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Πηγεσ γνωσησ,
Πηγεσ μνημησ

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο 
άνθρωπος αναζήτησε και αναζητεί 

τρόπους για να αποθηκεύσει και να 
διατηρήσει στη μνήμη τις εμπειρίες του. Στους 
περισσότερους πολιτισμούς οι σκέψεις και οι 
πράξεις που σχετίζονται τόσο με την ιδιωτική 
ζωή του ανθρώπου όσο και με τις ποικίλες 
δραστηριότητές του στην κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική σφαίρα αποτυπώνονται σε ύλη 
διαρκείας. Η ανάγκη ανάκλησης μιας εμπειρίας 
ή πληροφορίας, όποτε το θέλει ή όποτε του 
ζητείται, τον οδήγησε στη δημιουργία αρχείων. 
Τα αρχεία αποτελούν τη μνήμη του παρελθόντος. 
Αν αναλογιστούμε ότι ο πολιτισμός είναι το 
αποτέλεσμα συσσωρευμένης ανθρώπινης 
εμπειρίας, τότε συνειδητοποιούμε πόσο θεμελιώδης 
προϋπόθεση είναι τα αρχεία για τον πολιτισμό. 
Τα αρχεία είναι τεκμηριωμένη εμπειρία όπως 
προκύπτει και όπως διατηρείται προς χρήση. Η 
τήρηση αρχείου είναι μια διαδικασία απαραίτητη 
τόσο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων όσο και για 
την τεκμηρίωσή τους. Τα [ιστορικά] αρχεία, όπως 
ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, είναι 
εκείνο το τμήμα της πληροφορίας που κρίνεται ότι 
έχει διηνεκή αξία πέρα από το λόγο για τον οποίο 
δημιουργήθηκε.1

Οι σύγχρονες κοινωνίες κατακλύζονται από 
πληροφορίες καταγεγραμμένες σε ποικίλες 
μορφές: χειρόγραφα, κείμενα δακτυλογραφημένα, 
κείμενα που έχουν παραχθεί σε υπολογιστές, 
φωτοτυπίες, αφίσες, βιβλία και περιοδικά, χάρτες, 
σχέδια, φωτογραφίες, ντοκουμέντα ηχητικά 
ή καταγεγραμμένα σε φιλμ, βιντεοταινίες ή 
δισκέτες. Από όλα αυτά τα τεκμήρια επιλέγονται 
και αρχειοθετούνται όσα περιέχουν λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για τον 
δημιουργό τους.
Η συγκέντρωση αρχειακών εγγράφων δεν οφείλεται 
καθόλου στην τύχη ή στην αυθαίρετη ενέργεια 
κάποιου ανθρώπου. Απορρέει, κατά κάποιον τρόπο, 
αυτόματα από τις καθημερινές δραστηριότητες μιας 

δημόσιας διοίκησης, ενός θρησκευτικού ιδρύματος, 
μιας βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης, μιας 
οικογένειας ή ενός ιδιώτη.2 Όταν τα τεκμήρια αυτά 
δεν είναι πλέον χρήσιμα για τον δημιουργό τους, 
συνήθως απομακρύνονται από τον χώρο στον 
οποίο φυλάσσονταν και διατηρούνται σε κάποιον 
αποθηκευτικό χώρο για ακόμα ένα μικρό χρονικό 
διάστημα, μήπως χρειαστούν.
Ένα μικρό τμήμα των αρχείων, παρόλο που δεν 
είναι πλέον χρήσιμο για τον δημιουργό του (δεν 
έχει πλέον λειτουργική αξία), διατηρείται γιατί 
έχει ιστορική αξία, περιέχει δηλαδή πληροφορίες 
για την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και 
άρα χρήσιμες για τη μελέτη και την έρευνα του 
παρελθόντος. Τα αρχεία αυτά καλούνται ιστορικά 
αρχεία και φυλάσσονται από εξειδικευμένους 
φορείς σε ειδικά διαμορφωμένα κτήρια που 
και αυτά ονομάζονται αρχεία. Όσα αρχεία δεν 
επιλέγονται ως χρήσιμα για τη μελλοντική 
επιστημονική έρευνα καταστρέφονται.
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Ταξινόμηση
Πρόκειται για τη διαδικασία οργάνωσης του 
αρχειακού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της 
αρχειονομίας, και ιδιαίτερα τις αρχές
α. της προέλευσης του υλικού και
β. της αρχικής τάξης. 
Η αρχή της προέλευσης απαιτεί τα αρχεία 
μιας υπηρεσίας ή ενός προσώπου να μην 
αναμειγνύονται ή συνδυάζονται με αρχεία άλλων 
υπηρεσιών ή προσώπων.
Αρχική τάξη είναι η ταξινόμηση, ο τρόπος που 
διατηρήθηκαν τα αρχεία από τον δημιουργό τους, 
δηλαδή η σειρά με την οποία συσσωρεύτηκαν 
καθώς δημιουργούνταν, τηρούνταν και 
χρησιμοποιούνταν. Η αρχή της αρχικής τάξης 
επιβάλλει τη διατήρηση ή την ανασυγκρότηση 
της αρχικής ταξινόμησης, εκτός εάν διαπιστωθεί 

ότι δεν υπάρχει τάξη και ότι πρόκειται για εντελώς 
τυχαία συσσώρευση τεκμηρίων, που καθιστά 
αδύνατο τον εντοπισμό τους. Στην περίπτωση 
αυτή ο αρχειονόμος αναλαμβάνει να ταξινομήσει 
από την αρχή τα τεκμήρια με βάση τις αρχές της 
αρχειονομίας.

Περιγραφή
Είναι η εργασία κατά την οποία καταγράφονται 
το περιεχόμενο, τα φυσικά χαρακτηριστικά και 
ο ρόλος των τεκμηρίων στη λειτουργία του 
οργανισμού ή στη ζωή του φυσικού προσώπου. 
Η διαδικασία αυτή βοηθάει τον αρχειονόμο 
και τον ερευνητή να εντοπίσουν το αρχειακό 
υλικό που αναζητούν. Παλαιότερα, η περιγραφή 
γινόταν χειρόγραφα. Σήμερα, η περιγραφή γίνεται 
ηλεκτρονικά διευκολύνοντας την αναζήτηση. 

Αρχειονομικές εργασίες 

Εισαγωγή των περιγραφικών στοιχείων του αρχειακού υλικού στο ηλεκτρονικό ευρετήριο. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
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Η λειτουργία των αρχείων και  
η σημασία τους 1

αρχεία
Πηγεσ γνωσησ,
Πηγεσ μνημησ

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο 
άνθρωπος αναζήτησε και αναζητεί 

τρόπους για να αποθηκεύσει και να 
διατηρήσει στη μνήμη τις εμπειρίες του. Στους 
περισσότερους πολιτισμούς οι σκέψεις και οι 
πράξεις που σχετίζονται τόσο με την ιδιωτική 
ζωή του ανθρώπου όσο και με τις ποικίλες 
δραστηριότητές του στην κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική σφαίρα αποτυπώνονται σε ύλη 
διαρκείας. Η ανάγκη ανάκλησης μιας εμπειρίας 
ή πληροφορίας, όποτε το θέλει ή όποτε του 
ζητείται, τον οδήγησε στη δημιουργία αρχείων. 
Τα αρχεία αποτελούν τη μνήμη του παρελθόντος. 
Αν αναλογιστούμε ότι ο πολιτισμός είναι το 
αποτέλεσμα συσσωρευμένης ανθρώπινης 
εμπειρίας, τότε συνειδητοποιούμε πόσο θεμελιώδης 
προϋπόθεση είναι τα αρχεία για τον πολιτισμό. 
Τα αρχεία είναι τεκμηριωμένη εμπειρία όπως 
προκύπτει και όπως διατηρείται προς χρήση. Η 
τήρηση αρχείου είναι μια διαδικασία απαραίτητη 
τόσο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων όσο και για 
την τεκμηρίωσή τους. Τα [ιστορικά] αρχεία, όπως 
ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, είναι 
εκείνο το τμήμα της πληροφορίας που κρίνεται ότι 
έχει διηνεκή αξία πέρα από το λόγο για τον οποίο 
δημιουργήθηκε.1

