Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Athens Print Fest
έκθεση χαρτών και χαρακτικών • ομιλίες • εκπαιδευτικά προγράμματα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε η έκθεση χαρτών και χαρακτικών στα πλαίσια του
Διεθνούς Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS, με
πρωτότυπο αρχειακό υλικό από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους και εστίαση σε
ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια της συλλογής χαρακτικών τους, τη Χάρτα της Ελλάδος του
Ρήγα Βελεστινλή.
Οι ομιλίες που πλαισίωσαν τα εγκαίνια της έκθεσης έδωσαν μια γενική εικόνα της πλούσιας
συλλογής χαρτών και χαρακτικών των Γ.Α.Κ. Η συμμετοχή του Αρχείου Χαρτογραφικής
Κληρονομιάς επιχείρησε να καταδείξει τους χάρτες, ειδικά τους παλαιούς, ως προϊόν της
Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Τέχνης πέρα από τη χρηστική, ιστορική και καλλιτεχνική τους
αξία, και να παρουσιάσει τη Χάρτα του Ρήγα στο ιστορικό της περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στα
επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της και τον τρόπο που αξιοποιεί τις κατασκευαστικές και
εκτυπωτικές δυνατότητες της εποχής.
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη,
η οποία επισήμανε το σημαντικό έργο των Γ.Α.Κ. αλλά και την ουσιαστική αρωγή του Υπουργείου
στην επίλυση των προβλημάτων τους. Τα Γ.Α.Κ. τίμησαν με την παρουσία τους επίσης η
βουλευτής Β΄ Αθήνας, κ. Χαρά Καφαντάρη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, κ. Νίκου
Βούτση, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βουλευτής Αργολίδος
κ. Ιωάννης Ανδριανός, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, και ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Διευθυντής του Γραφείου της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη, κ. Κατερίνας. Παπακώστα, η οποία έχει καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία
Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης των Γ.Α.Κ. μέρος
του προσωπικού της αρχείου.
Ευχαριστούμε πολύ όσους βρεθήκατε κοντά μας!
_____________________________________
Info
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Δεκεμβρίου 2018.
Πληροφορίες 210 67 82 278.
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