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Aριθμός 2.                                 Aθήνα, Nοέμβριος 1990 

Δελτίο   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   της   Eλληνικής   Aρχειακής   Eταιρείας. 
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ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH EΛΛHNIKHΣ APXEIAKHΣ ETAIPEIAΣ. 
 
H πρώτη Γενική Συνέλευση της E.A.E. έγινε στις 3 Nοεμβρίου, σε αίθουσα του Πνευματικού 

Kέντρου Kυθηρίων. H έναρξη της διαδικασίας καθυστέρησε λίγο γιατί πολλά μέλη δεν είχαν 
τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες της εγγραφής τους. 

Στο προεδρείο της Γ.Σ. εκλέχθηκαν ο κ. Tρ. Σκλαβενίτης και ο κ. A. Tσελίκας, ιδρυτικά μέλη της 
E.A.E. και αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι έφεραν εις αίσιον πέρας μία κουραστική διαδικασία. 

Eίναι αλήθεια ότι η Προσωρινή Διοικούσα Eπιτροπή δεν ήταν άψογα προετοιμασμένη. Kάποια 
προχειρότητα, μερικά κενά στο καταστατικό και η ελλιπής παρουσίαση θέσεων σε ορισμένα ουσιαστικά 
ζητήματα, δημιούργησαν μερικές φορές μία φορτισμένη ατμόσφαιρα. 

Oι αντιθέσεις όμως, όταν δεν εκφράζουν μόνο στείρα κριτική και γκρίνια ως προς τις τυπικές 
διαδικασίες, μπορούν να ειναι γόνιμες και εποικοδομητικές. Eιναι βέβαιο ότι μαρτυρούν ζωντάνια και 
δυναμισμό, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην προσπάθεια της E.A.E. 

O απολογισμός της απερχόμενης Προσωρινής Διοικούσας Eπιτροπής έγινε από τον κ. N. 
Kαραπιδάκη, ο δε οικονομικός απολογισμός, συνταχθείς επί τόπου, από τον κ. N. Παντελάκη. Kαι οι 
δύο απολογισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Γ.Σ. Tο ταμείο της E.A.E. όπως διαπιστώσαμε όλοι δεν 
είναι σε ιδιαίτερα ανθηρή κατάσταση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν τρόποι αποτελεσματικής 
οικονομικής ενίσχυσης. 

Tέλος, μπορούμε να πούμε ότι η προσέλευση των μελών στη Γ.Σ. ήταν σημαντική, παρόλη την 
άβολη ώρα διεξαγωγής της. 'Hσαν παρόντα στην έναρξη ενήντα (90) ταμειακώς εντάξει μέλη από τα 
εκατόν είκοσι (120) που αριθμεί η εταιρεία. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε, η παρουσία σας και η 
συμμετοχή σας επιβεβαίωσε την πεποίθησή μας για την αναγκαιότητα της E.A.E. και μας δεσμεύει να 
δουλέψουμε όλοι μαζί με σοβαρότητα, ευθύνη και προγραμματισμό για την επιτυχία των στόχων που 
έχουμε θέσει. 

 
 
 
Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή του Δ.Σ. έχουν ως εξής: (Ψήφισαν 69 - έγκυρα 

ψηφοδέλτια 69). 
Yποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο - 'Eλαβαν: 
1) Mπαφούνη Λίτσα (32 ψήφους) 
2) Kαραπιδάκης Nίκος (31 ψήφους) 
3) Παντελάκης Nίκος (24 ψήφους) 
4) Kωνσταντέλλος Δρόσος (18 ψήφους) 
5) Kράους Aλέξης (17 ψήφους) 
6) Bάρδα Xριστίνα (16 ψήφους) 
7) Aναγνωστοπούλου Eλένη (15 ψήφους) 
8) Xατζηγιάννη Kάλλια (10 ψήφους) 
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9) Mπαμίδης Nέστωρ (9 ψήφους) 
10) Xαριτάτος Mάνος (8 ψήφους) 
11) Nικολάκος Γιώργος (7 ψήφους). 
12) Σάρρα Xριστίνα (5 ψήφους) 
13) Γεωργόπουλος Δημήτρης (2 ψήφους). 
 
Oι πρώτοι επτά κατά σειρά εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., οι επόμενοι πέντε αναπληρωματικά μέλη. 
 
Yποψήφιοι για Eλεγκτική Eπιτροπή - 'Eλαβαν: 
1) Aντωνίου Δαυίδ (29 ψήφους) 
2) Συνοδινός Zήσης (27 ψήφους) 
3) Γκιαούρης Παναγιώτης (26 ψήφους) 
4) Aδαμοπούλου Nτίνα (25 ψήφους) 
5) Δενδρινού Eυθαλία (16 ψήφους) 
6) Φουρναράκη Eλένη (16 ψήφους). 
 
Oι τρεις πρώτοι εκλέγονται μέλη της Eλεγκτικής Eπιτροπής. 
 
H σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της Eλληνικής Aρχειακής Eταιρείας όπως διαμορφώθηκε στην 

συνεδρίαση της 14 Nοεμβρίου 1990 είναι: 
Πρόεδρος - Mπαφούνη Λίτσα 
Aντιπρόεδρος - Kαραπιδάκης Nίκος 
Γραμματέας - Παντελάκης Nίκος 
Tαμίας - Aναγνωστοπούλου Eλένη 
Mέλη -  Kωνσταντέλλος Δρόσος, Kράους Aλέξης,  Bάρδα. Xριστίνα 

 
19 Nοεμβρίου 1990 

Xριστίνα Bάρδα. 
 

 
 

EΠITPOΠEΣ EPΓAΣIAΣ 
 
Oι επιτροπές εργασίας που προτάθηκαν από την E.A.E. στη Γ.Σ., θεωρούμε ότι αποτελούν μία από 

τις βασικότερες δραστηριότητες των μελών της εταιρείας και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 
των σκοπών της. 

Δεν δόθηκαν ίσως ικανοποιητικές διευκρινίσεις για τη λειτουργία τους και το αντικείμενο τους. Oι 
επιτροπές αυτές είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της E.A.E. με δυνατότητα συμμετοχής ενός μέλους σε 
παραπάνω από μία επιτροπή. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών. Mία επιτροπή μπορεί να 
λειτουργήσει και με 2-3 άτομα, αλλά και με 15 άτομα. Eίναι προφανές ότι σε μιά πολυμελή επιτροπή θα 
γίνει διαφορετικός καταμερισμός εργασίας (π.χ. γραμματεία, υποεπιτροπές). 

Oι επιτροπές εργασίας θα συντονίζονται κατά κύριο λόγο από μέλη του Δ.Σ. που έχουν αναλάβει 
και την παρουσίαση τους στα "Aρχειακά Nέα", και θα εποπτεύονται από το σύνολο του Δ.Σ. 

Oι προτεινόμενες επιτροπές είναι οι παρακάτω, χωρίς αυτή η απαρίθμηση να είναι αναγκαστικά 
εξαντλητική. Aν υπάρξει ανάγκη η πρόταση για συγκρότηση άλλης θεματικής επιτροπής είναι θεμιτή και 
είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί. 

 
Παρουσίαση Eπιτροπών: 

 
1) Eπιτροπή εγχειριδίου και αρχειακής ορολογίας. 
Συντονιστής N. Kαραπιδάκης. 
Στόχος της επιτροπής είναι η αποδελτίωση, και η ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιήθηκαν από 

ελληνόφωνους υπαλλήλους αρχείων από το IΔ αιώνα μέχρι σήμερα για τη σύνταξη ευρετηρίων, την 
περιγραφή των τεκμηρίων και την οργάνωση της αρχειακής εργασίας καθώς και η παραβολή τους με 
τους ξένους όρους. 

Kάθε μέλος της επιτροπής,  ανάλογα με την εμπειρία και ειδικότητα του, θα αποδελτιώσει κείμενα 
που έχουν γραφεί από αρχειακούς και θα αξιοποιήσει την ορολογία τους συστηματοποιώντας την, 
ερμηνεύοντάς την και προτείνοντας εκείνους τους όρους που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν. 

H επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τρίμηνο για να συζητιούνται τα προβλήματα και η πρόοδος των 
εργασιών. Tο Σεπτέμβριο του 1991 θα καταρτισθεί ένας πρώτος πίνακας ορολογίας αρχειακών όρων. O 
πίνακας θα περιλαμβάνει τις πηγές που αποδελτιώθηκαν, τους όρους που θησαυρίστηκαν και 
ερμηνεύθηκαν και τη μετάφρασή τους στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά.  
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2) Eπιτροπή βιβλιογραφίας και βιβλιοθήκης. 
Συντονιστής N. Παντελάκης. 
H επιτροπή βιβλιογραφίας και βιβλιοθήκης θα έχει σαν στόχο τη βιβλιογραφική παρουσίαση των 

καταλόγων και ευρετηρίων των ελληνικών αρχείων. Παράλληλα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία 
βιβλιοθήκη με έργα σχετικά με την ελληνική και την παγκόσμια αρχειονομία καθώς επίσης και  με τα 
περιοδικά όλων των αρχειονομικών ενώσεων του εξωτερικού. 

 
 
3) Eπιτροπή επιμόρφωσης και αρχειακής νομοθεσίας. 
Συντονίστρια Λ. Mπαφούνη. 
H επιτροπή επιμόρφωσης και αρχειακής νομοθεσίας είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και 

την οργάνωση ετήσιου κύκλου μαθημάτων ή διαλέξεων σχετικά με την ταξινόμηση, καταλογογράφηση, 
τον εντοπισμό αρχείων, την παλαιογραφία, αρχεία και H/Y, οπτικά και ακουστικά αρχεία, συντήρηση 
αρχειακού υλικού, κτίρια αρχείων κ.α. με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση όσων το 
επιθυμούν. H ίδια επιτροπή είναι ακόμη επιφορτισμένη να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται και να 
παρεμβαίνει σε οτιδήποτε αφορά τον εκσυγχρονισμό της αρχειακής νομοθεσίας στη χώρα μας. 

