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Αγαπεηέ Σπλάδειθε,
Θα γλσξίδεηο βέβαηα ηελ ύπαξμε ηεο Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Είλαη ν
δηεζλήο θνξέαο ησλ κειεηεηώλ ηνπ αξραίνπ γπαιηνύ, δηνξγαλσηήο ησλ νκώλπκσλ δηεζλώλ ζπλεδξίσλ θαη
εθδόηεο ησλ πξαθηηθώλ ηνπο.
Η AIHV ηδξύζεθε ην 1958 θαη σο ζήκεξα έρεη δηνξγαλώζεη 15 δηεζλή ζπλέδξηα. Τν πην πξόζθαην
δηεμήρζε ζηε Νέα Υόξθε θαη ην Corning, NY, ελώ ην επόκελν ζα δηεμαρζεί ζην Λνλδίλν από ηηο 7 σο ηηο 13
Σεπηεκβξίνπ 2003. Οη εηζεγήζεηο ζε θάζε ζπλέδξην εθδίδνληαη ζηε ζεηξά ησλ πξαθηηθώλ κε ηνλ ηίηιν
Annales du … Congrés de l’ Association Internationale pour l’ Histoire du Verre. Τα πξαθηηθά δηαηίζεληαη
ζηα κέιε ηεο έλσζεο δσξεάλ.
Η AIHV αξηζκεί αξθεηέο εθαηνληάδεο κέιε, ζε δεθάδεο ρώξεο. Είλαη ηζηνξηθνί, αξραηνιόγνη,
αξραηνκέηξεο, ζπληεξεηέο, θαιιηηέρλεο γπαιηνύ, ζπιιέθηεο θαη θηιάξραηνη, πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ πξνώζεζε
ηεο γλώζεο γύξσ από ην γπαιί, κέζα από ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο έξεπλαο.
Σε ρώξεο κε παινπξγηθή παξάδνζε θαη κε παξόλ ζηελ έξεπλα ηεο παινπξγίαο, ηα κέιε ηεο AIHV
έρνπλ ζπγθξνηήζεη Εθνικές Επιηροπές. Τα ηακεηαθώο εληάμεη κέιε ηεο AIHV ζπκκεηέρνπλ δωρεάν ζηηο
ΕΕ. Οη ΕΕ πξνσζνύλ ηελ έξεπλα ηεο αξραίαο παινπξγίαο ζηηο ρώξεο ηνπο, ζέηνληαο σο έλα από ηνπο
θύξηνπο ζηόρνπο ηνπο ηελ αλάιεςε δηνξγάλσζεο ελόο δηεζλνύο ζπλεδξίνπ. Επηπιένλ αληηπξνζσπεύνληαη κε
δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο, ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηε δηακόξθσζε ηεο
κειινληηθήο πνξείαο ηεο AIHV.
Η Ειιάδα είλαη ρώξα κε καθξαίσλε παινπξγηθή παξάδνζε ζηελ αξραηόηεηα, όπσο απνδεηθλύεη ε
παξνπζία ησλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. Η ζπλέρεηα σζηόζν δηαθόπεθε, θαη ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο κε
δπζθνιία άξρηζε μαλά ε θαιιηηερληθή θαη βηνκεραληθή παξαγσγή. Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα επεξέαζε
θαη ηε κειέηε ηεο αξραηόηεηαο, θαη ππνβάζκηζε ηε ζεκαζία ηνπ αξραίνπ γπαιηνύ ακθηζβεηώληαο κεξηθέο
θνξέο θαη ηελ ύπαξμή ηνπ. Σήκεξα πνιινί Έιιελεο επηζηήκνλεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ αζρνινύληαη κε ην
αξραίν γπαιί, θαη αθόκε πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο δείρλνπλ ζρεηηθό ελδηαθέξνλ. Τα ηειεπηαία
ρξόληα δηνξγαλώζεθαλ ζηελ Ειιάδα εμεηδηθεπκέλα ζπλέδξηα (Μαξγαξηηώλ Κξήηεο, Ρόδνπ) θαη ζεκηλάξηα
(Θεζζαινλίθεο), ελώ παξνπζηάζηεθαλ θαη αξθεηέο ειιεληθέο εηζεγήζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα.
Σηα ηειεπηαία ζπλέδξηα ηεο AIHV, ε κε ύπαξμε Ειιεληθήο ΕΕ πξνθάιεζε ηελ απνξία ησλ κειώλ
θαη ηεο δηνίθεζεο. Η κε εθπξνζώπεζή καο, αδηθεί ηε δνπιεηά καο, πνπ θαη ζεκαληηθή είλαη θαη δηεπξύλεηαη
ζπλερώο. Είλαη εκθαλέο πσο ήιζε ε ώξα λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζσγκρόηηζη ηης Ελληνικής Εθνικής
Επιηροπής ηης AIHV.

Σηόρνη καο είλαη:


Να πξνζεγγίζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ν έλαο ηε δνπιεηά ηνπ άιινπ



Να ζπλεξγαζηνύκε γηα θαιύηεξν απνηέιεζκα



Να γλσζηνπνηήζνπκε ηελ έξεπλά καο ζηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αιιά θαη ην πιαηύ θνηλό.



Να βνεζήζνπκε λένπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνύλ ζε απηόλ ην ηνκέα.
Τα παξαπάλσ ζα πεηύρνπκε:



Με ηελ επηθνηλσλία (πξνζσπηθή επαθή, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν)



Με ηε ζπκκεηνρή ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, θαη κε ηελ νξγάλσζε δηθώλ καο εκεξίδσλ.



Με ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθνύ ή επηζηεκνληθνύ δειηίνπ, εληύπνπ ή ειεθηξνληθνύ (ε AIHV ήδε
δεκηνπξγεί γηα καο Ειιεληθό Τκήκα ζην Δηθηπαθό Τόπν ηεο)
Εάλ ζα ήζειεο λα γίλεηο κέινο ηεο AIHV (Δηεζλέο Τκήκα) ζπλεκκέλεο ζα βξεηο ηηο ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο.
Εάλ παξάιιεια ζα ήζειεο λα γίλεηο κέινο ηεο Ειιεληθήο Εζληθήο Επηηξνπήο, απιώο επηθνηλώλεζε
καδί κνπ γηα λα εληάμσ ην όλνκά ζνπ ζηνλ θαηάινγν κειώλ.
Η επηθνηλσλία καο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζα εμνηθνλνκήζεη ρξόλν θαη θπξίσο ρξήκαηα.
Η δήισζε ηεο πξνζσπηθήο ζνπ, ή κηαο θηιηθήο, δηεύζπλζεο, ζα καο δηεπθνιύλεη πνιύ.
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