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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ιστορία της Ελλάδας, μέσα από τα μάτια των γυναικών
Ένας μοναδικός πλούτος που αφορά στην ιστορία των Ελληνίδων και του γυναικείου
κινήματος παραδίδεται στον πολίτη καθώς ολοκληρώνεται το έργο διεύρυνσης και
εκσυγχρονισμού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης τής Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. Το έργο παρουσιάστηκε
σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναικεία αρχεία - Γυναίκες στα αρχεία. Αναζητώντας τα
ίχνη…», που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Τμήμα
Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων.
Αφετηρία του σπονδυλωτού έργου αναβάθμισης της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και
Φύλου της ΓΓΙΦ (ΒΘΙΦ) ήταν η χαρτογράφηση και οργάνωση 980 γυναικείων αρχείων
που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια, με στόχο τον
εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης. Το υλικό περιλαμβάνει τεκμήρια
του γυναικείου κινήματος, προσωπικά αρχεία επιφανών γυναικών, κείμενα δημόσιων
πολιτικών που διασώζονται σε αρχεία ιδιωτικά, αρχεία γυναικείων οργανώσεων,
φορέων, συλλογικοτήτων και οργανισμών.
Όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Βάσω Κόλλια, στην
ομιλία της «Η Βιβλιοθήκη καθίσταται ο θεματοφύλακας μιας γνώσης που πρέπει να βρει
τη θέση που της αξίζει στο βιβλίο της ανθρώπινης ιστορίας. Η γυναίκα επιβιώνει στην
κυρίαρχη ιστορική αφήγηση μόνον ως σύζυγος ή κόρη κάποιου επιφανούς άνδρα. Το
Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης μας δίνει «φωνή» στην γυναίκα της Ελλάδας, που είτε το γνωρίζει είτε όχι- κατορθώνει να περνά μέσα από τις ρωγμές του χρόνου και τις
ιστορίας, μέσα από τα αδιάψευστα τεκμήρια του λαϊκού πολιτισμού, μέσα από σύμβολα
και τεχνουργήματα, μέσα από τον οπτικό πολιτισμό της πόλης και της υπαίθρου.
Διασώζεται η «φωνή» εκείνων που υπήρξαν οι αδιαμφισβήτητες, επώνυμες και
ανώνυμες πρωταγωνίστριες του γυναικείου κινήματος. Προσκαλούμε κάθε πολίτη να
γνωρίσει τη Βιβλιοθήκη μας, ως ένα ζωντανό χώρο ενός πολιτισμού που μπορεί να μας
χωρά όλους».
Η ψηφιοποίηση, η αρχειονομική τεκμηρίωση του Ιστορικού Αρχείου και η οργάνωση
των γυναικείων αρχείων της Ελλάδας μέσω μίας πλήρως ενημερωμένης βάσης
δεδομένων, αυξάνει την προσβασιμότητα του νέου υλικού για τον επιτόπιο και για τον
απομακρυσμένο χρήστη, με δυνατότητα on-line αναζήτησης και με τη βοήθεια δημόσιου
ηλεκτρονικού καταλόγου (WebOpac). Το έργο διασώζει από τη φθορά του χρόνου και
της χρήσης ευαίσθητο αρχειακό υλικό, διευκολύνοντας την αξιοποίησή του από τον
εξειδικευμένο ερευνητή, τον πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα ισότητας
των φύλων. Παράλληλα, με κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό βελτιώνεται σημαντικά
η προσβασιμότητα της συλλογής του Ιστορικού Αρχείου από ΑμεΑ.
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