
ΓΕΝΙΚΑ  ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

        Τοπικό 
Αρχείο Αιγίου

διάσωση - συγκέντρωση
καταγραφή - συντήρηση
διαχείριση - προβολή

Στο Τοπικό Αρχείο Αιγίου λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες 
τoυ Αρχείου και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό της υπηρεσίας. 
Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά, παιδαγωγικά, λογοτεχνικά, αλλά και 
ποικίλα θέματα βιβλιογραφίας της περιοχής της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων. Η 
βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της 
υπηρεσίας (εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 πμ. έως 14.30 μμ.).

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 129, 25100, Αίγιο  - Τηλέφωνο - Fax : +30 26910 21293
e-mail : mail@gak-aigiou.ach.sch.gr            web-site: gak-aigiou.ach.sch.gr

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 8.30 πμ. έως 14.30 μμ. 

Οι επισκέψεις σχολείων και τα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα 
πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου   

Το αρχειακό υλικό του Τοπικού Αρχείου Αιγίου περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες:

Eίσοδος του Αρχείου Άποψη του εσωτερικού χώρου

Κεντρικό Αρχειοστάσιο Αναγνωστήριο Αρχείου Βοηθητικό Αρχειοστάσιο Ν. Ερινεού

l Ιδιωτικά 

l Συλλογές

l Oθωμανικά

l Εκπαιδευτικά 

l Συμβολαιογραφικά

l Τύπος

l Δημοτικά

l Διοικητικά

l Δικαστικά 

l Επιχειρήσεις

l Εκκλησιαστικά  



Τ α  Γενικά Αρχεία του Κράτους διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της 
ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δρά-

σης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτη-
σης του πολίτη. Ανάμεσα στους στόχους τους συγκατα-
λέγονται:

l Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, 
καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρε-
τηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση 
προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, 
εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται 
στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελ-
ληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, 
οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους. 

l Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό 
ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή 
τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία 
για τη διάθεση στους μελετητές. 

l Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλη-
σιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων 
θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού 
υλικού.

 l Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, 
τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον. 

l Η εποπτεία των ειδικών αρχείων που ιδρύονται και 
λειτουργούν σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα. 

l Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτε-
λών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών 
της χώρας. 

l Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνερ-
γασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.       

Τα Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίου είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους και ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέ-
πει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. Είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται  από το 1985 στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων. 

Το Τοπικό Αρχείο Αιγίου δημιουργήθηκε με  Βασιλικό Διάταγμα στις 23 Σεπτεμβρίου 1949, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρο 23, του Νόμου 2027/1939  ‘’περί συστάσεως της υπηρεσίας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους’’.  Θα υπαγόταν ‘’εις την δικαιοδοσίαν των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους’’ και η συντήρησή του  θα βάρυνε οικονομικά το Δήμο Αιγίου. Με την ίδρυση του 
αρχείου είναι συνδεδεμένο το όνομα του Αιγιώτη ιστορικού Νύση Μεταξά-Μεσσηνέζη (1902-
1992), o οποίος με δωρεά του προς το κράτος τού αρχείου τού προπάππου του  Λέοντος  Μεσση-
νέζη (1787-1851) και του Ανδρέα Λόντου (1786-1845), Αιγιωτών προκρίτων και αγωνιστών του 
1821, ιδρύθηκε το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αιγίου. Αργότερα στις 29-3-1951, ορίστηκε  πενταμελή 
Εποπτική Επιτροπή. Το αρχείο θα στεγαζόταν σε αίθουσα του νεοκλασικού κτιρίου του Παλαιού 
Γυμνασίου της πόλης, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Την περίοδο όμως που ακολούθησε από την ίδρυση του σχεδόν και μέχρι το 1976 το αρχείο 
δεν λειτούργησε, λόγω των εργασιών στο παραδοσιακό κτίριο που θα στεγαζόταν μαζί με τη 

Γ.Α.Κ.  ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη.  Άρχισε να λειτουργεί το 
1976 μετά το πέρας των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου. Καθο-
ριστικής  σημασίας η συμβολή και προσπάθεια του τέως Δημάρχου 
Αιγίου Γ. Παναγόπουλου στην επαναλειτουργία του αρχείου επί της 
σύντομης δημαρχίας του (1975 -78).

 Η υπηρεσιακή ακτίνα δράσης του Τοπικού Αρχείου Αιγίου, δεν 
καλύπτει μόνο την περιοχή του σημερινού (διευρυμένου) Δήμου Αι-
γιαλείας, αλλά και τις πιο απομακρυσμένες  και ορεινές περιοχές του 
Δήμου Καλαβρύτων.

Η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια στεγάζεται σε δύο κτίρια. Το 
πρώτο  βρίσκεται στην παραλία του Αιγίου, οδός Ζωοδόχου Πηγής 
129. Χτίστηκε στα μέσα του  19ου αιώνα για τις ανάγκες του στα-
φιδεμπορίου και αποτελεί  χαρακτηριστικό δείγμα αργολιθοδομής, 
δρομικής διάταξης με ρυθμική επανάληψη αψιδωτών παραθύρων. 
Στεγάζει  τις διοικητικές υπηρεσίες, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες  και 
το βασικό αρχειοστάσιο. Το δεύτερο κτίριο βρίσκεται στην περιοχή 
του Νέου Ερινεού, 10 χιλιόμετρα από το Αίγιο, χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός χώρος αταξινόμητου αρχειακού υλικού και ως συ-
μπληρωματικό-βοηθητικό αρχειοστάσιο ταξινομημένου υλικού.

 