Οι σύγχρονες κοινωνίες κατακλύζονται από 
πληροφορίες καταγεγραμμένες σε ποικίλες 
μορφές: χειρόγραφα, κείμενα δακτυλογραφημένα, 
κείμενα που έχουν παραχθεί σε υπολογιστές, 
φωτοτυπίες, αφίσες, βιβλία και περιοδικά, χάρτες, 
σχέδια, φωτογραφίες, ντοκουμέντα ηχητικά 
ή καταγεγραμμένα σε φιλμ, βιντεοταινίες ή 
δισκέτες. Από όλα αυτά τα τεκμήρια επιλέγονται 
και αρχειοθετούνται όσα περιέχουν λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για τον 
δημιουργό τους.
Η συγκέντρωση αρχειακών εγγράφων δεν οφείλεται 
καθόλου στην τύχη ή στην αυθαίρετη ενέργεια 
κάποιου ανθρώπου. Απορρέει, κατά κάποιον τρόπο, 
αυτόματα από τις καθημερινές δραστηριότητες μιας 

δημόσιας διοίκησης, ενός θρησκευτικού ιδρύματος, 
μιας βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης, μιας 
οικογένειας ή ενός ιδιώτη.2 Όταν τα τεκμήρια αυτά 
δεν είναι πλέον χρήσιμα για τον δημιουργό τους, 
συνήθως απομακρύνονται από τον χώρο στον 
οποίο φυλάσσονταν και διατηρούνται σε κάποιον 
αποθηκευτικό χώρο για ακόμα ένα μικρό χρονικό 
διάστημα, μήπως χρειαστούν.
Ένα μικρό τμήμα των αρχείων, παρόλο που δεν 
είναι πλέον χρήσιμο για τον δημιουργό του (δεν 
έχει πλέον λειτουργική αξία), διατηρείται γιατί 
έχει ιστορική αξία, περιέχει δηλαδή πληροφορίες 
για την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και 
άρα χρήσιμες για τη μελέτη και την έρευνα του 
παρελθόντος. Τα αρχεία αυτά καλούνται ιστορικά 
αρχεία και φυλάσσονται από εξειδικευμένους 
φορείς σε ειδικά διαμορφωμένα κτήρια που 
και αυτά ονομάζονται αρχεία. Όσα αρχεία δεν 
επιλέγονται ως χρήσιμα για τη μελλοντική 
επιστημονική έρευνα καταστρέφονται.
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Ταξινόμηση
Πρόκειται για τη διαδικασία οργάνωσης του 
αρχειακού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της 
αρχειονομίας, και ιδιαίτερα τις αρχές
α. της προέλευσης του υλικού και
β. της αρχικής τάξης. 
Η αρχή της προέλευσης απαιτεί τα αρχεία 
μιας υπηρεσίας ή ενός προσώπου να μην 
αναμειγνύονται ή συνδυάζονται με αρχεία άλλων 
υπηρεσιών ή προσώπων.
Αρχική τάξη είναι η ταξινόμηση, ο τρόπος που 
διατηρήθηκαν τα αρχεία από τον δημιουργό τους, 
δηλαδή η σειρά με την οποία συσσωρεύτηκαν 
καθώς δημιουργούνταν, τηρούνταν και 
χρησιμοποιούνταν. Η αρχή της αρχικής τάξης 
επιβάλλει τη διατήρηση ή την ανασυγκρότηση 
της αρχικής ταξινόμησης, εκτός εάν διαπιστωθεί 

ότι δεν υπάρχει τάξη και ότι πρόκειται για εντελώς 
τυχαία συσσώρευση τεκμηρίων, που καθιστά 
αδύνατο τον εντοπισμό τους. Στην περίπτωση 
αυτή ο αρχειονόμος αναλαμβάνει να ταξινομήσει 
από την αρχή τα τεκμήρια με βάση τις αρχές της 
αρχειονομίας.

Περιγραφή
Είναι η εργασία κατά την οποία καταγράφονται 
το περιεχόμενο, τα φυσικά χαρακτηριστικά και 
ο ρόλος των τεκμηρίων στη λειτουργία του 
οργανισμού ή στη ζωή του φυσικού προσώπου. 
Η διαδικασία αυτή βοηθάει τον αρχειονόμο 
και τον ερευνητή να εντοπίσουν το αρχειακό 
υλικό που αναζητούν. Παλαιότερα, η περιγραφή 
γινόταν χειρόγραφα. Σήμερα, η περιγραφή γίνεται 
ηλεκτρονικά διευκολύνοντας την αναζήτηση. 
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Οι τρεις «ηλικίες» 
των αρχείων
Η διοικητική ηλικία αφορά τα 
τρέχοντα, ενεργά αρχεία που 
διατηρούνται και χρησιμοποιούνται 
από τους φορείς που τα παρήγαγαν ή 
τα παρέλαβαν. Εξυπηρετούν ανάγκες 
διοικητικές, διαχείρισης και συνεπώς 
τη διατήρηση της μνήμης του άμεσου 
παρελθόντος.

Η ενδιάμεση ηλικία αναφέρεται 
στα τεκμήρια που έχουν πάψει να 
θεωρούνται τρέχοντα, αλλά διατηρούν 
το διοικητικό τους ενδιαφέρον. 
Είναι πιθανό να ανατρέξει κανείς σε 
αυτά για την κατοχύρωση κάποιου 
δικαιώματος. Λειτουργούν δηλαδή 
ως στηρίγματα της μνήμης μακράς 
περιόδου. 

Η ιστορική ηλικία αφορά 
στα οριστικά αρχεία, αυτά που 
έχουν υποστεί εκκαθάριση και 
προγραμματίζεται να διατηρηθούν 
στο διηνεκές, χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς, και να αποτελέσουν την 
ιστορική τεκμηρίωση της έρευνας.

Όπως οι άνθρωποι που τα παράγουν έτσι 
και τα αρχεία «διανύουν» έναν κύκλο 

ζωής. Ο κύκλος ζωής τους έχει τέσσερα στάδια: 
δημιουργία – χρήση – αποθήκευση – επιλογή 
διατήρησης ή καταστροφής του υλικού.

Δημιουργία
Τα αρχεία παράγονται για να καλύψουν καταρχάς 
τις ανάγκες του φορέα ή της επιχείρησης ή του 
ατόμου που τα δημιούργησε, είτε οι ανάγκες 
αυτές είναι διοικητικές –φορολογικές ή νομικές– 
είτε λειτουργικές.

Χρήση
Η χρήση αρχειακού υλικού από ένα άτομο ή 
έναν οργανισμό μπορεί να είναι άμεση ή και 
μελλοντική, συχνή ή σπάνια. Η χρησιμότητα 
πάντως των τεκμηρίων μπορεί να αλλάξει με τον 
καιρό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι 
δυνατό να μετατοπισθεί, καθώς είναι εμφανές πως 
το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται μόνο 
στις ανάγκες και δεν απαντά μόνο στις ερωτήσεις 
που είχαν τεθεί αρχικά από τον δημιουργό τους, 
αλλά και σε πλήθος άλλων ερωτήσεων που 
πιθανόν να τεθούν μελλοντικά από τρίτους.

Αποθήκευση
Ανεξάρτητα από τη συχνή, σπάνια, μακρά ή 

όχι χρήση του, το αρχειακό υλικό πρέπει να 
φυλαχθεί κάπου ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να γίνει η επιλογή. Σωστή φύλαξη του υλικού 
σημαίνει: οργάνωση, ώστε, όποτε χρειαστεί, να 
είναι εύκολη η εύρεσή του· μελέτη για τη σωστή 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού 
χώρου· δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
στους συγκεκριμένους χώρους για τη διατήρηση 
της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή 
καταστροφών.

