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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να συμμετέχουν
ενεργά και φέτος, ακολουθώντας την παράδοση των τριών τελευταίων ετών, στον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων που διοργανώνεται, σταθερά από το έτος
2007, στις 9 Ιουνίου, από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων (www.ica.org).
Αυτήν τη χρονιά, τα Γ.Α.Κ., η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και οι Περιφερειακές
Υπηρεσίες (Π.Υ.) της χώρας, γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων
διοργανώνοντας εκδηλώσεις που στόχο έχουν να ανοίξουν τις «πύλες» των Αρχείων
στο ευρύτερο κοινό, προβάλλοντας τον πλούτο των αρχειακών τεκμηρίων που
φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. και αναδεικνύοντας, παράλληλα, την πολυδιάστατη
προσφορά τους στον πολιτισμό και στην κοινωνία, εν γένει.
Στο πλαίσιο του κοινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων, τα Γ.Α.Κ.
δημιούργησαν μία τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) αφίσα που προέκυψε
από τη δημιουργική σύνθεση επιλεγμένων αρχειακών τεκμηρίων από κάθε μία από
τις Υπηρεσίες τους και η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων
και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, στην σχετική Ενότητα που αφορά στους
εορτασμούς που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο:
http://www.ica.org/17321/international-archives-day/international-archives-day-ingreece.html
Η αφίσα αυτή, εκτός από το εικαστικό της ενδιαφέρον, εμπερικλείει και ένα
σημαντικό συμβολισμό, αφού αποτυπώνει τον ενιαίο αρχειακό ιστό της χώρας με
έναν ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να αποκτήσει
άμεσα μία πρώτη εικόνα.
Στην Κ.Υ. που εδρεύει, ως γνωστόν, στην Αθήνα, στην οδό Δάφνης 61,
διοργανώνουμε, φέτος, στις 9 Ιουνίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης –
Ψυχικού, μία «Ανοικτή Ημέρα Αρχείων» προσκαλώντας το κοινό να περάσει «ΜΙΑ
ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ».
Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ξεναγήσεις στους χώρους της
Κεντρικής Υπηρεσίας και προβολές οπτικοακουστικού υλικού που θα παρουσιάζουν,
αφενός την ιστορική διαδρομή των Γ.Α.Κ. και τις δραστηριότητές τους και αφετέρου
τα αρχειακά τεκμήρια με τα οποία συμμετέχουν οι Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ στον κοινό
εορτασμό. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με μία πρωτότυπη ομιλία του κ. Νίκου
Θυμάκη, Γεωπόνου, με τίτλο: «Από την έμπνευση στην πράξη: Τοπιοτέχνηση και
Κηποτεχνία, μέσα από την έρευνα των αρχείων. Αναμόρφωση Ιστορικών Κήπων,
προσαρμογή της αρχής της θεματικότητας, δημιουργία νέων φυτοτεχνικών δομών, με
βάση αρχειακό υλικό» (βλέπε αναλυτικά συνημμένο Πρόγραμμα).
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την αναπληρώτρια Διευθύντρια των Γ.Α.Κ., κ.
Αμαλία Παππά, όλους τους Προϊσταμένους και τους συναδέλφους στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους (Γ.Α.Κ.), οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά και με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό ενόψει του εορτασμού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στα Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον Προϊστάμενό του, κ. Νέστορα
Μπαμίδη και στη συνάδελφο κ. Ελπίδα Δανιήλ η οποία είχε αναλάβει την εικαστική
επιμέλεια της αφίσας.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας στο Δήμο Φιλοθέης –
Ψυχικού και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη, στον Αντιδήμαρχο κ.
Βύρωνα Σαμαρόπουλο καθώς και στη Σύμβουλο του Δήμου κ. Νέλλη Λάβδα, που για
ακόμα μία χρονιά, υπήρξαν πολύτιμοι αρωγοί και υποστηρικτές του έργου των
Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Σας περιμένουμε στις 9 Ιουνίου να γιορτάσουμε μαζί!
Μαριέττα Μινώτου
Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
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