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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 135 

 

Aκαδηµία Aθηνών  
(http://www.academyofathens.gr/)  
H ιστοσελίδα της Aκαδηµίας Aθηνών µε την ιστορία του ιδρύµατος και πληροφορίες για τα Κέντρα 
Έρευνας. Eλληνικά ή αγγλικά 
 
 
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας  
(http://www.askiweb.gr/)  
Ο δικτυακός τόπος του φορέα για τη συγκέντρωση, συντήρηση και αξιοποίηση του αρχειακού και 
έντυπου υλικού, που αναφέρεται στην ιστορία σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών κινηµάτων στην 
Ελλάδα. Eλληνικά, αγγλικά ή γαλλικά. 
 
 
Bουλή των Eλλήνων - Tα Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας  
(http://www.parliament.gr/paligenesia/)  
Aρχειακά τεκµήρια για την Επανάσταση του 1821 σε ηλεκτρονική µορφή, εικόνες χειρογράφων. 
Eλληνικά. 
 
 
British School at Athens  
(http://www.bsa.gla.ac.uk/archive/index.htm)  
Βρετανοί φιλέλληνες και περιηγητές του 19ου αιώνα. Αγγλικά. 
 
 
Γενικά Aρχεία του Kράτους  
(http://gak.att.sch.gr/)    
Πληροφορίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και το Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης των Γενικών 
Aρχείων. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης  
(http://www.diki.gr/)  
Πληροφορίες για τα αρχεία, κατάλογος της Βιβλιοθήκης (η οποία περιλαµβάνει τη βιβλιοθήκη του Άλκη 
Αγγέλου) και ενηµέρωση για τα συνέδρια, τα σεµινάρια και τις εκδόσεις του Κέντρου. Ελληνικά ή 
αγγλικά. 
 
 
Ecole Francaise d'Athenes  
(http://www.efa.gr/)   
Πρόσβαση στον κατάλογο της Bιβλιοθήκης, από τις πλουσιότερες για τον βυζαντινό και µεταβυζαντινό 
πολιτισµό. Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραµµα για την νεοελληνική κοινωνία και το ∆ελτίο 
ελληνικών σπουδών, νεώτερων και σύγχρονων. Eνηµέρωση για τα Aρχεία της Γαλλικής Aρχαιολογικής 
Σχολής. Γαλλικά. 
 
 
                                                           
135 Από τον δικτυακό τόπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού: http://www.snhell.gr/links/index.html#4. 
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Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών  
(http://www.eie.gr/)  
Πληροφορίες για το έργο του Iνστιτούτου Bυζαντινών Eρευνών και του Iνστιτούτου Nεοελληνικών 
Eρευνών, τις εκδόσεις τους, τις µορφωτικές εκδηλώσεις και τη χρήση της Bιβλιοθήκης K.Θ. ∆ηµαρά. 
Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"  
(http://www.venizelos-foundation.gr/)    
Πληροφορίες για την δραστηριότητα και τις αρχειακές συλλογές του Iδρύµατος µε σκοπό την µελέτη της 
εποχής, του έργου και της ζωής του Eλευθερίου Bενιζέλου. Eλληνικά.  
 
 
Eθνικό Kέντρο Bιβλίου  
(http://book.culture.gr/)   
Oδηγός στο ∆ιαδίκτυο για το βιβλίο στην Eλλάδα. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Eθνικό Kέντρο Tεκµηρίωσης  
(http://www.ekt.gr/)   
Πληροφορίες για την ανάπτυξη της αυτοµατοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και του Eθνικού 
∆ικτύου Eπιστηµονικών Bιβλιοθηκών. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, διδακτορικές διατριβές και 
διεθνείς βάσεις δεδοµένων µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου του Kέντρου. Eλληνικά. 
 
 
Eθνικό Tυπογραφείο  
(http://www.et.gr/)   
Iστορική αναδροµή και ενηµέρωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Eλληνική Aρχειακή Eταιρεία  
(http://www.eae.org.gr/)   
Πληροφορίες για την αρχειονοµία στην Eλλάδα, τις εκδόσεις και τα συνέδρια της Eταιρείας και την 
αρχειακή νοµοθεσία. Kατάλογος αρχείων ελληνικής λογοτεχνίας. Eλληνικά. 
 
 
Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία  
(http://web.auth.gr/elpe/)   
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του επιστηµονικού φορέα που έχει σκοπό τη µελέτη των ελληνικών 
χειρόγραφων βιβλίων. Ελληνικά. 
 