Επιλογή διατήρησης 
ή καταστροφής του υλικού 
(εκκαθάριση)
Μόλις ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες 
που ώθησαν τον δημιουργό στην παραγωγή 
αρχειακού υλικού, θα αποφασισθεί ποιο τμήμα 
θα φυλαχθεί, επειδή κρίνεται πως περιέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική, πολιτιστική κληρονομιά, 
ενώ το υπόλοιπο θα καταστραφεί. Οι πρακτικές 
διατήρησης που θα εφαρμοστούν εξασφαλίζουν 
ότι το αρχειακό υλικό θα διατηρηθεί με σωστό 
τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
μελλοντικές γενιές. Σήμερα για την εξασφάλιση 
της διάσωσης του υλικού στο διηνεκές γίνεται 
αντιγραφή σε άλλο υπόστρωμα (παραγωγή 
μικροταινιών ή/και ψηφιοποίηση).

Ο κύκλος ζωής των αρχείων Ορισμός αρχείων
Ως αρχεία ορίζονται τα τεκμήρια 
–άσχετα από τη φυσική τους μορφή, 
την ύλη ή τα χαρακτηριστικά 
τους– τα οποία συγκεντρώνονται 
και φυλάσσονται από οποιονδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
τις νομικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις ή την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους, και τα οποία 
διατηρούνται από τον δημιουργό 
τους επειδή περιέχουν μία λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για 
αυτόν.

Το εγκαταλειμμένο αρχείο της Χρωματουργίας 
«Ίρις», έτσι όπως βρέθηκε κατά την αυτοψία του 
Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της 
στην Ελευσίνα το 1994.

Διαδικασία εκκαθάρισης, εγκιβωτισμού και μεταφοράς 
διατηρητέου υλικού.

Κάποιες καταχωρισμένες πληροφορίες 
εξυπηρετούν καθαρά λειτουργικούς σκοπούς,
χωρίς βέβαια να παραβλέπεται ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα αρχεία χρησιμεύουν σε κάποια 
λειτουργία. Ορισμένα, όμως, δημιουργούνται για 
πρακτικούς λόγους ως μέσο που συντελεί στην 
πραγματοποίηση ενός έργου. Για παράδειγμα, 
για την κατασκευή ενός κτηρίου τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια είναι απαραίτητα ως οδηγίες προς τους 
μηχανικούς και τον εργολάβο, ως μελέτες για 
τη σταθερότητα του κτηρίου ή για να οριστεί 
η αισθητική του. Αργότερα μέσα στο χρόνο, 
τα αρχεία με τα συγκεκριμένα σχέδια μπορεί 
να μελετηθούν για άλλους λόγους, π.χ. για την 
αποκατάσταση ενός κτηρίου, για τη μελέτη 
αρχιτεκτονικών ρυθμών διαφορετικών περιόδων 
ή απλώς ως έργα τέχνης.
Τέλος, συμβολικοί λόγοι ωθούν άτομα στη 
δημιουργία και διατήρηση ποικίλου αρχειακού 
υλικού. Τα τεκμήρια αυτά είναι σημαντικά 
για την ανάκληση στη μνήμη ενός γεγονότος 
το οποίο έχει για τους πρωταγωνιστές του 
συναισθηματική κυρίως αξία, καθώς οι όποιες 
πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν 
πρακτικά σίγουρα περιέχονται και σε άλλα 
αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή των 
αρχών ή άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων 
που αρχειοθετούν υλικό με αποδεικτική αξία. 
Για παράδειγμα, η σχεδίαση και η διατήρηση 
του γενεαλογικού δέντρου ανασυστήνουν 

συμβολικά τις γενιές μιας οικογένειας πέρα από 
χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και 
διατηρούν τους συναισθηματικούς δεσμούς 
των σημερινών μελών με τους προγόνους τους. 
Είναι προφανές πως η οικογενειακή κατάσταση 
ενός πολίτη μπορεί να αποδειχθεί και με το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό που χορηγούν οι 
δήμοι. Τα διπλώματα πάλι φυλάσσονται, και 
μερικές φορές κορνιζάρονται, ως σύμβολα 
επίτευξης ενός στόχου. Αντιπροσωπεύουν χρόνια 
σκληρής δουλειάς και αντανακλούν το γόητρο 
του ιδρύματος που τα χορηγεί. Κάποτε μάλιστα 
μπορεί να έχουν και καλλιτεχνική αξία (λ.χ. ακριβό 
χαρτί, καλλιγραφική γραφή). Η λειτουργική τους 
αξία είναι δευτερεύουσα. Σπάνια τα ζητούν 
οι εργοδότες ή τα αντικαθιστούν με άλλα 
αποδεικτικά, καθώς μπορεί να είναι γραμμένα σε 
«νεκρή», και άρα δυσνόητη για πολλούς, γλώσσα 
(λ.χ. λατινικά).
Η διατήρηση των αρχείων για όλους τους 
παραπάνω λόγους τα καθιστά εργαλεία 
κατανόησης του παρελθόντος (συλλογικού και 
προσωπικού). Η κάθε είδους έρευνα που αφορά 
στο παρελθόν βασίζεται σε αρχειακές πηγές. Οι 
κοινωνίες με τη βοήθεια ερευνητών (ιστορικών, 
κοινωνιολόγων, δημογράφων, οικονομολόγων, 
γεωγράφων) επιδιώκουν να συνδέσουν το 
παρελθόν με το παρόν τους στηριζόμενες στο 
υλικό το οποίο «καταγράφει» τις σκέψεις, δράσεις 
και αντιδράσεις των προσώπων του παρελθόντος.  

Ταξινόμηση, επαναφορά της αρχικής τάξης ενός αρχείου, περιγραφή του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ποιος 
αποφασίζει να αρχειοθετήσει (άτομα, 

κυβερνήσεις, οργανισμοί, ιδρύματα, εταιρείες…), 
για να κατανοήσουμε και τα κίνητρα της αρχικής 
πρόθεσης για τη διάσωση μιας πληροφορίας. 
Είναι προφανές ότι τα κίνητρα των υποκειμένων 
που δημιουργούν αρχεία μπορεί να είναι σύνθετα, 
και κατά συνέπεια κάποιοι από τους παρακάτω 
λόγους να συνδυάζονται. 
Κύριος λόγος δημιουργίας προσωπικού 
αρχείου παραμένει η επιθυμία υποστήριξης 
και διάσωσης της προσωπικής μνήμης από 
τον ίδιο τον δημιουργό. Κάποια από τα αρχεία 
που δημιουργούμε για προσωπικούς λόγους τα 

