
Το 10ο Διεθνές Συνέ-
δριο Αρχείων 

αρχειακού υλικού ύστερα από το ξεκί
νημα της ηλεκτρονικής επανάστασης: 
της μαγνητοταινίας και της μικροφίσ-
σας. Γεγονός είναι ότι η γενικευόμενη 
χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
παράγει ένα υλικό που για το αρχείο 
θέτει νέα προβλήματα διαχείρησης, 
ταξινόμησης, ανάγνωσης και συντήρη
σης. ' Ετσι το παραδοσιακό πρόβλημα 
του περιορισμού των μέσων για τις 
αρχειακές υπηρεσίες τίθεται σήμερα 
με νέα οξύτητα. 

Η θεματολογία του Συνεδρίου κά
λυψε άλλα 3 κύρια θέματα. Την αξιο
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 
αξιοποίηση των τεχνικών μέσων και 
τέλος τις διεθνείς ανταλλαγές αρ
χείων μέσω της φωτοκόπιας και της 
φωτογράφισης. ' Ετσι παρουσιάστηκαν 
εισηγήσεις π.χ. για τις κοινές Σχολές 
Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων ό
πως και την εκπαίδευση του προσωπι
κού αρχείων για τα μαζικά μέσα ενημέ
ρωσης. Εξετάστηκαν επίσης θέματα 
όπως η εφαρμογή των τεχνικών διαχεί-
ρισης επιχειρήσεων στα αρχεία και το 
πέρασμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
των εργαλείων της αρχειακής έρευ-
νας. Παράλληλα ε να πλήθος επιτρο-
πες συνεδρίασαν είτε με γεωγραφικά 
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κριτήρια (Ασία, Αφρική κ.λ.π.) είτε κατά 
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τομείς (Αρχεία Επιχειρήσεων). 

Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η πα
ρουσία ενός επιχειρηματία. Πράγματι 
μία εταιρεία εναποθήκευσης κάθε εί
δους εμπορευμάτων και υλικών έχει 
εδώ και αρκετά χρόνια δημιουργήσει 
μία θυγατρική ειδικευμένη στην εναπο
θήκευση των αρχείων. Αυτή την στιγμή 
η γαλλική αυτή εταιρεία διαχειρίζεται 
ποσότητα αρχείων ίση με το 1/3 του 
συνόλου του υλικού που κατέχουν οι 
κρατικές γαλλικές υπηρεσίες από τότε 
που υπάρχουν. Οι ίδιες οι Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις και το Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο καταφεύγουν στις υπηρε-
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οίες της. Η συντήρηση του υλικού 
γίνεται για όσο χρόνο ο πελάτης το 
ζητήσει και το πληρώσει, δηλαδή για 
1,5, 10, 30 ή 120 χρονιά. Κατόπιν 
γίνεται η καταστροφή του υλικού που 
και αυτή έχει τό κόστος της για τον 
πελάτη. Η αποθήκευση αφορά τα «μέ
σα» αρχεία των πελατών χρήσιμα ακό-
μη για δικαστικές διάφορες που όμως 
πιάνουν τόπο μέσα στα γραφεία όπου 
το τετραγωνικό κοστίζει ακριβά. Η 
επιχείρηση αποθήκευσης αναλαμβάνει 
και την κάλυψη των αναγκών από 
χαρτιά των αρχείων που κρατάει. Κάθε 
ζήτηση βέβαια κοστολογείται. Περίπου 
70 άτομα απασχολούνται από την επι
χείρηση που μπορεί να παραδόσει το 
χαρτί που ζητήθηκε από τον πελάτη, 
μέσα σε μισή ώρα περίπου. Επιχειρή
σεις τέτοιες υπάρχουν σ* όλη την 
Ευρώπη και την Αμερική. 

Μια άλλη εντυπωσιακή και ενδιαφέ
ρουσα στιγμή ήταν η επίσκεψη μας 
στην Koblenz του νέου κτιρίου των 
κρατικών αρχείων της Γερμανίας κό
στους 3.500.000.000 δρχ. που θεωρεί
ται τέρας αρχειακής τεχνολογίας. Επί
σης εντυπωσιακή και αποκαλυπτική 
ήταν η επίσκεψη στα Αρχεία και την 
Βιβλιοθήκη του κόμματος των Σοσιαλ
δημοκρατών. Υπάρχουν εκεί 250.000 
τόμοι βιβλίων εκτός από τα φυλλάδια 
και τα φιλμαρισμένα περιοδικά με ειδι
κό προσανατολισμό προς το εργατικό 
κίνημα. Το αρχείο περιέχει 8.000 μέ
τρα ράφια χαρτιά (με δύο αίθουσες 
αρχείων Β. Μπράντ) και συλλογή 
20.000 αφισσών από τότε που υπάρχει 
εργατικό κίνημα στην Γερμανία. 
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Στη Γενική Συνέλευση των Μελών 
του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων 
εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες νέων 
μελών που για την Ελλάδα αφορούσαν 
το Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής 
Τράπεζας και το Ιστορικό Αρχείο του 
Συλλόγου των Υπαλλήλων της Εθνικής 
Τράπεζας. Τέλος δόθηκε το ραντεβού 
στο επόμενο Συνέδριο που θα γίνει σε 
4 χρόνια στο Παρίσι και θα συνδιασθεί 
με τα προεόρτια των διακοσίων χρόνων 
της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. 

Α. Κράους. 
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Ο συν. Α. Κράους εργάζετα ι στο Ιστορικό Αρχείο της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. 
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