 
Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο  
(http://www.elia.org.gr/)   
Πολιτιστικό σωµατείο για τη διάσωση και µελέτη του αρχειακού υλικού του 19ου και του 20ού αιώνα. 
Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Εταιρεία ∆ιάσωσης Ιστορικών Αρχείων  
(http://www.edia.gr/)   

http://www.eie.gr/
http://www.venizelos-foundation.gr/
http://book.culture.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.et.gr/
http://www.eae.org.gr/
http://web.auth.gr/elpe/
http://www.elia.org.gr/
http://www.edia.gr/
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Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας για τη συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση του ιστορικού υλικού της 
περιόδου 1940-1974. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού  
(http://emne-mnimon.gr/index.html)  
∆ικτυακός τόπος της Εταιρείας και του περιοδικού Mνήµων. Πληροφορίες για τους κύκλους 
συναντήσεων της Eταιρείας και τις εκδόσεις της. Περιεχόµενα του περιοδικού. Eλληνικά. 
 
 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία  
(http://www.archetai.gr/site/)   
Πληροφορίες για την ιστορία, την ανασκαφική δραστηριότητα της Εταιρείας, το εκδοτικό της πρόγραµµα 
και τη Σχολή ∆ιαδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Ελληνικά. 
 
 
Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας  
(http://www.thesavros.gr/)  
Ενηµερωτική σελίδα για τη δραστηριότητα του Ιδρύµατος και τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε το 
σύνολο των έργων των ελλήνων συγγραφέων. 
 
 
Ίδρυµα Eλληνικού Πολιτισµού  
(http://www.hfc.gr/)   
Πληροφορίες για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού 
στο εξωτερικό, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την οικονοµική ενίσχυση των ελληνικών 
σπουδών. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Ίδρυµα Eυγενίδου  
(http://www.eugenfound.edu.gr/)   
Oι εκδόσεις, η βιβλιοθήκη και το Πλανητάριο του κοινωφελούς οργανισµού. Πολλές συνδέσεις για 
βάσεις δεδοµένων, τον τύπο, τις εκδόσεις, τα πανεπιστήµια και τα µουσεία στην Eλλάδα και το 
εξωτερικό. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών  
(http://www.iky.gr/)   
Πληροφορίες για τα προγράµµατα υποτροφιών του Ιδρύµατος. Ελληνικά. 
 
 
Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη  
(http://www.idrimaurani.gr/)   
Κατάλογος των εκδόσεων του Ιδρύµατος για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας, και πληροφορίες 
για το πρόγραµµα υποτροφιών του. Ελληνικά. 
 
 
Ίδρυµα Mείζονος Eλληνισµού  
(http://www.fhw.gr/)   

http://emne-mnimon.gr/index.html
http://www.archetai.gr/site/
http://www.thesavros.gr/
http://www.hfc.gr/
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.idrimaurani.gr/
http://www.fhw.gr/
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Eρευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα για τον ελληνικό πολιτισµό από την Aρχαιότητα µέχρι τους 
νεώτερους χρόνους. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Ίδρυµα Mελετών Λαµπράκη  
(http://www.lrf.gr/)   
Eφαρµογή νέων τεχνολογιών και ερευνητικά προγράµµατα για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Xορήγηση υποτροφιών και εκδόσεις. Eλληνικά ή 
αγγλικά.  
 
 
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος  
(http://www.stavrosniarchosfoundation.org/page/default.asp?la=2)  
Πληροφορίες για τη συνεισφορά του Ιδρύµατος στους τοµείς της τέχνης και του πολιτισµού, της 
παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Iνστιτούτο Eπεξεργασίας του Λόγου  
(http://www.ilsp.gr/)   
Eφαρµοσµένη έρευνα για την ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας στην Eλλάδα από κρατικό φορέα 
(Yπουργείο Aνάπτυξης). Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυµα Mανόλη Tριανταφυλλίδη  
(http://ins.phil.auth.gr/)   
Iνστιτούτο για τη νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Eλληνικά ή αγγλικά.  
 
 
Irish Institute of Hellenic Studies at Athens  
(http://www.ucc.ie/iihsa/)   
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου. Αγγλικά. 
 
 
Iστορικό και Λαογραφικό Aρχείο Kαβάλας  
(http://www.ilak.org/)   
Πληροφορίες για τις αρχειακές συλλογές, τη βιβλιοθήκη και τις δραστηριότητες του Aρχείου. Ελληνικά ή 
αγγλικά. 
 
 
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
(http://web.auth.gr/kbe/)   
Παρουσίαση των ερευνητικών προγραµµάτων και των εκδόσεων του Kέντρου. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς  
(http://www.kedak.gr/)   
Παρουσίαση των µνηµείων του Aγίου Όρους και πληροφορίες για τις εκθέσεις και τις εκδόσεις του 
Κέντρου. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 

http://www.lrf.gr/
http://www.stavrosniarchosfoundation.org/page/default.asp?la=2
http://www.ilsp.gr/
http://ins.phil.auth.gr/
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http://www.kedak.gr/
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Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας  
(http://www.kee.gr/html/intro_main.php)   
Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα (σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης, τις µεθόδους διδασκαλίας, την συνεχιζόµενη εκπαίδευση), τις εκδόσεις και τα συνέδρια του 
Kέντρου. Eλληνικά. 
 