μοιραζόμαστε με τους άλλους, π.χ. οικογενειακά 
άλμπουμ φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένα 
στιγμιότυπα από την προσωπική ή οικογενειακή 
ζωή, αυτοβιογραφίες, αναμνήσεις αποτυπωμένες 
σε χαρτί, επιστολογραφία, καθώς και επίσημες 
πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου. Άλλες 
καταγεγραμμένες αναμνήσεις ή σκέψεις 
που σχετίζονται με πλευρές της ιστορίας της 
ζωής ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα το 
περιεχόμενο ενός ημερολόγιου, μπορεί να μην 
επιθυμεί να τις μοιραστεί ο δημιουργός τους. 
Αρχεία δημιουργούνται επίσης για θεσμικούς 
και κοινωνικούς λόγους. Κοινωνικοί οργανισμοί 
παράγουν αρχεία αποτυπώνοντας τις 
δραστηριότητές τους στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα και ομάδες ατόμων: πίνακες μελών, 
πρακτικά συνεδριάσεων, προγράμματα 
μελλοντικών σχεδίων, αλληλογραφία κτλ. 
Η τήρηση αρχείων μπορεί να έχει οικονομικά 
κίνητρα. Οι διαδικασίες απόκτησης, διαχείρισης 
και διάθεσης χρημάτων παράγουν τεράστιο όγκο 
αποδεικτικών δεδομένων. Καθώς οι άνθρωποι 
αποδίδουν συνήθως μεγάλη σημασία στις 
οικονομικές τους δραστηριότητες, παράγονται 
και μεγάλες ποσότητες αντιγράφων, ώστε 
οι συναλλασσόμενες πλευρές να έχουν τη 
δυνατότητα ανάκλησης από το αρχείο τους 
κάποιου ζητούμενου αποδεικτικού.
Νομικοί λόγοι επιβάλλουν επίσης αρχειοθέτηση 
της πληροφορίας. Τα κράτη τηρούν αρχεία για 
την προστασία (θεσμοθέτηση δικαιωμάτων) 
ή και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
πολιτών (για παράδειγμα οι μυστικοί φάκελοι 
πολιτών σε ολοκληρωτικά καθεστώτα). Οι 
αποδείξεις κατοχής ιδιοκτησίας, τα διαφόρων 
ειδών συμβόλαια, οι συμφωνίες για εκτέλεση 
έργων, οι υποχρεώσεις πολιτών, τα αποδεικτικά 
εθνικότητας ή υπηκοότητας, οι εκλογικοί 
κατάλογοι, τα στρατιωτικά ή ποινικά μητρώα 
συνιστούν τεκμήρια κοινωνικών σχέσεων που 
διαμορφώνονται μέσα στο νομικό σύστημα μιας 
κοινωνίας.

Λόγοι διάσωσης και 
αρχειοθέτησης της πληροφορίας

Αρχειοστάσιο με κυλιόμενες  αρχειοθήκες.

Διαδικασία εκκαθάρισης πριν από τη μεταφορά του 
διατηρητέου υλικού της Χρωματουργίας.



Οι τρεις «ηλικίες» 
των αρχείων
Η διοικητική ηλικία αφορά τα 
τρέχοντα, ενεργά αρχεία που 
διατηρούνται και χρησιμοποιούνται 
από τους φορείς που τα παρήγαγαν ή 
τα παρέλαβαν. Εξυπηρετούν ανάγκες 
διοικητικές, διαχείρισης και συνεπώς 
τη διατήρηση της μνήμης του άμεσου 
παρελθόντος.

Η ενδιάμεση ηλικία αναφέρεται 
στα τεκμήρια που έχουν πάψει να 
θεωρούνται τρέχοντα, αλλά διατηρούν 
το διοικητικό τους ενδιαφέρον. 
Είναι πιθανό να ανατρέξει κανείς σε 
αυτά για την κατοχύρωση κάποιου 
δικαιώματος. Λειτουργούν δηλαδή 
ως στηρίγματα της μνήμης μακράς 
περιόδου. 

Η ιστορική ηλικία αφορά 
στα οριστικά αρχεία, αυτά που 
έχουν υποστεί εκκαθάριση και 
προγραμματίζεται να διατηρηθούν 
στο διηνεκές, χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς, και να αποτελέσουν την 
ιστορική τεκμηρίωση της έρευνας.

Όπως οι άνθρωποι που τα παράγουν έτσι 
και τα αρχεία «διανύουν» έναν κύκλο 

ζωής. Ο κύκλος ζωής τους έχει τέσσερα στάδια: 
δημιουργία – χρήση – αποθήκευση – επιλογή 
διατήρησης ή καταστροφής του υλικού.

Δημιουργία
Τα αρχεία παράγονται για να καλύψουν καταρχάς 
τις ανάγκες του φορέα ή της επιχείρησης ή του 
ατόμου που τα δημιούργησε, είτε οι ανάγκες 
αυτές είναι διοικητικές –φορολογικές ή νομικές– 
είτε λειτουργικές.

Χρήση
Η χρήση αρχειακού υλικού από ένα άτομο ή 
έναν οργανισμό μπορεί να είναι άμεση ή και 
μελλοντική, συχνή ή σπάνια. Η χρησιμότητα 
πάντως των τεκμηρίων μπορεί να αλλάξει με τον 
καιρό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι 
δυνατό να μετατοπισθεί, καθώς είναι εμφανές πως 
το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται μόνο 
στις ανάγκες και δεν απαντά μόνο στις ερωτήσεις 
που είχαν τεθεί αρχικά από τον δημιουργό τους, 
αλλά και σε πλήθος άλλων ερωτήσεων που 
πιθανόν να τεθούν μελλοντικά από τρίτους.

Αποθήκευση
Ανεξάρτητα από τη συχνή, σπάνια, μακρά ή 

όχι χρήση του, το αρχειακό υλικό πρέπει να 
φυλαχθεί κάπου ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να γίνει η επιλογή. Σωστή φύλαξη του υλικού 
σημαίνει: οργάνωση, ώστε, όποτε χρειαστεί, να 
είναι εύκολη η εύρεσή του· μελέτη για τη σωστή 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού 
χώρου· δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
στους συγκεκριμένους χώρους για τη διατήρηση 
της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή 
καταστροφών.

Επιλογή διατήρησης 
ή καταστροφής του υλικού 
(εκκαθάριση)
Μόλις ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες 
που ώθησαν τον δημιουργό στην παραγωγή 
αρχειακού υλικού, θα αποφασισθεί ποιο τμήμα 
θα φυλαχθεί, επειδή κρίνεται πως περιέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική, πολιτιστική κληρονομιά, 
ενώ το υπόλοιπο θα καταστραφεί. Οι πρακτικές 
διατήρησης που θα εφαρμοστούν εξασφαλίζουν 
ότι το αρχειακό υλικό θα διατηρηθεί με σωστό 
τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
μελλοντικές γενιές. Σήμερα για την εξασφάλιση 
της διάσωσης του υλικού στο διηνεκές γίνεται 
αντιγραφή σε άλλο υπόστρωμα (παραγωγή 
μικροταινιών ή/και ψηφιοποίηση).

Ο κύκλος ζωής των αρχείων Ορισμός αρχείων
Ως αρχεία ορίζονται τα τεκμήρια 
–άσχετα από τη φυσική τους μορφή, 
την ύλη ή τα χαρακτηριστικά 
τους– τα οποία συγκεντρώνονται 
και φυλάσσονται από οποιονδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
τις νομικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις ή την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους, και τα οποία 
διατηρούνται από τον δημιουργό 
τους επειδή περιέχουν μία λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για 
αυτόν.

Το εγκαταλειμμένο αρχείο της Χρωματουργίας 
«Ίρις», έτσι όπως βρέθηκε κατά την αυτοψία του 
Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της 
στην Ελευσίνα το 1994.

Διαδικασία εκκαθάρισης, εγκιβωτισμού και μεταφοράς 
διατηρητέου υλικού.

Κάποιες καταχωρισμένες πληροφορίες 
εξυπηρετούν καθαρά λειτουργικούς σκοπούς,
χωρίς βέβαια να παραβλέπεται ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα αρχεία χρησιμεύουν σε κάποια 
λειτουργία. Ορισμένα, όμως, δημιουργούνται για 
πρακτικούς λόγους ως μέσο που συντελεί στην 
πραγματοποίηση ενός έργου. Για παράδειγμα, 
για την κατασκευή ενός κτηρίου τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια είναι απαραίτητα ως οδηγίες προς τους 
μηχανικούς και τον εργολάβο, ως μελέτες για 
τη σταθερότητα του κτηρίου ή για να οριστεί 
η αισθητική του. Αργότερα μέσα στο χρόνο, 
τα αρχεία με τα συγκεκριμένα σχέδια μπορεί 
να μελετηθούν για άλλους λόγους, π.χ. για την 
αποκατάσταση ενός κτηρίου, για τη μελέτη 
αρχιτεκτονικών ρυθμών διαφορετικών περιόδων 
ή απλώς ως έργα τέχνης.
Τέλος, συμβολικοί λόγοι ωθούν άτομα στη 
δημιουργία και διατήρηση ποικίλου αρχειακού 
υλικού. Τα τεκμήρια αυτά είναι σημαντικά 
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το οποίο έχει για τους πρωταγωνιστές του 
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αρχών ή άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων 
που αρχειοθετούν υλικό με αποδεικτική αξία. 
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του γενεαλογικού δέντρου ανασυστήνουν 
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Η ιστορική ηλικία αφορά 
στα οριστικά αρχεία, αυτά που 
έχουν υποστεί εκκαθάριση και 
προγραμματίζεται να διατηρηθούν 
στο διηνεκές, χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς, και να αποτελέσουν την 
ιστορική τεκμηρίωση της έρευνας.

