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Tα υδατόσημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Τα υδατόσημα των ιστορικών εγγράφων αποτελούν πηγή έρευνας για ιστορικούς, αρχειονόμους, 
παλαιογράφους και συντηρητές χαρτώου υλικού και βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνουν μια νέα οπτική 
στην αναζήτηση της πληροφορίας από το ευρύ κοινό. Σχέδια απλά ή ιδιαιτέρως πολύπλοκα, σύμβολα, 
χρονολογίες, λέξεις ή γράμματα κρυμμένα πίσω από τα κείμενα αποκαλύπτονται με την προβολή των 
εγγράφων στο φως και αποκαλύπτουν μια σειρά από ιστορίες για την κατασκευή και την προέλευση του 
χαρτιού, το εμπόριο και την οικονομία.

Το Τμήμα Συντήρησης & Αναπαραγωγής της Κεντρικής Ύπηρεσίας των Γ.Α.Κ. διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: 
«Ίστορίες του χαρτιού στον ψηφιακό κόσμο: τα υδατόσημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους». Στο πρώτο 
μέρος της Ημερίδας θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με το τι είναι το υδατόσημο, πώς κατασκευάζεται, σε 
τι εξυπηρετεί και πώς καταγράφεται, ενώ παράλληλα θα  παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εργασιών 
της καταγραφής υδατοσήμων από αρχεία της περιόδου Ιωάννου Καποδίστρια, της επεξεργασίας τους και της 
ένταξής τους στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των 
εργασιών σχετικά με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των υδατοσήμων και την ένταξή της 
στην νέα ιστοσελίδα των Γ.Α.Κ. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά δείγματα ψηφιοποιημένου 
πρωτότυπου αρχειακού υλικού,  με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων υδατοσήμων με ιστορικό και 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον από τα αρχεία της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και την Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών 
που σχετίζονται με την διεθνώς αναγνωρισμένη βάση υδατοσήμων Bernstein: Paper of paper.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10.00, στην Κεντρική Υπηρεσία των 
Γ.Α.Κ., Δάφνης 61, Π. Ψυχικό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
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