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Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων με δύο νέες εκδόσεις 

 

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων με την παρουσίαση δύο νέων 

εκδόσεών της, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στις 19:00 στον υπαίθριο χώρο του Παλαιού Πανεπιστημίου 

(Θόλου 5, Πλάκα). 

Πρόκειται για την επετειακή έκδοση 21 ιστορίες για το ’21, η οποία έγινε δυνατή υπό την αιγίδα και 

χάρις στη χορηγία της Επιτροπής «Ελλάδα 21». Στόχος της έκδοσης είναι η καταγραφή επεισοδίων και 

αποσπασματικών εικόνων της καθημερινής ζωής της επαναστατικής συγκυρίας που συχνά 

παραλείπονται στη «Μεγάλη» Ιστορία. Αρχειακά τεκμήρια αναπαράγονται στον τόμο και αξιοποιούνται 

ως πηγή για ευσύνοπτα αφηγήματα όπου διαβάζει κανείς λεπτομέρειες για γνωστά γεγονότα αλλά και 

σπαράγματα προσωπικών και οικογενειών διαδρομών. Η σχετική πληροφόρηση έλκει την προσοχή μας 

στην πολλαπλότητα των συναισθημάτων που βιώθηκαν από τα ιστορικά υποκείμενα της επαναστατικής 

περιόδου. 

Παρουσιάζεται, επίσης, το δεύτερο τεύχος της επιστημονικής επετηρίδας της Εταιρείας με τίτλο folio, η 

έκδοση του οποίου έγινε δυνατή χάρις στη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Η 

δομή της έκδοσης αντανακλά μια προσπάθεια να καταγραφούν μερικά από τα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο χώρος των αρχείων. Η μεθοδολογία και τα εργαλεία αρχειακής περιγραφής, τα νομικά 

και κανονιστικά πλαίσια της διατήρησης των αρχείων και της πρόσβασης σ’ αυτά, η συνάντηση της 

Αρχειονομίας με άλλες επιστήμες και η εκπαίδευση σ’ αυτή, η πολιτιστική διαχείριση του αρχειακού 

αποθέματος, ειδικά θέματα που θέτουν συγκεκριμένες κατηγορίες αρχείων, οι υλικοί όροι διατήρησης 

του αρχειακού υλικού και η διεθνής πραγματικότητα είναι θέματα που τίθενται σε επιστημονικό διάλογο 

στις σελίδες της έκδοσης. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της παρουσίασης:  

Χαιρετισμοί  

Σύντομη παρουσίαση της έκδοσης 21 ιστορίες για το ’21 

Αναλόγιο: η ηθοποιός Φρόσω Ζαγοραίου διαβάζει επιλεγμένες ιστορίες 

Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Διευθύντρια Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, 

Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων, Αφηγήσεις στον καιρό του Αγώνα. Οι 

άνθρωποι πίσω από τα τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

Σύντομη παρουσίαση της περιοδικής έκδοσης folio 

Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Η ανάγκη για ένα ελληνικό αρχειονομικό περιοδικό 

Ερωτήσεις - συζήτηση 

Μικρό κέρασμα 

 

Συντονιστής της εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου 
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