Όπως οι άνθρωποι που τα παράγουν έτσι 
και τα αρχεία «διανύουν» έναν κύκλο 

ζωής. Ο κύκλος ζωής τους έχει τέσσερα στάδια: 
δημιουργία – χρήση – αποθήκευση – επιλογή 
διατήρησης ή καταστροφής του υλικού.

Δημιουργία
Τα αρχεία παράγονται για να καλύψουν καταρχάς 
τις ανάγκες του φορέα ή της επιχείρησης ή του 
ατόμου που τα δημιούργησε, είτε οι ανάγκες 
αυτές είναι διοικητικές –φορολογικές ή νομικές– 
είτε λειτουργικές.

Χρήση
Η χρήση αρχειακού υλικού από ένα άτομο ή 
έναν οργανισμό μπορεί να είναι άμεση ή και 
μελλοντική, συχνή ή σπάνια. Η χρησιμότητα 
πάντως των τεκμηρίων μπορεί να αλλάξει με τον 
καιρό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι 
δυνατό να μετατοπισθεί, καθώς είναι εμφανές πως 
το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται μόνο 
στις ανάγκες και δεν απαντά μόνο στις ερωτήσεις 
που είχαν τεθεί αρχικά από τον δημιουργό τους, 
αλλά και σε πλήθος άλλων ερωτήσεων που 
πιθανόν να τεθούν μελλοντικά από τρίτους.

Αποθήκευση
Ανεξάρτητα από τη συχνή, σπάνια, μακρά ή 

όχι χρήση του, το αρχειακό υλικό πρέπει να 
φυλαχθεί κάπου ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να γίνει η επιλογή. Σωστή φύλαξη του υλικού 
σημαίνει: οργάνωση, ώστε, όποτε χρειαστεί, να 
είναι εύκολη η εύρεσή του· μελέτη για τη σωστή 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού 
χώρου· δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
στους συγκεκριμένους χώρους για τη διατήρηση 
της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή 
καταστροφών.

Επιλογή διατήρησης 
ή καταστροφής του υλικού 
(εκκαθάριση)
Μόλις ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες 
που ώθησαν τον δημιουργό στην παραγωγή 
αρχειακού υλικού, θα αποφασισθεί ποιο τμήμα 
θα φυλαχθεί, επειδή κρίνεται πως περιέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική, πολιτιστική κληρονομιά, 
ενώ το υπόλοιπο θα καταστραφεί. Οι πρακτικές 
διατήρησης που θα εφαρμοστούν εξασφαλίζουν 
ότι το αρχειακό υλικό θα διατηρηθεί με σωστό 
τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
μελλοντικές γενιές. Σήμερα για την εξασφάλιση 
της διάσωσης του υλικού στο διηνεκές γίνεται 
αντιγραφή σε άλλο υπόστρωμα (παραγωγή 
μικροταινιών ή/και ψηφιοποίηση).

Ο κύκλος ζωής των αρχείων Ορισμός αρχείων
Ως αρχεία ορίζονται τα τεκμήρια 
–άσχετα από τη φυσική τους μορφή, 
την ύλη ή τα χαρακτηριστικά 
τους– τα οποία συγκεντρώνονται 
και φυλάσσονται από οποιονδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
τις νομικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις ή την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους, και τα οποία 
διατηρούνται από τον δημιουργό 
τους επειδή περιέχουν μία λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για 
αυτόν.

Το εγκαταλειμμένο αρχείο της Χρωματουργίας 
«Ίρις», έτσι όπως βρέθηκε κατά την αυτοψία του 
Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της 
στην Ελευσίνα το 1994.

Διαδικασία εκκαθάρισης, εγκιβωτισμού και μεταφοράς 
διατηρητέου υλικού.

Κάποιες καταχωρισμένες πληροφορίες 
εξυπηρετούν καθαρά λειτουργικούς σκοπούς,
χωρίς βέβαια να παραβλέπεται ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα αρχεία χρησιμεύουν σε κάποια 
λειτουργία. Ορισμένα, όμως, δημιουργούνται για 
πρακτικούς λόγους ως μέσο που συντελεί στην 
πραγματοποίηση ενός έργου. Για παράδειγμα, 
για την κατασκευή ενός κτηρίου τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια είναι απαραίτητα ως οδηγίες προς τους 
μηχανικούς και τον εργολάβο, ως μελέτες για 
τη σταθερότητα του κτηρίου ή για να οριστεί 
η αισθητική του. Αργότερα μέσα στο χρόνο, 
τα αρχεία με τα συγκεκριμένα σχέδια μπορεί 
να μελετηθούν για άλλους λόγους, π.χ. για την 
αποκατάσταση ενός κτηρίου, για τη μελέτη 
αρχιτεκτονικών ρυθμών διαφορετικών περιόδων 
ή απλώς ως έργα τέχνης.
Τέλος, συμβολικοί λόγοι ωθούν άτομα στη 
δημιουργία και διατήρηση ποικίλου αρχειακού 
υλικού. Τα τεκμήρια αυτά είναι σημαντικά 
για την ανάκληση στη μνήμη ενός γεγονότος 
το οποίο έχει για τους πρωταγωνιστές του 
συναισθηματική κυρίως αξία, καθώς οι όποιες 
πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν 
πρακτικά σίγουρα περιέχονται και σε άλλα 
αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή των 
αρχών ή άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων 
που αρχειοθετούν υλικό με αποδεικτική αξία. 
Για παράδειγμα, η σχεδίαση και η διατήρηση 
του γενεαλογικού δέντρου ανασυστήνουν 

συμβολικά τις γενιές μιας οικογένειας πέρα από 
χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και 
διατηρούν τους συναισθηματικούς δεσμούς 
των σημερινών μελών με τους προγόνους τους. 
Είναι προφανές πως η οικογενειακή κατάσταση 
ενός πολίτη μπορεί να αποδειχθεί και με το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό που χορηγούν οι 
δήμοι. Τα διπλώματα πάλι φυλάσσονται, και 
μερικές φορές κορνιζάρονται, ως σύμβολα 
επίτευξης ενός στόχου. Αντιπροσωπεύουν χρόνια 
σκληρής δουλειάς και αντανακλούν το γόητρο 
του ιδρύματος που τα χορηγεί. Κάποτε μάλιστα 
μπορεί να έχουν και καλλιτεχνική αξία (λ.χ. ακριβό 
χαρτί, καλλιγραφική γραφή). Η λειτουργική τους 
αξία είναι δευτερεύουσα. Σπάνια τα ζητούν 
οι εργοδότες ή τα αντικαθιστούν με άλλα 
αποδεικτικά, καθώς μπορεί να είναι γραμμένα σε 
«νεκρή», και άρα δυσνόητη για πολλούς, γλώσσα 
(λ.χ. λατινικά).
Η διατήρηση των αρχείων για όλους τους 
παραπάνω λόγους τα καθιστά εργαλεία 
κατανόησης του παρελθόντος (συλλογικού και 
προσωπικού). Η κάθε είδους έρευνα που αφορά 
στο παρελθόν βασίζεται σε αρχειακές πηγές. Οι 
κοινωνίες με τη βοήθεια ερευνητών (ιστορικών, 
κοινωνιολόγων, δημογράφων, οικονομολόγων, 
γεωγράφων) επιδιώκουν να συνδέσουν το 
παρελθόν με το παρόν τους στηριζόμενες στο 
υλικό το οποίο «καταγράφει» τις σκέψεις, δράσεις 
και αντιδράσεις των προσώπων του παρελθόντος.  

