
  
 

 

Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Athens Print Fest 

έκθεση χαρτών και χαρακτικών • ομιλίες • εκπαιδευτικά προγράμματα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), και συγκεκριμένα η Κεντρική Υπηρεσία και το Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας – Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και 

Εκτυπώσεων Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, 

διοργανώνοντας μία έκθεση χαρτών και χαρακτικών, πλαισιωμένη με ομιλίες και εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

Ο χάρτης, εκπληκτικό στη σύλληψή του δημιούργημα της ανθρώπινης διάνοιας, προέκυψε από την ανάγκη 

του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον χώρο και το περιβάλλον του. Η ιστορία των χαρτών εξελίσσεται 

μέσα στο χρόνο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, των 

Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Τέχνης. Στους νεώτερους χρόνους, η εφεύρεση της Τυπογραφίας 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Χαρτογραφίας και συνετέλεσε αποφασιστικά στην εξάπλωση και 

τη διάδοση της χρήσης των χαρτών. Η Χάρτα του Ρήγα εξάλλου, κορυφαίο έργο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού αλλά και εξαιρετικό προϊόν της Τεχνολογίας της εποχής της, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

χρήσης χάρτη για επικοινωνιακούς λόγους, που καταφέρνει να μεταδώσει πλήθος πληροφοριών χάρη στα 

σύμβολα και τις εικόνες του. 

Η έκθεση χαρτών και χαρακτικών από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, παρουσιάζει 

πρωτότυπο αρχειακό υλικό από τις συλλογές των Γ.Α.Κ. και εστιάζει σε ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια 

της συλλογής χαρακτικών τους, τη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί τη 

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, στις 18:00, και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018. 

Οι ομιλίες που πλαισιώνουν την έκθεση επιχειρούν να δώσουν μια γενική εικόνα της πλούσιας συλλογής 

χαρτών και χαρακτικών των Γ.Α.Κ., να καταδείξουν τους χάρτες, ειδικά τους παλαιούς, ως προϊόν της 

Τεχνολογίας, πέρα από τη χρηστική, ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία, και τέλος να παρουσιάσουν τη 

Χάρτα του Ρήγα στο ιστορικό της περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στα επικοινωνιακά και κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά της. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου, με 

προβολές, παιχνίδια και δραστηριότητες, δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να μεταφερθούν στα εργαστήρια 

των παλιών χαρτογράφων, να κατανοήσουν τις λειτουργίες και χρήσεις του χάρτη και να δημιουργήσουν 

τους δικούς τους χάρτες. 

 

Το Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS, η 4η Έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χαρακτικής και 

Εκτυπώσεων, διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών τον Οκτώβριο του 2018. 

Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θέτουν τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις της τέχνης τους για το 

Νόστο σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτή τη γιορτή της χαρακτικής θα παρουσιαστούν σε 

όλη την Αθήνα και τον Πειραιά περισσότερα από 750 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ενώ οι εκθέσεις 

θα πλαισιώνονται από πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. 

 

Info 

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, 18:00: Εγκαίνια έκθεσης, ομιλίες. Είσοδος ελεύθερη. 

Τρίτη 9 Οκτωβρίου, 9:00-10:30, 11:00-12:30: Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία. Δήλωση συμμετοχής 

απαραίτητη. 
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