
Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων 

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων, η οποία 

καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

σχετικά με τη σημασία και τον ρόλο των αρχείων, την Τρίτη, 8 Ιουνίου (19:00) με τις εξής 

δράσεις:  

• Παρουσίαση της νέας περιοδικής έκδοσης της ΕΑΕ, με τίτλο FOLIO. Στόχος της 

έκδοσης είναι να εκφράζει τις απόψεις του σώματος, να αποτελεί βήμα για τη διατύπωση 

και συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την κοινότητα των αρχειονόμων, να συνεισφέρει 

στην κατάρτισή τους, και, τελικώς, να συμβάλει στην περαιτέρω αυτονόμηση της 

επιστημονικής αυτής περιοχής. Η δομή της έκδοσης, με τις μόνιμες θεματικές/στήλες 

αντανακλά μια προσπάθεια να καταγραφούν μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η 

επιστήμη της Αρχειονομίας, και η εφαρμογή της.  

Στο ίδιο πλαίσιο, και ως μια βασική συμβολή στη συζήτηση της σχέσης της 

Αρχειονομίας με την Ιστορία, θα μιλήσει η κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας (ΚΕΔΙΣ), του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 

τίτλο Αρχειονομία και Iστορία: τα δύο πρόσωπα του Ιανού. 

Η εκδήλωση θα είναι διαδικτυακή, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom  

https://zoom.us/j/9354606007  (Meeting ID: 935 460 6007), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να 

την παρακολουθήσει κανείς σε live streaming στη σελίδα της ΕΑΕ στο facebook: 

https://m.facebook.com/people/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%AE-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/100063284076850/  

 • Εγκαινιάζοντας μια σειρά σύντομων ψηφιακών συζητήσεων σχετικά με τον χώρο των 

αρχείων και την αρχειακή πραγματικότητα στη χώρα μας, η ΕΑΕ φιλοξενεί την κ. Αμαλία 

Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η οποία μας 

ξεναγεί στον θαυμαστό κόσμο του εθνικού αρχειακού μας φορέα, από την ίδρυσή του έως 

τις σύγχρονες υπηρεσίες του, και μιλά για την προσωπική της εμπειρία ως εργαζόμενη σε 

αυτόν.  

Μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση στο επίσημο κανάλι της ΕΑΕ στο youtube, ακολουθώντας 

τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=DsxqHG5FwHU  
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