Ταξινόμηση, επαναφορά της αρχικής τάξης ενός αρχείου, περιγραφή του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ποιος 
αποφασίζει να αρχειοθετήσει (άτομα, 

κυβερνήσεις, οργανισμοί, ιδρύματα, εταιρείες…), 
για να κατανοήσουμε και τα κίνητρα της αρχικής 
πρόθεσης για τη διάσωση μιας πληροφορίας. 
Είναι προφανές ότι τα κίνητρα των υποκειμένων 
που δημιουργούν αρχεία μπορεί να είναι σύνθετα, 
και κατά συνέπεια κάποιοι από τους παρακάτω 
λόγους να συνδυάζονται. 
Κύριος λόγος δημιουργίας προσωπικού 
αρχείου παραμένει η επιθυμία υποστήριξης 
και διάσωσης της προσωπικής μνήμης από 
τον ίδιο τον δημιουργό. Κάποια από τα αρχεία 
που δημιουργούμε για προσωπικούς λόγους τα 

μοιραζόμαστε με τους άλλους, π.χ. οικογενειακά 
άλμπουμ φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένα 
στιγμιότυπα από την προσωπική ή οικογενειακή 
ζωή, αυτοβιογραφίες, αναμνήσεις αποτυπωμένες 
σε χαρτί, επιστολογραφία, καθώς και επίσημες 
πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου. Άλλες 
καταγεγραμμένες αναμνήσεις ή σκέψεις 
που σχετίζονται με πλευρές της ιστορίας της 
ζωής ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα το 
περιεχόμενο ενός ημερολόγιου, μπορεί να μην 
επιθυμεί να τις μοιραστεί ο δημιουργός τους. 
Αρχεία δημιουργούνται επίσης για θεσμικούς 
και κοινωνικούς λόγους. Κοινωνικοί οργανισμοί 
παράγουν αρχεία αποτυπώνοντας τις 
δραστηριότητές τους στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα και ομάδες ατόμων: πίνακες μελών, 
πρακτικά συνεδριάσεων, προγράμματα 
μελλοντικών σχεδίων, αλληλογραφία κτλ. 
Η τήρηση αρχείων μπορεί να έχει οικονομικά 
κίνητρα. Οι διαδικασίες απόκτησης, διαχείρισης 
και διάθεσης χρημάτων παράγουν τεράστιο όγκο 
αποδεικτικών δεδομένων. Καθώς οι άνθρωποι 
αποδίδουν συνήθως μεγάλη σημασία στις 
οικονομικές τους δραστηριότητες, παράγονται 
και μεγάλες ποσότητες αντιγράφων, ώστε 
οι συναλλασσόμενες πλευρές να έχουν τη 
δυνατότητα ανάκλησης από το αρχείο τους 
κάποιου ζητούμενου αποδεικτικού.
Νομικοί λόγοι επιβάλλουν επίσης αρχειοθέτηση 
της πληροφορίας. Τα κράτη τηρούν αρχεία για 
την προστασία (θεσμοθέτηση δικαιωμάτων) 
ή και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
πολιτών (για παράδειγμα οι μυστικοί φάκελοι 
πολιτών σε ολοκληρωτικά καθεστώτα). Οι 
αποδείξεις κατοχής ιδιοκτησίας, τα διαφόρων 
ειδών συμβόλαια, οι συμφωνίες για εκτέλεση 
έργων, οι υποχρεώσεις πολιτών, τα αποδεικτικά 
εθνικότητας ή υπηκοότητας, οι εκλογικοί 
κατάλογοι, τα στρατιωτικά ή ποινικά μητρώα 
συνιστούν τεκμήρια κοινωνικών σχέσεων που 
διαμορφώνονται μέσα στο νομικό σύστημα μιας 
κοινωνίας.

Λόγοι διάσωσης και 
αρχειοθέτησης της πληροφορίας

Αρχειοστάσιο με κυλιόμενες  αρχειοθήκες.

Διαδικασία εκκαθάρισης πριν από τη μεταφορά του 
διατηρητέου υλικού της Χρωματουργίας.



Οι τρεις «ηλικίες» 
των αρχείων
Η διοικητική ηλικία αφορά τα 
τρέχοντα, ενεργά αρχεία που 
διατηρούνται και χρησιμοποιούνται 
από τους φορείς που τα παρήγαγαν ή 
τα παρέλαβαν. Εξυπηρετούν ανάγκες 
διοικητικές, διαχείρισης και συνεπώς 
τη διατήρηση της μνήμης του άμεσου 
παρελθόντος.

Η ενδιάμεση ηλικία αναφέρεται 
στα τεκμήρια που έχουν πάψει να 
θεωρούνται τρέχοντα, αλλά διατηρούν 
το διοικητικό τους ενδιαφέρον. 
Είναι πιθανό να ανατρέξει κανείς σε 
αυτά για την κατοχύρωση κάποιου 
δικαιώματος. Λειτουργούν δηλαδή 
ως στηρίγματα της μνήμης μακράς 
περιόδου. 

Η ιστορική ηλικία αφορά 
στα οριστικά αρχεία, αυτά που 
έχουν υποστεί εκκαθάριση και 
προγραμματίζεται να διατηρηθούν 
στο διηνεκές, χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς, και να αποτελέσουν την 
ιστορική τεκμηρίωση της έρευνας.

Όπως οι άνθρωποι που τα παράγουν έτσι 
και τα αρχεία «διανύουν» έναν κύκλο 

ζωής. Ο κύκλος ζωής τους έχει τέσσερα στάδια: 
δημιουργία – χρήση – αποθήκευση – επιλογή 
διατήρησης ή καταστροφής του υλικού.

Δημιουργία
Τα αρχεία παράγονται για να καλύψουν καταρχάς 
τις ανάγκες του φορέα ή της επιχείρησης ή του 
ατόμου που τα δημιούργησε, είτε οι ανάγκες 
αυτές είναι διοικητικές –φορολογικές ή νομικές– 
είτε λειτουργικές.

Χρήση
Η χρήση αρχειακού υλικού από ένα άτομο ή 
έναν οργανισμό μπορεί να είναι άμεση ή και 
μελλοντική, συχνή ή σπάνια. Η χρησιμότητα 
πάντως των τεκμηρίων μπορεί να αλλάξει με τον 
καιρό, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι 
δυνατό να μετατοπισθεί, καθώς είναι εμφανές πως 
το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται μόνο 
στις ανάγκες και δεν απαντά μόνο στις ερωτήσεις 
που είχαν τεθεί αρχικά από τον δημιουργό τους, 
αλλά και σε πλήθος άλλων ερωτήσεων που 
πιθανόν να τεθούν μελλοντικά από τρίτους.

Αποθήκευση
Ανεξάρτητα από τη συχνή, σπάνια, μακρά ή 

όχι χρήση του, το αρχειακό υλικό πρέπει να 
φυλαχθεί κάπου ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να γίνει η επιλογή. Σωστή φύλαξη του υλικού 
σημαίνει: οργάνωση, ώστε, όποτε χρειαστεί, να 
είναι εύκολη η εύρεσή του· μελέτη για τη σωστή 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού 
χώρου· δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
στους συγκεκριμένους χώρους για τη διατήρηση 
της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή 
καταστροφών.

