Το ΙστοριΚό Αρχείο
της ΔιεύθυΝσης ΕθΝιΚού Αρχείου
ΜΝηµείΩΝ-

Δραστηριότητες
του ΙστοριΚού Αρχείου της ΔΕΑΜ

Ψηφιοποίηση του Αρχείου

Ιστορική και Ερευνητική Αξία του Αρχείου
Αξιοποιώντας δηµιουργικά το Ιστορικό Αρχείο, η
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων αναπτύσσει
ένα εκτεταµένο πεδίο δραστηριότητας.
Με γνώµονα τη σηµασία της διάχυσης της
πολιτισµικής πληροφορίας, οργανώνει κύκλους
διαλέξεων µε θέµατα σχετικά µε την Ιστορία της
Αρχαιολογίας στην Ελλάδα, συµµετέχει σε εκθέσεις
µε ιστορικά και πολιτισµικά τεκµήρια του Αρχείου και
πραγµατοποιεί διεθνείς παρουσιάσεις, συνέδρια και
εκθέσεις συναφούς περιεχοµένου. Ακολουθώντας
τις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, υλοποιεί και
συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία
σχετίζονται τόσο µε τη µελέτη της αρχαιολογίας
στην Ελλάδα, όσο και µε ζητήµατα ψηφιοποίησης
και
ηλεκτρονικής
καταγραφής
ιστορικών
αρχείων. Παράλληλα, προβαίνει σε δηµοσιεύσεις
επιστηµονικών συγγραµµάτων.

Το υλικό του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας χρονολογείται από τη σύσταση του
Ελληνικού Κράτους και καλύπτει όλο το φάσµα
των δραστηριοτήτων που αφορούν στους
αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία της
Ελλάδας, καθώς και στη διοικητική εξέλιξη και
ιστορία της Υπηρεσίας. Έγγραφα, τα οποία µαζί
µε φωτογραφίες, χάρτες και σχεδιαγράµµατα
συγκεντρώθηκαν αρχικά σε περίπου 1300
κιβώτια, αποτέλεσαν το ιστορικό και το ανενεργό
αρχειακό υλικό που πέρασε στη δικαιοδοσία της
Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων του
Υπουργείου Πολιτισµού (ΔΕΑΜ). Η Διεύθυνση
είναι αρµόδια για την τακτοποίηση των φακέλων,
τη σύνταξη γενικού ευρετηρίου, την παροχή
αντιγράφων του αρχείου καθώς επίσης και για την

λήψη κάθε πρόσφορου µέσου για τη συντήρηση
των διατηρητέων εγγράφων και την εν γένει
επιστηµονική εκµετάλλευση του.
Το εύρος, η παλαιότητα και η αντικειµενική
αξία των πληροφοριών που περιέχονται στο
υλικό του Αρχείου το καθιστούν ως ένα από τα
σηµαντικότερα αρχειακά σύνολα της χώρας. Τα
τεκµήρια, ένα ανεκτίµητης αξίας πολιτισµικό
απόθεµα, συνδράµουν στο έργο της σύγχρονης
αρχαιολογικής έρευνας, στη µελέτη της ιστορίας
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα
και στην εµβάθυνση τοµέων που αφορούν την
κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ιστορία της
χώρας.

Επιπλέον η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων
συµµετείχε από το 1999 µέχρι και 2007 στο
ευρωπαϊκό δίκτυο AREA (Αρχεία της Ευρωπαϊκής
Αρχαιολογίας), στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται
έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο για την ιστορία της
αρχαιολογίας στην Ελλάδα και συντάσσεται
κατάλογος των αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος που υπάρχουν στη χώρα.

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων,
αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία αλλά και
την άρτια εξειδίκευση του προσωπικού της,
σχεδίασε µια ειδική βάση δεδοµένων για την
ηλεκτρονική καταχώριση του υλικού και ξεκίνησε
την ψηφιοποίηση των τεκµηρίων. Η ηλεκτρονική
τους καταγραφή εξασφαλίζει τη διάσωση των
πληροφοριών, την αποτελεσµατικότερη τη
διαχείρισή τους και την εύκολη και ταχύτερη
πρόσβαση των ερευνητών, ενώ η ψηφιοποίηση
τους συµβάλλει στην προστασία τους από τη
φυσική φθορά.

Το Νέο Κτίριο

Το φθινόπωρο του 2008, ανοίγει τις πόρτες του σε
µια καινούρια εποχή το νέο κτίριο της Διεύθυνσης
Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Ένα κτίριο εξοπλισµένο
µε τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, το οποίο
πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές διατήρησης
και ασφάλειας για τη φύλαξη του αρχειακού
υλικού. Πρόκειται για ένα παλιό τυπογραφείο στην
οδό Ψαροµηλίγκου, το οποίο ανακαινίστηκε εξ
ολοκλήρου προκειµένου να στεγάσει το Ιστορικό
Αρχείο. Γι’ αυτό το σκοπό, διαθέτει χώρους
ειδικά διαµορφωµένους για τη µελέτη του από
οποιονδήποτε το επιθυµεί, εργαστήριο συντήρησης,
εκθεσιακούς χώρους, καθώς και βιβλιοθήκη.
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