
ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΎ

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), ολοκληρώνοντας τον κύκλο των δράσεών τους για τον εορτασμό 
των εκατό χρόνων της λειτουργίας τους (1914-2014), παρουσιάζουν τον κατάλογο της έκθεσης
100 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους, 500 χρόνια ιστορίας. 

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου (3 - 30 Νοεμβρίου 2014) και αποτέλεσε την κορυφαία 
εκδήλωση του εορτασμού επιδιώκοντας την εξοικείωση του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών με την 
Ιστορία και τις άμεσες πηγές της. Παρουσιάστηκαν τεκμήρια, τα περισσότερα για πρώτη φορά, από 
τα αρχεία και τις συλλογές των ΓΑΚ, τα οποία συγκεντρώθηκαν και διαφυλάχθηκαν στον έναν αιώνα 
της λειτουργίας τους. 

Ο κατάλογος ακολουθεί τη δομή της έκθεσης. Μέσα από επιλεγμένα τεκμήρια καταγράφονται οι 
πρώτες μορφές πολιτικής οργάνωσης του Ελληνισμού, όψεις του Αγώνα για την Ανεξαρτησία (1821–
1827), η θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους κατά τη διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια 
(1828-1832), η περίοδος της βασιλείας του Όθωνα (1833–1862) και οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού 
του ελληνικού κράτους (1863–1911). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τεκμήρια της περιόδου 1912–
2004, τα οποία παρουσιάστηκαν πρώτη φορά σε τέτοια έκταση και σχετίζονται με τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας , τη διαχείριση της υποδοχής και αποκατάστασης των προσφύγων 
(1912–1935), τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, την ιταλογερμανική Κατοχή, την Αντίσταση και τον 
Εμφύλιο πόλεμο (1936-1949). Η παρουσία των Ανακτόρων στη ζωή του τόπου και η δικτατορία 
των συνταγματαρχών απαρτίζουν την ενότητα της περιόδου 1950–1973 ενώ η τελευταία ενότητα 
είναι αφιερωμένη στην μεταπολιτευτική περίοδο από το 1974 ως τις μέρες μας. Το περιεχόμενο 
της Συλλογής του Γιάννη Βλαχογιάννη, ιδρυτή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ολοκληρώνει το 
κύριο σώμα του καταλόγου. Η έκδοση συμπληρώνεται με επιλογές από τη φωτογραφική σύνθεση 
«Η Ελλάδα μέσα από τις φωτογραφικές συλλογές των ΓΑΚ», η οποία υποστήριξε την έκθεση με τη 
δύναμη της εικόνας. 

Η έκδοση ενός καταλόγου επετειακού χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιείται σε μεγάλη 
χρονικά απόσταση από την έκθεση, ήταν επιβεβλημένη και υπήρξε αίτημα πολλών. Ευτυχής συγκυρία, 
η έκδοση για τα 100 χρόνια ενός δημόσιου φορέα με τη σφραγίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Τρίτη 24 Ίανουαρίου 2017 και ώρα 19:00 
Αμφιθέατρο του Ίδρύματος Ευγενίδου
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