
Η χρήση των πηγών και 

των αρχείων
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ΥΠΠΟΑ-Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & 
Αγίου Όρους



Οι επιστήμες που μελετούν τις κοινωνίες 

του παρελθόντος αναζητούν ίχνη και 

μαρτυρίες που άφησαν οι κοινωνίες αυτές, 

προκειμένου να σκιαγραφήσουν το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους 

γίγνεσθαι. Κάθε είδους υλικό από το οποίο 

μπορεί να προκύψει γνώση ονομάζεται 

πηγή.  



 Πρωτογενείς

• πρωτότυπα κείμενα

• προφορικές αναφορές

• έγγραφα



 Δευτερογενείς

• Ερμηνείες και αναφορές σε 

πρωτογενείς πηγές



 Η μεθοδική και εξαντλητική μελέτη τους 

αποτελεί προϋπόθεση κάθε ιστορικής 

έρευνας



 Οι μαρτυρίες που αντλεί ο ιστορικός από τις 

πρωτογενείς  πηγές διακρίνονται σε εκούσιες και 

ακούσιες

 Εκούσια ….Πληροφορία που παρέχει ένα έγγραφο 

σύμφωνα με τις προθέσεις του συντάκτη 

 Ακούσια ….Μαρτυρία που υπάρχει ανεξάρτητα 

από τις προθέσεις και τις προκαταλήψεις του 
συντάκτη ενός εγγράφου





Έκθεση – «…ανέφερα εγγράφως…»



«Ανέφερα εγγράφως…» τιτλοφορείται η 

έκθεση µε θησαυρούς του Ιστορικού Αρχείου 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

αναδεικνύοντας µέσα από έγγραφα, κείµενα

εσωτερικής αλληλογραφίας, σχέδια, λιγοστές 

φωτογραφίες και αντικείµενα την πλούσια 

«εσωτερική» ιστορία της αρχαιολογίας και 

µουσειολογίας από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους µέχρι σήµερα.







Χρήση πηγών

 Χρονολογία……πότε χρονολογείται η πηγή

 Προέλευση……από πού προέρχεται 

 Είναι πρωτότυπη;

 Συσχετισμός (θέμα, σκοπός, τί αφορά, πώς 

θέλουμε να την αξιοποιήσουμε)

 Διασταύρωση

 Επαλήθευση-Επιβεβαίωση πηγών 



Aρχείο Loch

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους



Δελτία καταγραφής και τεκμηρίωσης

Καταγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο (υλικό και

άϋλο) του αρχείου



ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ-ΕΠΑΡΧΙΑ:  

 

ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟΝ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ:  

 

ΘΕΣΗ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:  
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ΥΛΗ:  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:  

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ:  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΟΥ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:  

 

ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:  

ΑΡ. ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ: 



 περ. 1930

 Φωτογραφική συλλογή 
Loch, παραδόθηκε στην κ. 
Φανή  Μητροπούλου
(περ.1985), παραδόθηκε 
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία

 Θέμα, τι εικονίζει

 Πως θα την αξιοποιήσουμε 
(σκοπός, θεματολογία….)

 Υπάρχουν και άλλες 
παρόμοιες? (επαλήθευση, 
πρόσθεση στοιχείων, 
πληροφοριών, 
διασταύρωση…)













Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση που δημιουργήθηκε 

από το υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές……                              

εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Προστασία υλικής και άϋλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς

Υπουργείο Πολιτισμού

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 



UNESCO 2003

Convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage

Σύμβαση για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς

Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση με το Ν. 3521 (Φ.Ε.Κ. 

275/Α/22-12-2006).



 «Οι τρόποι για να διαβαστεί μία πηγή είναι πολλοί και

διαφορετικοί και προσδιορίζονται ακριβώς από εκείνο

που ψάχνει κάθε φορά ο ιστορικός. Νέες αναγνώσεις

πηγών που επιζητούν να απαντήσουν σε νέα

ερωτήματα δίνουν νέα πορίσματα που ανατρέπουν τα

παλαιότερα ή φωτίζουν νέες όψεις που συμπληρώνουν

την εικόνα του παρελθόντος. Από την άλλη, νέες πηγές

επιστρατεύονται για να τεκμηριώσουν τις νέες

υποθέσεις εργασίας.» (Αβδελά, 1998, 90-91)



Σας ευχαριστώ


