
 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 

«Τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία και το Ιστορικό Αρχείο ανοικτά στο κοινό» 

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο πλαίσιο του 

επετειακού εορτασµού των 180 χρόνων λειτουργίας του, µετά την επιτυχή και µε 

µεγάλη επισκεψιµότητα Ηµέρα των Μουσείων του Ιδρύµατος στις 6 Μαΐου 2017, 

ανοίγει και πάλι στο ευρύ κοινό τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία και το Ιστορικό 

Αρχείο. 

 Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 τα Πανεπιστηµιακά Μουσεία και το 

Ιστορικό Αρχείο θα είναι ανοικτά για το κοινό από τις 11:00 π.µ. έως τις 3:00 µ.µ., µε 

παράλληλες ανά χρονικά διαστήµατα ξεναγήσεις για να γνωρίσει και να ενηµερωθεί 

ο επισκέπτης για τον επιστηµονικό και πολιτιστικό πλούτο του Πανεπιστηµίου. Οι 

υπεύθυνοι Καθηγητές και ∆ιευθυντές των Μουσείων καθώς και το προσωπικό τους 

θα προσφέρουν και πάλι στο ευρύ κοινό την εµπειρία της γνωριµίας του σπάνιου 

θησαυρού που διαθέτουν τα επί µέρους πανεπιστηµιακά τµήµατα στις µουσειακές και 

αρχειακές τους συλλογές.  

 Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ), αποτελεί 

το σηµαντικότερο και µεγαλύτερο αρχείο φορέα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα 

µας. Στις συλλογές του, στις οποίες περιλαµβάνονται περισσότερα από 2.000.000 

τεκµήρια, αποτυπώνεται όχι µόνο η ιστορία του πρώτου ελληνικού πανεπιστηµίου 

(έτος ίδρυσης: 1837), αλλά και σε µεγάλο βαθµό της χώρας, καθώς το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών αποτέλεσε έναν από τους πλέον σηµαίνοντες παράγοντες του δηµόσιου βίου. 

Το Ι.Α. φυλάσσει – συντηρεί – ψηφιοποιεί και τεκµηριώνει συστηµατικά το αρχειακό 

του υλικό το οποίο εκτείνεται από 1837 και φθάνει ως τις µέρες µας. Ο στόχος είναι 

διττός να διαφυλάξει στη διαχρονία το σηµαντικό αυτό υλικό και να το διαθέσει 

ερευνητικό κοινό φυσικά και ψηφιακά. Εξάλλου, µέσω του αρχειακού αυτού 

θησαυρού αναδεικνύεται µια µοναδική πηγή της νεοελληνικής ιστορίας και του 

πολιτισµού και δίδεται ελεύθερη και άµεση πρόσβαση σε αυτήν.  

 Το προσωπικό του Ι.Α. σας περιµένει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και ώρα 

11:00-15:00, προκειµένου να σας ταξιδέψει στο χρόνο, µέσα από σπάνια χειρόγραφα 

(Κ. Παλαµά, Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, κ.ά.), φωτογραφικό και ηχητικό υλικό.  
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