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Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων 

διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και στις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες (Π.Υ.). 

Η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων γιόρτασαν μαζί με το 

Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού τη Διεθνή Ημέρα Αρχείων, διοργανώνοντας την εκδήλωση με τίτλο 

«τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη…, που κάμνουνε –για λίγο– να μη νοιώθεται η πληγή»: 

αφηγήσεις μέσα από τα αρχεία Υγείας, τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018, στην Κεντρική Υπηρεσία 

των Γ.Α.Κ. στο Ψυχικό. Η εκδήλωση περιελάμβανε σχετικές ομιλίες και έκθεση αρχειακού 

υλικού, πρωτότυπου και ψηφιακού, των συμμετεχόντων φορέων. Η φετινή θεματική εστιάζει 

στις προσωπικές, ανθρώπινες ιστορίες ιδωμένες μέσα από τα αρχεία της Υγείας. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου, η Υφυπουργός κ. Μερόπη Τζούφη και ο Γενικός 

Γραμματέας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, που απηύθυναν όλοι χαιρετισμούς, στους οποίους 

αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που παίζουν τα Γ.Α.Κ. στη διατήρηση της αρχειακής 

κληρονομιάς και στην ανάγκη ενίσχυσης του εθνικού αρχειακού φορέα με παράλληλο 

εκσυγχρονισμό της οργανωτικής του δομής και τόνωση της εξωστρεφούς του 

δραστηριότητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. για ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου των Γ.Α.Κ., με σχέδιο νόμου που 

σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Στη συνέχεια χαιρέτισαν την εκδήλωση ο κ. Παντελής Ξυριδάκης, Δήμαρχος Φιλοθέης-

Ψυχικού, η κ. Ζέττα Αντωνοπούλου, εκπρόσωπος του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου 

Αθηναίων, ο κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, εκπρόσωπος του Ιστορικού Αρχείου του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος της Εφορείας των Γ.Α.Κ. κ. Νίκος 

Καραπιδάκης και η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. κ. Μαριέττα Μινώτου. 



Τα Γ.Α.Κ. τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου 

Ιερωνύμου, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, αρχειακών και πολιτιστικών φορέων, 

καλλιτέχνες και προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, για 

ακόμα μία χρονιά, υπήρξε πολύτιμος αρωγός και υποστηρικτής του έργου των Γ.Α.Κ. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την έκθεση με τίτλο «…ελπίς παρέστη…»: αρχειακά τεκμήρια 

για την υγεία. Τα εγκαίνια της εν λόγω έκθεσης έγιναν παράλληλα με τις εργασίες του 

συνεδρίου Αρχεία Φορέων Υγείας: Ιστορία και διαχείριση πηγών, το οποίο έλαβε χώρα στην 

Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. στις 25-27 Απριλίου 2018. 

 

 

Μέσα από την πλούσια συλλογή αρχειακού υλικού και τις ομιλίες της εκδήλωσης, τις οποίες 

συντόνισε ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Μάκης Προβατάς, αναδείχθηκε η ιστορική πορεία 

της Υγείας στη χώρα μας, με τις περιπετειώδεις, σε πολλές περιπτώσεις, διαδρομές της, μέσα 

από προσωπικές περιπτώσεις λειτουργών της, ανθρώπων του πνεύματος αλλά και του απλού 

λαού, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αρχειακές πηγές. 

Σύντομα πρόκειται να αναρτηθούν βιντεοσκοπημένες όλες οι ομιλίες της εκδήλωσης από το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη, πάγιο χορηγό και υποστηρικτή του έργου των Γ.Α.Κ., στον ιστότοπο 

Bodossaki Lectures on Demand (www.blod.gr). 

Η έκθεση θα παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2018, κατόπιν 

ραντεβού. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στις οικείες ιστοσελίδες των 

διοργανωτών (www.gak.gr – www.archive.uoa.gr – www.cityofathens.gr – www.okapa.gr). 

Σε όλη την Ελλάδα εορτάστηκε η ημέρα αυτή, που δίνει τη δυνατότητα στις αρχειακές 

Υπηρεσίες να αναδεικνύουν το υλικό και τη δράση τους, διοργανώνοντας ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις αρχειακού υλικού, ομιλίες και ξεναγήσεις στους 

χώρους των Αρχείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των Γ.Α.Κ. 

που συμμετείχαν στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων: Γ.Α.Κ. Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Ευρυτανίας, το Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Ν. Ζακύνθου, Ν. 

Κέρκυρας, Ν. Κορινθίας, Ν. Κυκλάδων, Ν. Λακωνίας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. 

Χίου, Τοπικό Αρχείο Αγιάς και το Τοπικό Αρχείο Λίμνης. 