Επιλογή διατήρησης 
ή καταστροφής του υλικού 
(εκκαθάριση)
Μόλις ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες 
που ώθησαν τον δημιουργό στην παραγωγή 
αρχειακού υλικού, θα αποφασισθεί ποιο τμήμα 
θα φυλαχθεί, επειδή κρίνεται πως περιέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική, πολιτιστική κληρονομιά, 
ενώ το υπόλοιπο θα καταστραφεί. Οι πρακτικές 
διατήρησης που θα εφαρμοστούν εξασφαλίζουν 
ότι το αρχειακό υλικό θα διατηρηθεί με σωστό 
τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
μελλοντικές γενιές. Σήμερα για την εξασφάλιση 
της διάσωσης του υλικού στο διηνεκές γίνεται 
αντιγραφή σε άλλο υπόστρωμα (παραγωγή 
μικροταινιών ή/και ψηφιοποίηση).

Ο κύκλος ζωής των αρχείων Ορισμός αρχείων
Ως αρχεία ορίζονται τα τεκμήρια 
–άσχετα από τη φυσική τους μορφή, 
την ύλη ή τα χαρακτηριστικά 
τους– τα οποία συγκεντρώνονται 
και φυλάσσονται από οποιονδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
τις νομικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις ή την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους, και τα οποία 
διατηρούνται από τον δημιουργό 
τους επειδή περιέχουν μία λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για 
αυτόν.

Το εγκαταλειμμένο αρχείο της Χρωματουργίας 
«Ίρις», έτσι όπως βρέθηκε κατά την αυτοψία του 
Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της 
στην Ελευσίνα το 1994.

Διαδικασία εκκαθάρισης, εγκιβωτισμού και μεταφοράς 
διατηρητέου υλικού.

Κάποιες καταχωρισμένες πληροφορίες 
εξυπηρετούν καθαρά λειτουργικούς σκοπούς,
χωρίς βέβαια να παραβλέπεται ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα αρχεία χρησιμεύουν σε κάποια 
λειτουργία. Ορισμένα, όμως, δημιουργούνται για 
πρακτικούς λόγους ως μέσο που συντελεί στην 
πραγματοποίηση ενός έργου. Για παράδειγμα, 
για την κατασκευή ενός κτηρίου τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια είναι απαραίτητα ως οδηγίες προς τους 
μηχανικούς και τον εργολάβο, ως μελέτες για 
τη σταθερότητα του κτηρίου ή για να οριστεί 
η αισθητική του. Αργότερα μέσα στο χρόνο, 
τα αρχεία με τα συγκεκριμένα σχέδια μπορεί 
να μελετηθούν για άλλους λόγους, π.χ. για την 
αποκατάσταση ενός κτηρίου, για τη μελέτη 
αρχιτεκτονικών ρυθμών διαφορετικών περιόδων 
ή απλώς ως έργα τέχνης.
Τέλος, συμβολικοί λόγοι ωθούν άτομα στη 
δημιουργία και διατήρηση ποικίλου αρχειακού 
υλικού. Τα τεκμήρια αυτά είναι σημαντικά 
για την ανάκληση στη μνήμη ενός γεγονότος 
το οποίο έχει για τους πρωταγωνιστές του 
συναισθηματική κυρίως αξία, καθώς οι όποιες 
πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν 
πρακτικά σίγουρα περιέχονται και σε άλλα 
αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή των 
αρχών ή άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων 
που αρχειοθετούν υλικό με αποδεικτική αξία. 
Για παράδειγμα, η σχεδίαση και η διατήρηση 
του γενεαλογικού δέντρου ανασυστήνουν 

συμβολικά τις γενιές μιας οικογένειας πέρα από 
χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και 
διατηρούν τους συναισθηματικούς δεσμούς 
των σημερινών μελών με τους προγόνους τους. 
Είναι προφανές πως η οικογενειακή κατάσταση 
ενός πολίτη μπορεί να αποδειχθεί και με το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό που χορηγούν οι 
δήμοι. Τα διπλώματα πάλι φυλάσσονται, και 
μερικές φορές κορνιζάρονται, ως σύμβολα 
επίτευξης ενός στόχου. Αντιπροσωπεύουν χρόνια 
σκληρής δουλειάς και αντανακλούν το γόητρο 
του ιδρύματος που τα χορηγεί. Κάποτε μάλιστα 
μπορεί να έχουν και καλλιτεχνική αξία (λ.χ. ακριβό 
χαρτί, καλλιγραφική γραφή). Η λειτουργική τους 
αξία είναι δευτερεύουσα. Σπάνια τα ζητούν 
οι εργοδότες ή τα αντικαθιστούν με άλλα 
αποδεικτικά, καθώς μπορεί να είναι γραμμένα σε 
«νεκρή», και άρα δυσνόητη για πολλούς, γλώσσα 
(λ.χ. λατινικά).
Η διατήρηση των αρχείων για όλους τους 
παραπάνω λόγους τα καθιστά εργαλεία 
κατανόησης του παρελθόντος (συλλογικού και 
προσωπικού). Η κάθε είδους έρευνα που αφορά 
στο παρελθόν βασίζεται σε αρχειακές πηγές. Οι 
κοινωνίες με τη βοήθεια ερευνητών (ιστορικών, 
κοινωνιολόγων, δημογράφων, οικονομολόγων, 
γεωγράφων) επιδιώκουν να συνδέσουν το 
παρελθόν με το παρόν τους στηριζόμενες στο 
υλικό το οποίο «καταγράφει» τις σκέψεις, δράσεις 
και αντιδράσεις των προσώπων του παρελθόντος.  

Ταξινόμηση, επαναφορά της αρχικής τάξης ενός αρχείου, περιγραφή του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ποιος 
αποφασίζει να αρχειοθετήσει (άτομα, 

κυβερνήσεις, οργανισμοί, ιδρύματα, εταιρείες…), 
για να κατανοήσουμε και τα κίνητρα της αρχικής 
πρόθεσης για τη διάσωση μιας πληροφορίας. 
Είναι προφανές ότι τα κίνητρα των υποκειμένων 
που δημιουργούν αρχεία μπορεί να είναι σύνθετα, 
και κατά συνέπεια κάποιοι από τους παρακάτω 
λόγους να συνδυάζονται. 
Κύριος λόγος δημιουργίας προσωπικού 
αρχείου παραμένει η επιθυμία υποστήριξης 
και διάσωσης της προσωπικής μνήμης από 
τον ίδιο τον δημιουργό. Κάποια από τα αρχεία 
που δημιουργούμε για προσωπικούς λόγους τα 

μοιραζόμαστε με τους άλλους, π.χ. οικογενειακά 
άλμπουμ φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένα 
στιγμιότυπα από την προσωπική ή οικογενειακή 
ζωή, αυτοβιογραφίες, αναμνήσεις αποτυπωμένες 
σε χαρτί, επιστολογραφία, καθώς και επίσημες 
πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου. Άλλες 
καταγεγραμμένες αναμνήσεις ή σκέψεις 
που σχετίζονται με πλευρές της ιστορίας της 
ζωής ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα το 
περιεχόμενο ενός ημερολόγιου, μπορεί να μην 
επιθυμεί να τις μοιραστεί ο δημιουργός τους. 
Αρχεία δημιουργούνται επίσης για θεσμικούς 
και κοινωνικούς λόγους. Κοινωνικοί οργανισμοί 
παράγουν αρχεία αποτυπώνοντας τις 
δραστηριότητές τους στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα και ομάδες ατόμων: πίνακες μελών, 
πρακτικά συνεδριάσεων, προγράμματα 
μελλοντικών σχεδίων, αλληλογραφία κτλ. 
Η τήρηση αρχείων μπορεί να έχει οικονομικά 
κίνητρα. Οι διαδικασίες απόκτησης, διαχείρισης 
και διάθεσης χρημάτων παράγουν τεράστιο όγκο 
αποδεικτικών δεδομένων. Καθώς οι άνθρωποι 
αποδίδουν συνήθως μεγάλη σημασία στις 
οικονομικές τους δραστηριότητες, παράγονται 
και μεγάλες ποσότητες αντιγράφων, ώστε 
οι συναλλασσόμενες πλευρές να έχουν τη 
δυνατότητα ανάκλησης από το αρχείο τους 
κάποιου ζητούμενου αποδεικτικού.
Νομικοί λόγοι επιβάλλουν επίσης αρχειοθέτηση 
της πληροφορίας. Τα κράτη τηρούν αρχεία για 
την προστασία (θεσμοθέτηση δικαιωμάτων) 
ή και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
πολιτών (για παράδειγμα οι μυστικοί φάκελοι 
πολιτών σε ολοκληρωτικά καθεστώτα). Οι 
αποδείξεις κατοχής ιδιοκτησίας, τα διαφόρων 
ειδών συμβόλαια, οι συμφωνίες για εκτέλεση 
έργων, οι υποχρεώσεις πολιτών, τα αποδεικτικά 
εθνικότητας ή υπηκοότητας, οι εκλογικοί 
κατάλογοι, τα στρατιωτικά ή ποινικά μητρώα 
συνιστούν τεκμήρια κοινωνικών σχέσεων που 
διαμορφώνονται μέσα στο νομικό σύστημα μιας 
κοινωνίας.

