ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εορτασμός «Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων»
«περί αρχείων…και άλλων δαιμονίων»
13 Ιουνίου 2016, ώρα 19.30 (Δάφνης 61, Ψυχικό)
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (www.gak.gr) όπως ίσως γνωρίζετε, κάθε χρόνο με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων προγραμματίζουν σχετική εκδήλωση.
Στόχος της δράσης αυτής , που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου, 19.30, στο κτήριο
της Κεντρικής Υπηρεσίας (Δάφνης 61, 15452 Ψυχικό), είναι η προβολή στο ευρύ κοινό
του επιστημονικού έργου των Γενικών Αρχείων, στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης με
παράλληλη προβολή των αρχειακών εργασιών, των υπηρεσιών σε πολίτες και ερευνητές
αλλά και του ρόλου τους ως βασικών συμβούλων της Δημόσιας Διοίκησης.
Η φετινή εκδήλωση «περί αρχείων…και άλλων δαιμονίων» εστιάζεται στην εικόνα των
χρηστών των ΓΑΚ για το προφίλ της Υπηρεσίας και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Θα μιλήσουν διακεκριμένοι ερευνητές από όλους τους επαγγελματικούς χώρους,
πρωτοβουλία που εκτιμούμε ότι αφενός θα βοηθήσει την προβολή του αρχειακού υλικού
ως πολιτιστικού δημόσιου αγαθού, αφετέρου θα διευκολύνει τα ΓΑΚ στην καταγραφή των
ερευνητικών αναγκών και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων διευκολύνσεων στο κοινό.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί στηρίζοντας τις δράσεις μας και η πολιτική ηγεσία του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ομιλητές:
Λαμπρινή Κουζέλη
Φιλόλογος, κριτικός και δημοσιογράφος
Σωτήρης Ριζάς
∆ιευθυντής Ερευνών, Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου
Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών
Ελευθέριος Σκιαδάς
Ιστορικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος
Παύλος Τσίμας
∆ημοσιογράφος
Μενέλαος Χαραλαμπίδης
Ιστορικός και συγγραφέας
Τζελίνα Χαρλαύτη
Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παρεμβάσεις:
Απόστολος ∆οξιάδης
Συγγραφέας
Αμαλία Παππά
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης
και Αναγνωστηρίου

Ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού, και ο οργανισμός ΟΚΑΠΑ, πάγια αρωγός και
συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΓΑΚ, και σε
συνέχεια του «Μνημονίου Συνεργασίας» των δύο Φορέων, κάθε χρόνο στηρίζει
οικονομικά και θεσμικά τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Αποτελεί εξαιρετική τιμή για την Υπηρεσία η θετική σας ανταπόκριση με την παρουσία
σας στη φετινή εκδήλωση που σκοπεύει να αναδείξει τον σύγχρονο, ρόλο της Kρατικής
Aρχειακής Υπηρεσίας μέσω των χρηστών και του κοινού της.

