
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τα ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου συµµετέχουν στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας 

των Αρχείων, στις 9 Ιουνίου 2016, µε στόχο  : 
● να γνωστοποιήσουν τη χρησιµότητα των αρχείων  
● να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό ώστε να ανακαλύψουν 

τον πλούτο που φυλάσσεται σε αυτά και να έρθουν σε επαφή µε αυτό το συναρπαστικό 
χώρο, στον οποίο απόκεινται µοναδικά τεκµήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Ιστορική Αναδροµή για τον εορτασµό: Το Νοέµβριο του 2007 το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

των Αρχείων στην ετήσια γενική του συνέλευση αποφάσισε να καθιερώσει την 9η Ιουνίου ως 
∆ιεθνή Ηµέρα των Αρχείων. Η επιλογή της ηµεροµηνίας αυτής δεν ήταν τυχαία: Στις 9 Ιουνίου 
1948 ιδρύθηκε το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Αρχείων υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Πρώτος 
Πρόεδρος του ήταν ο Charles Samaran, Γενικός ∆ιευθυντής των Εθνικών Αρχείων της 
Γαλλίας. Η παγκόσµια αρχειακή κοινότητα αγκάλιασε τη θεσµοθέτηση του εορτασµού και 
έκτοτε την ηµέρα αυτή διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις από εθνικούς και τοπικούς 
αρχειακούς φορείς σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Εκδηλώσεις ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 
■ Παρουσίαση της ιστορίας του κτηρίου Σουφαρί Σαράι. Η έφιππη χωροφυλακή στα 

χρόνια του πασά Αλή Τεπελενλή και η εξελικτική της πορεία : Πολιταρχεία (1829), πρόδροµος 
της Χωροφυλακής, Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή (1833) επί Όθωνα, 
Οροφυλακή, Εθνοφυλακή,  ∆ιοικητική Αστυνοµία, Αστυνόµευση του θαλάσσιου χώρου και 
Ελληνική Χωροφυλακή (1969-1984).  Αφιερωµατικά λογοτεχνικά κείµενα, πίνακες και έργα 
γλυπτικής. 
■ Αναφορά στο  άλογο και τη συµβολή του σε : αγροτικές εργασίες, µετακινήσεις, 

µεταφορές και µεταναστεύσεις ολόκληρων λαών σε νέες περιοχές. Αποτέλεσε κινητήρια 
δύναµη των ιππήλατων αµαξών, χρήσιµο εργαλείο στον  πόλεµο και στους αθλητικούς 
αγώνες. Συναντάται στη λαϊκή ελληνική παράδοση και την ελληνική µυθολογία 
■ Επίσκεψη στην έκθεση φωτοµετρίας στα πλαίσια του Photometria International 

Photography Festival  µε τίτλο «Home» που στα ελληνικά αποδίδεται ως εστία από την 
αρχαία λέξη «ἑστία» που σηµαίνει σπίτι, κατοικία ή οίκο,  πατρίδα, φωτιά, τζάκι. Έχει κοινά 
σηµεία µε τη λέξη άλογο, αρχαία λέξη  «ἵππος» καθώς και οι δυο έχουν αισθητή δυναµική και 
επικό χαρακτήρα λόγω της δασείας, ως προς τη λειτουργία του χώρου, το ορθογώνιο σχήµα  
και τις εξειδικευµένες λειτουργίες. Η έκθεση φιλοξενεί τη δουλειά των καταξιωµένων 
καλλιτεχνών από τη Βραζιλία, την Κίνα και την Ουαλία :Julio Bittencourt (Βραζιλία), "In a 
window of Prestes Maia 911 Building", MuGe (Κίνα), "Going Home" και Rhodri Jones 
(Ουαλία), "The Land of Living Past" 
■ Αναγγελία των θεµατικών ενοτήτων του συνεδρίου µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και 

της έκθεσης τον Οκτώβριο 2016. 
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : 11:00 – 13:30 