Λόγοι διάσωσης και 
αρχειοθέτησης της πληροφορίας

Αρχειοστάσιο με κυλιόμενες  αρχειοθήκες.

Διαδικασία εκκαθάρισης πριν από τη μεταφορά του 
διατηρητέου υλικού της Χρωματουργίας.



Η λειτουργία των αρχείων και  
η σημασία τους 1

αρχεία
Πηγεσ γνωσησ,
Πηγεσ μνημησ

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο 
άνθρωπος αναζήτησε και αναζητεί 

τρόπους για να αποθηκεύσει και να 
διατηρήσει στη μνήμη τις εμπειρίες του. Στους 
περισσότερους πολιτισμούς οι σκέψεις και οι 
πράξεις που σχετίζονται τόσο με την ιδιωτική 
ζωή του ανθρώπου όσο και με τις ποικίλες 
δραστηριότητές του στην κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική σφαίρα αποτυπώνονται σε ύλη 
διαρκείας. Η ανάγκη ανάκλησης μιας εμπειρίας 
ή πληροφορίας, όποτε το θέλει ή όποτε του 
ζητείται, τον οδήγησε στη δημιουργία αρχείων. 
Τα αρχεία αποτελούν τη μνήμη του παρελθόντος. 
Αν αναλογιστούμε ότι ο πολιτισμός είναι το 
αποτέλεσμα συσσωρευμένης ανθρώπινης 
εμπειρίας, τότε συνειδητοποιούμε πόσο θεμελιώδης 
προϋπόθεση είναι τα αρχεία για τον πολιτισμό. 
Τα αρχεία είναι τεκμηριωμένη εμπειρία όπως 
προκύπτει και όπως διατηρείται προς χρήση. Η 
τήρηση αρχείου είναι μια διαδικασία απαραίτητη 
τόσο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων όσο και για 
την τεκμηρίωσή τους. Τα [ιστορικά] αρχεία, όπως 
ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, είναι 
εκείνο το τμήμα της πληροφορίας που κρίνεται ότι 
έχει διηνεκή αξία πέρα από το λόγο για τον οποίο 
δημιουργήθηκε.1

Οι σύγχρονες κοινωνίες κατακλύζονται από 
πληροφορίες καταγεγραμμένες σε ποικίλες 
μορφές: χειρόγραφα, κείμενα δακτυλογραφημένα, 
κείμενα που έχουν παραχθεί σε υπολογιστές, 
φωτοτυπίες, αφίσες, βιβλία και περιοδικά, χάρτες, 
σχέδια, φωτογραφίες, ντοκουμέντα ηχητικά 
ή καταγεγραμμένα σε φιλμ, βιντεοταινίες ή 
δισκέτες. Από όλα αυτά τα τεκμήρια επιλέγονται 
και αρχειοθετούνται όσα περιέχουν λειτουργική, 
αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία για τον 
δημιουργό τους.
Η συγκέντρωση αρχειακών εγγράφων δεν οφείλεται 
καθόλου στην τύχη ή στην αυθαίρετη ενέργεια 
κάποιου ανθρώπου. Απορρέει, κατά κάποιον τρόπο, 
αυτόματα από τις καθημερινές δραστηριότητες μιας 

δημόσιας διοίκησης, ενός θρησκευτικού ιδρύματος, 
μιας βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης, μιας 
οικογένειας ή ενός ιδιώτη.2 Όταν τα τεκμήρια αυτά 
δεν είναι πλέον χρήσιμα για τον δημιουργό τους, 
συνήθως απομακρύνονται από τον χώρο στον 
οποίο φυλάσσονταν και διατηρούνται σε κάποιον 
αποθηκευτικό χώρο για ακόμα ένα μικρό χρονικό 
διάστημα, μήπως χρειαστούν.
Ένα μικρό τμήμα των αρχείων, παρόλο που δεν 
είναι πλέον χρήσιμο για τον δημιουργό του (δεν 
έχει πλέον λειτουργική αξία), διατηρείται γιατί 
έχει ιστορική αξία, περιέχει δηλαδή πληροφορίες 
για την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και 
άρα χρήσιμες για τη μελέτη και την έρευνα του 
παρελθόντος. Τα αρχεία αυτά καλούνται ιστορικά 
αρχεία και φυλάσσονται από εξειδικευμένους 
φορείς σε ειδικά διαμορφωμένα κτήρια που 
και αυτά ονομάζονται αρχεία. Όσα αρχεία δεν 
επιλέγονται ως χρήσιμα για τη μελλοντική 
επιστημονική έρευνα καταστρέφονται.
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Ταξινόμηση
Πρόκειται για τη διαδικασία οργάνωσης του 
αρχειακού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της 
αρχειονομίας, και ιδιαίτερα τις αρχές
α. της προέλευσης του υλικού και
β. της αρχικής τάξης. 
Η αρχή της προέλευσης απαιτεί τα αρχεία 
μιας υπηρεσίας ή ενός προσώπου να μην 
αναμειγνύονται ή συνδυάζονται με αρχεία άλλων 
υπηρεσιών ή προσώπων.
Αρχική τάξη είναι η ταξινόμηση, ο τρόπος που 
διατηρήθηκαν τα αρχεία από τον δημιουργό τους, 
δηλαδή η σειρά με την οποία συσσωρεύτηκαν 
καθώς δημιουργούνταν, τηρούνταν και 
χρησιμοποιούνταν. Η αρχή της αρχικής τάξης 
επιβάλλει τη διατήρηση ή την ανασυγκρότηση 
της αρχικής ταξινόμησης, εκτός εάν διαπιστωθεί 

ότι δεν υπάρχει τάξη και ότι πρόκειται για εντελώς 
τυχαία συσσώρευση τεκμηρίων, που καθιστά 
αδύνατο τον εντοπισμό τους. Στην περίπτωση 
αυτή ο αρχειονόμος αναλαμβάνει να ταξινομήσει 
από την αρχή τα τεκμήρια με βάση τις αρχές της 
αρχειονομίας.

Περιγραφή
Είναι η εργασία κατά την οποία καταγράφονται 
το περιεχόμενο, τα φυσικά χαρακτηριστικά και 
ο ρόλος των τεκμηρίων στη λειτουργία του 
οργανισμού ή στη ζωή του φυσικού προσώπου. 
Η διαδικασία αυτή βοηθάει τον αρχειονόμο 
και τον ερευνητή να εντοπίσουν το αρχειακό 
υλικό που αναζητούν. Παλαιότερα, η περιγραφή 
γινόταν χειρόγραφα. Σήμερα, η περιγραφή γίνεται 
ηλεκτρονικά διευκολύνοντας την αναζήτηση. 
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