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Απολογισμός

Στις 25-27 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Αρχεία Φορέων Υγείας: Ιστορία και 
διαχείριση πηγών, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα Γ.Α.Κ., το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων και το Δίκτυο για την Ιστορία της 
Υγείας.

Στις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 40 επιστήμονες, οι οποίοι ανέδειξαν την αξία 
των αρχείων των Φορέων Υγείας (νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, διεθνών οργανισμών) για την επιστημονική έρευνα. Από το σύνολο των ανακοινώσεων αναδείχθηκε 
ότι διατηρούνται ακόμη σημαντικά αρχειακά σύνολα σε νοσοκομεία, υπηρεσίες και μεγάλους οργανισμούς 
Υγείας, για τα οποία θα πρέπει σύντομα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η μελέτη αυτών των πηγών μπορεί να 
διαφωτίσει σημαντικά τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος Υγείας, των παραρτημάτων του, 
τη διαμόρφωση των πολιτικών Υγείας και βέβαια τις μεταβολές που παρατηρούνται στη διάρκεια του χρόνου.

Χαρακτηριστικά δείγματα σχετικών αρχειακών πηγών από τους ανωτέρω φορείς παρουσιάστηκαν και στην 
έκθεση με τίτλο «…ελπίς παρέστη…»: αρχειακά τεκμήρια για την υγεία, η οποία πλαισίωσε τις εργασίες του συνεδρίου 
και παραμένει ανοιχτή για το κοινό στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης προβολή οπτικοακουστικού υλικού ανάλογης θεματολογίας, και 
συγκεκριμένα το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη, Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν, σχετικά με το Ψυχιατρείο 
Χανίων, και την ταινία της Ομάδας hιστορισταί Στη Λεγεώνα της Τιμής, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σαμπατακάκη, 
που παρουσιάζει το έργο του νευρολόγου-ψυχιάτρου Άγγελου Κατακουζηνού.

Πρόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει στη δημοσίευση πρακτικών, που θα τεθούν στη 
διάθεση της έρευνας.

Εκτός από την επιστημονική κοινότητα, τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους και 
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου: ο βουλευτής Τρικάλων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος απεύθυνε 
χαιρετισμό εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση. Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν 
η Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Μαρία Στρατηγάκη, και ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 
Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος. Χαιρετισμό απέστειλαν, τέλος, ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, και 
η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παράλληλα με την ανάδειξη των αρχειακών πηγών, επισημάνθηκαν θέματα 
διαχείρισης του αρχειακού υλικού και πρόσβασης σε αυτό, για την επίλυση των οποίων απαιτείται στενότερη 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για τη χάραξη και υλοποίηση αρχειακής πολιτικής στο χώρο της Υγείας.

Διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη να ενισχυθεί η λειτουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) με 
τις απαραίτητες κτηριακές υποδομές, το αντίστοιχο προσωπικό και εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο, ώστε να 
μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά το θεσμικό τους ρόλο. Για την αποτελεσματική προστασία των αρχείων 
στους χώρους παραγωγής τους, επισημάνθηκε η ανάγκη απασχόλησης αρχειονόμων στις δημόσιες υπηρεσίες και 
κατά συνέπεια και στα νοσοκομεία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για την υποστήριξη του Ιστορικού Αρχείου 
του Δήμου της Αθήνας στη διαρκή και επίπονη προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αρχειακής 
πολιτικής που ακολουθούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Συγχρόνως, τονίστηκε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιδιωτικούς φορείς να εκκαθαρίσουν τα αρχεία 
τους διοχετεύοντας το μη ενεργό τμήμα τους στα Γ.Α.Κ. ή σε άλλους αρχειακούς φορείς, ώστε να καταστούν 
προσβάσιμα, με αποτελεσματικό τρόπο, στο ευρύ κοινό. Ευτυχώς, αρκετοί ιδιώτες, υπηρεσίες και φορείς 
συνεργάζονται και κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς 
θα επιδείξουν την ίδια προθυμία, ώστε να συμβάλουν δραστικά στη χάραξη πολιτικών που να θεραπεύουν τα 
θέματα που αναδείχθηκαν στην επιστημονική αυτή συνάντηση.


