
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

«ΤΑ ΓΑΚ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΧΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ» 

 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους  (ΓΑΚ) (www.gak.gr) με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας των Αρχείων και τη συγχώνευση του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΑΧΑΚ) 

(www.maplibrary.gr) με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση τη 

Δευτέρα, 10 Ιουνίου και ώρα 8:00 μ.μ. στο κτήριο της κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ (Δάφνης 

61, 15452 Ψυχικό). 

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού (ΟΚΑΠΑ), 

είναι η προβολή στο ευρύ κοινό των επιστημονικών δράσεων των ΓΑΚ στη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης με παράλληλη προβολή του ΑΧΑΚ στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

και των σύγχρονων ψηφιακών προσεγγίσεων στη χαρτογραφική κληρονομιά.  

H εκδήλωση θα περιλαμβάνει Έκθεση με τίτλο: «Η Χάρτα του Ρήγα: από τα αρχεία στον 

ψηφιακό κόσμο» και θα πλαισιώνεται από σχετικές ομιλίες.  

Η Έκθεση είναι αφιερωμένη στη μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή, το κορυφαίο 

επίτευγμα του Ελληνικού Διαφωτισμού και της ελληνικής χαρτογραφίας στα τέλη του 18ου 

αιώνα, αλλά και ένα παγκόσμια σημαντικό χαρτογραφικό έργο.  

 Η ιστορική σημασία της Χάρτας στο πλαίσιο του Ελληνικού Διαφωτισμού, αλλά και άλλες 

πτυχές της σχετικά με την ιστορική, συμβολική, θεματική, πολιτική, ιδεολογική σημασία της, 

έχουν ευρύτατα αναλυθεί, από τη σκοπιά κυρίως των ανθρωπιστικών επιστημών, περισσότερο 

στην ελληνική παρά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαθέτουν στη συλλογή τους ένα από τα λίγα πλήρη αντίτυπα 

της Χάρτας της Ελλάδος και προχώρησαν πρόσφατα στην έκδοση ομοιοτυπικού αντιγράφου.  

Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς από την πλευρά του, συμβάλλει στην προβολή και 

ανάδειξη της Χάρτας, αξιοποιώντας την επιστημονική χαρτογραφική ανάγνωσή της, που 

επιχειρείται πρόσφατα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης 

χαρτογραφικής επιστήμης, με τη βοήθεια που προσφέρουν σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες 

ανάλυσης και οπτικοποίησης των ιστορικών χαρτών. 

Η Έκθεση αποτελεί μία παρουσίαση της εμβληματικής Χάρτας, με τους όρους της σύγχρονης 

επιστήμης και τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

http://www.gak.gr/
http://www.maplibrary.gr/


 

 

Μία ματιά στο εργαστήρι του Ρήγα και τη δημιουργία του χάρτη.  

Οι κώδικες, τα σύμβολα και η χρήση τους ως μέσα επικοινωνίας.  

Ο πλούτος του περιεχομένου, η εικονογράφηση, οι συμβολισμοί, σε ένα «πολυμέσο» της εποχής.  

Ο πρώτος χάρτης στον Κόσμο που συνδέθηκε επίσημα με μία Επανάσταση!  

 

 

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Ψυχικό, από τις 10 έως τις 16 Ιουνίου.      

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό (ώρες λειτουργίας 10:00 π.μ.-2:00 μ.μ.). 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 

          

         ΕΡΤ (www.ert.gr) 

  

           

           103,7 FM Δεύτερο Πρόγραμμα 

  

  

   ΝΕΤ 105,8, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

 

       Culturenow.gr 

 

      

 

 