 
Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας  
(http://www.greeklanguage.gr/)   
Kόµβος πληροφοριών για θέµατα της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Eλλάδος. Eκδόσεις, ερευνητικά 
προγράµµατα και επιστηµονικές συναντήσεις. Eλληνικά, αγγλικά ή ρωσικά. 
 
 
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων  
(http://www.kemo.gr/gr/index.asp)  
Επιλεγµένα κείµενα, παρουσίαση της σειράς µελετών του Κέντρου και ενηµέρωση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Kέντρο Mικρασιατικών Mελετών  
(http://users.otenet.gr/~kms/)   
Πληροφορίες για το Aρχείο προφορικής παράδοσης, το Mουσικό Λαογραφικό Aρχείο και τις εκδόσεις 
του Kέντρου. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Kοινωφελές Ίδρυµα Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης  
(http://www.onassis.gr/index.php)  
H ενίσχυση πανεπιστηµιακών εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, τα βραβεία και οι υποτροφίες 
του ιδρύµατος. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  
(http://www.megaron.gr/)   
Η ιστορία και η πολύπλευρη πολιτιστική δραστηριότητα του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
και του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης  
(http://www.miet.gr/web/default.htm)  
Kατάλογος των εκδόσεων, ενηµέρωση για τη λειτουργία του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου και 
τις συλλογές του Iδρύµατος. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού  
(http://www.mbp.gr/html/gr/index.htm)  
Παρουσίαση της µόνιµης έκθεσης, πληροφορίες για τις προσωρινές εκθέσεις, τις δραστηριότητες, τις 
εκδόσεις και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του µουσείου. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ελληνικό κέντρο Βιοτόπων-Υγροβιοτόπων  

http://www.kee.gr/html/intro_main.php
http://www.greeklanguage.gr/
http://www.kemo.gr/gr/index.asp
http://users.otenet.gr/~kms/
http://www.onassis.gr/index.php
http://www.megaron.gr/
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(http://www.ekby.gr/)   
Η ιστοσελίδα του κοινωφελούς ιδρύµατος µε σκοπό την επιστηµονική πληροφόρηση σε θέµατα φυσικού 
περιβάλλοντος και την ενηµέρωση για τις φυσικές, οικονοµικές και πολιτιστικές αξίες των 
οικοσυστηµάτων. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μουσείο Μπενάκη  
(http://www.benaki.gr/)   
Επίσκεψη στις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου και πληροφορίες για τις περιοδικές εκθέσεις, τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις εκδόσεις του. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Μουσείο Σύγχρονης Tέχνης. Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή  
(http://www.moca-andros.gr/)   
Πληροφορίες για τις µόνιµες συλλογές του Μουσείου και την ετήσια θερινή έκθεση στην Άνδρο. 
Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών ∆ήµου Αµαρουσίου  
(http://www.karagiozismuseum.gr/)   
Παρουσίαση του βίου και του έργου του Σωτήρη και του Ευγένιου Σπαθάρη, ιστορικά στοιχεία για το 
θέατρο σκιών και πληροφορίες για το Μουσείο. Ελληνικά και αγγλικά. 
 
 
Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  
(http://www.ypepth.gr/)   
Eνηµέρωση για τα ερευνητικά ιδρύµατα και όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες στην Eλλάδα. Tµήµα 
βιβλιοθηκών και τµήµα ιστορικών αρχείων. Kατάλογος των δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών 
βιβλιοθηκών. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
Yπουργείο Eξωτερικών  
(http://www.mfa.gr/greek/the_ministry/historical_archive/)   
Πληροφορίες για τα ιστορικά αρχεία του Yπουργείου. Aγγλικά. 
 
Yπουργείο Πολιτισµού  
(http://www.culture.gr/welcome_gr.html)  
O κόµβος O∆YΣΣEYΣ µε σκοπό την ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Yπουργείου και των 
υπηρεσιών του, τον ελληνικό πολιτισµό, τα γράµµατα και τις τέχνες. Oι έδρες ελληνικών σπουδών ανά 
τον κόσµο. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός  
(http://www.lsparnas.gr/)   
Iστοσελίδα µε πληροφορίες για την ιστορία του Συλλόγου. Eλληνικά. 
 
 
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία  
(http://www.chae.gr/)   
Eταιρεία για την προώθηση της έρευνας στον τοµέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας 
και Τέχνης. Kατάλογος των εκδόσεων, πληροφορίες για το ετήσιο συµπόσιο, ευρετήριο του περιοδικού 
∆ελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Eλληνικά. 

http://www.ekby.gr/
http://www.benaki.gr/
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http://www.karagiozismuseum.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.mfa.gr/greek/the_ministry/historical_archive/
http://www.culture.gr/welcome_gr.html
http://www.lsparnas.gr/
http://www.chae.gr/

