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Εκ μέρους της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, χαιρετίζω κι εγώ με τη σειρά μου τις εργασίες 
του Συνεδρίου και θεωρώ υποχρέωση να ευχαριστήσω τους οργανωτές του Συνεδρίου, ιδιαίτερα 
την Πρόεδρο του κυρία Θεοδωρίδου, το συνάδελφο προϊστάμενο των ΓΑΚ. Σερρών κύριο Τσα
ρουχά και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών, τόσο για την πρόσκληση όσο και για 
την ξεχωριστά ζεστή φιλοξενία. 

Όπως ορισμένοι από εσάς γνωρίζετε ήδη, η Αρχειακή Εταιρεία, είναι ο επιστημονικός φορέας 
που συγκεντρώνει στις τάξεις του περισσότερους από τριακόσιους έλληνες αρχειονόμους, ιστορι
κούς και ερευνητές. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, με ποικίλες 
μορφές, εκδόσεις, ημερίδες, συνέδρια, επικαιροποιεί σημαντικά αρχειονομικά ζητήματα, πολλά α
πό τα οποία είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος και προωθεί την ανάπτυξη ενός δημόσιου δια
λόγου γύρω από αυτά. Εδώ και μερικούς μήνες η Αρχειακή Εταιρεία έχει και διαδικτυακή παρου
σία. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των υπηρεσιών ταχυδρομικής λίστας, προσπαθούμε να 
ενημερώνουμε ένα ευρύτερο κοινό για τις διεθνείς εξελίξεις και στο δικό μας χώρο βεβαίως, και 
να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στη δημιουργία ενός ιστού των επαγγελματιών 
της διαχείρισης της πληροφορίας και των χρηστών των αρχείων. 

Πιστεύουμε ότι ο χώρος των βιβλιοθηκών και των αρχείων, χώροι ασφαλώς διαφορετικοί αλ
λά και πολλοί κοντινοί, θα πρέπει πραγματικά να επεκτείνουν τα όρια στη βάση επιστημονικών εν
διαφερόντων, αλλά και στη βάση κοινών προβλημάτων, ιδιαίτερα σήμερα σε μια εποχή δύσκολη 
τόσο για τις βιβλιοθήκες όσο για τα αρχεία σε διεθνές επίπεδο, με πιο πρόσφατα και ενδεικτι
κά παραδείγματα αυτό των Ιταλικών Αρχείων και των προβλημάτων που αντιμετώπισαν, αλλά και 
την περίπτωση των βιβλιοθηκών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πιστεύω αυτή η συνερ
γασία που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, θα επεκταθεί, θα πάρει πιο σημαντικές και πιο ου
σιαστικές μορφές, με στόχο πάντα την αντιμετώπιση όπως είπα των προβλημάτων μιας ευρύτε
ρης κοινότητας των διαχειριστών της πληροφορίας. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι. 


