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ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Τα συμβολαιογραφικά 
αρχεία (19ος και 20ος 
αι.) και τα αρχεία υπο-
θηκοφυλακείων απο-
τελούν πηγές ποικίλων 
πληροφοριών. Πλήθος 
συμβολαίων (400.000 
περίπου) φυλάσσονται 
στα Γ.Α.Κ. Αργολίδας.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 

Αρκετά ιδιωτικά αρχεία μάς 
έχουν δωρηθεί από τους κατό-
χους τους (ημερολόγια, φωτο-
γραφίες, επιστολές κ.λπ.).
Η μελέτη τους φωτίζει ιστο-
ρίες ζωής αλλά και γεγονότα 
τοπικής και γενικής ιστορίας 
(1828 - 2010).

ΦΥΛΑΞΗ - ΑΡΧΕΙΟΣΤΑΣΙΑ

Το αρχειακό υλικό φυλάσσεται σε χώρους κλιματιζόμενους με 
ελεγχόμενη υγρασία και θερμοκρασία, οι οποίοι προστατεύο-
νται από σύστημα αντικλοπής και πυρανίχνευσης. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Τα Γ.Α.Κ. Αργολίδας διαθέτουν βι-
βλιοθήκη αρχειονομικού και ιστορι-
κού - εν πολλοίς τοπικού - περιεχο-
μένου με 10.300 τίτλους, καθώς και 
σώματα τοπικών εφημερίδων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στα Γ.Α.Κ. Αργολίδας εκτελείται 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παι-
διά της 6ης τάξης του Δημοτικού 
με θέμα την «Άλωση του Παλα-
μηδιού». 
Επίσης, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μαθητών, φοιτητών 
και πολιτών σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
Γ.Α.Κ. Αργολίδας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι ξεναγήσεις γίνονται μετά 
από συνεννόηση. 

Τα Γ.Α.Κ. Αργολίδας στεγάζονται σε τρία διαφορετικά κτίρια 
εμβαδού 500 τ.μ.., τα οποία βρίσκονται στην οδό Β. Χάλη 9 
και 12, καθώς και στην οδό 25ης Μαρτίου 51-53.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ.: 2752 0 28228, 24007  Fax: 2752 0 28228
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@gak.arg.sch.gr

Ιστοσελίδα: gak.arg.sch.gr



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Το 1979, στο πλαίσιο ερευνητικής αποστολής του Κέντρου 
Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
εντοπίστηκε το αρχείο του Δήμου Ναυπλιέων (1835 - 1899), 
που εμπεριείχε το αρχείο του Δήμου Ασίνης (1835 - 1841) 
και ένα μέρος του αρχείου της Δημογεροντίας Ναυπλίου 
(1828-1835), τα οποία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και 
αρχειοθετήθηκαν από τον Ιστορικό - Ερευνητή του Κ.Ν.Ε/
Ε.Ι.Ε. κο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη και ομάδα συνεργα-
τών του. 
Η  ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησης αυτού του αρχεια-
κού υλικού δρομολόγησε  διαδικασίες, οι οποίες κατέλη-
ξαν στην ίδρυση του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού  Αρχείου  
Ναυπλίου (Π.Δ. 3/1984), με περιοχή ευθύνης το Ναύπλιο 
και την ευρύτερη περιφέρειά του, το οποίο στεγάστηκε στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης».

Με το νόμο 1946/1991 μετονομάστηκε σε «Γ.Α.Κ. - Αρ-
χεία Ν. Αργολίδας» και επέκτεινε τις δραστηριότητές του 
σε όλο το νομό. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Αρχεία Νομού Αργολίδας 
αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, εκείνη περίπου την 
περίοδο, εγκατέλειψαν τη Βιβλιοθήκη και το ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης και μεταφέρθηκαν στη σημερινή του διεύ-
θυνση στην Πρόνοια Ναυπλίου. Οι κύριες δραστηριότητες 
των Γ.Α.Κ. Αργολίδας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 
του παραπάνω νόμου, είναι ο εντοπισμός, η εκκαθάριση, 
η καταγραφή, η μεταφορά, η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση 
και η καταλογογράφηση του παντός είδους και μορφής αρ-
χειακού υλικού που παράγεται στο νομό Αργολίδας, καθώς 
και η εξυπηρέτηση του κοινού και των ερευνητών.

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Οι συλλογές του Αρχείου, που συνεχώς εμπλουτίζονται, υπολο-
γίζονται σε 2.000 γραμμικά μέτρα περίπου. Η κατηγοριοποίηση 
των συλλογών συμβάλλει στην καλύτερη διαχείρισή τους.

ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ

Τα δημοτικά αρχεία εμπεριέχουν πλή-
θος πληροφοριών που χαρακτηρίζουν 
τις τοπικές κοινωνίες και είναι πολύτι-
μη πηγή για να 

κατανοήσουμε τη 
λειτουργία τους.

Το σημαντικότερο από αυτά τα αρχεία είναι εκεί-
νο του Δήμου Ναυπλιέων (1828-1992), το οποίο χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη χρονική έκταση και πληρότητα.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τα δικαστικά αρχεία καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1835-2000 
και περιλαμβάνουν πρακτικά δικών και αποφάσεις, φακέλους δι-
καστικών υποθέσεων, διάφορα ευρετήρια και βιβλία της γραμ-
ματείας των δικαστηρίων και διαθήκες. 
Το Εφετείο Ναυπλίου, το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, το Πταισμα-
τοδικείο Άργους και τα ειρηνοδικεία της δικαστικής περιφέρειας 
Ναυπλίου μας τροφοδοτούν με πολύτιμο αρχειακό υλικό.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τα διοικητικά αρχεία 
(1898-2010) περι-
λαμβάνουν αρχειακό 
υλικό από τις διοικη-
τικές υπηρεσίες του 
νομού Αργολίδας, 
δηλαδή από τις δι-
άφορες διευθύνσεις 
της Νομαρχίας Αρ-
γολίδας, τα αστυ-
νομικά τμήματα 
του νομού κ.ά.. Με 
άλλα λόγια στα αρ-
χεία αυτά αποτυ-
πώνεται η διοικη-
τική ιστορία του 
νομού Αργολίδας.

Ξεχωριστό απόκτημα - αγο-
ρά από τα γαλλικά αρχεία - αποτελούν οι αναφορές των προ-
ξένων της Γαλλίας στο Ναύπλιο (1686 – 1784).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ

Τα αρχεία όλων των σχολικών 
μονάδων του νομού έχουν συγκε-
ντρωθεί στα Γ.Α.Κ. Αργολίδας. 

Συγκεκριμένα, φυ-
λάσσεται αρχειακό υλικό 
από το Α΄ Γυμνάσιο Ναυ-
πλίου  (1837), από τα Ελ-
ληνικά σχολεία Ναυπλίου, 
Άργους και Κρανιδίου και 
από όλα τα Δημοτικά σχο-
λεία του νομού.