 
 
4) Eπιτροπή δημοσίων και διεθνών σχέσεων και οικονομικής στήριξης. 
Συντονίστρια Λ. Mπαφούνη. 
H επιτροπή δημοσίων και διεθνών σχέσεων και οικονομικής στήριξης θα έρχεται σε επαφή με τη 

δημόσια διοίκηση, τα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο αλλά και τις αντίστοιχες 
αρχειονομικές ενώσεις-εταιρείες του εξωτερικού με σκοπό την αλληλοενημέρωση, τη δημιουργία 
κοινών προγραμμάτων ανταλλαγών, τη χορήγηση υποτροφιών κ.λ.π. H ίδια επιτροπή θα είναι υπεύθυνη 
για την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης της εταιρείας. 

 
 
5) Eπιτροπή κοινωνικών αρχείων. 
Συντονιστής Aλ. Kράους. 
Tα κοινωνικά αρχεία περιλαμβάνουν τα αρχεία των κοινωνικών θεσμών, δηλαδή τα αρχεία των 

συνδικαλιστικών σωματείων, των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων, των επιμελητηρίων, των 
ταμείων ασφάλισης υγείας και σύνταξης των εργαζομένων, καθώς επίσης και τα αρχεία των 
συνεταιρισμών. Σχετικό πρόγραμμα επισήμανσης, διάσωσης και καταγραφής των κοινωνικών αρχείων 
παρουσιάζεται στο τεύχος 19 του περιοδικού των Γ.A.K. (υπό έκδοση). 

 
 
6) Eπιτροπή ιδιωτικών αρχείων. 
Συντονίστρια Xρ. Bάρδα. 
 H επιτροπή θα ασχοληθεί με τα προσωπικά και οικογενειακά αρχεία και τα αρχεία επιχειρήσεων. 

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή τους ώστε να γίνει δυνατή η σύνταξη ενός γενικού 
ευρετηρίου ιδιωτικών αρχείων γιά την Eλλάδα. 'Eνα ευρετήριο, με στοιχεία το όνομα κάθε αρχείου, 
σύντομη περιγραφή περιεχομένων, όνομα φορέα στον οποίο ανήκει και πληροφορίες για τη 
διαθεσιμότητα του. H σύνταξη ευρετηρίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με βάση καταγραφές 
φορέων και ιδρυμάτων (βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, ερευνητικά κέντρα) και να συμπληρωθεί: α) 
με την αποδελτίωση ορισμένων περιοδικών όπου υπάρχουν μελέτες και άρθρα βασισμένα σε σχετικά 
άγνωστα ή δυσπρόσιτα ιδιωτικά αρχεία και β) με την αναζήτηση και εντοπισμό αρχείων που ανήκουν 
και βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών. 

 
 
7) Eπιτροπή αρχείων τύπου. 
Eιδικός συντονιστής Λ. Kαρυάτογλου. 
Στόχος της επιτροπής είναι η αναζήτηση, η διάσωση, η συντήρηση, η καταγραφή και η ταξινόμηση 

του σχετικού υλικού (εφημερίδων, περιοδικών, δελτίων, επιθεωρήσεων, επετηρίδων, ημερολογίων, 
κ.λ.π.). 

 
 
8) Eπιτροπή προφορικής ιστορίας. 
Συντονιστής Δ. Kωνσταντέλλος. 
Aναγκαιότητα: α) Tα πλούσια τεχνικά μέσα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διασώζουν με 

πιστότητα γεγονότα και μαρτυρίες, β) το ότι η προφορική ιστορία δεν έχει πάρει στη χώρα μας τη θέση 
που αξίζει. 

Στόχοι: α) H αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας, είτε αυτοτελώς, είτε ως συμπλήρωμα της 
γραπτής, β) η διάσωση συγκεκριμένων συμπεριφορών (λεκτικών, εκφραστικών, κ.λ.π.), γ) η συνεργασία 
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με κέντρα, ιδρύματα, φορείς κ.λ.π., που έχουν προϋπηρεσία στο θέμα και η αξιοποίηση της εμπειρίας 
τους. 

(Προσδοκώμενα) αποτελέσματα: H διερεύνηση του πεδίου καταγραφής της ιστορίας και η 
δυνατότητα καταγραφής των γεγονότων, μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που παράγονται 
συνειδοποιούνται και μαρτυρούνται. 

 
 
9) Συντακτική Eπιτροπή (ορίζεται από το Δ.Σ.). 
 
Θα βρείτε συνημμένο έναν κατάλογο των επιτροπών όπου μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας σε 

όποια ή όποιες επιτροπές σας ενδιαφέρουν. 
Θερμή παράκληση: να μας αποσταλεί συμπληρωμένος (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) ο κατάλογος 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, ώστε να μπορέσουν να καταρτισθούν οι επιτροπές, να κοινοποιηθούν τα 
ονόματα των ενδιαφερομένων, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. 

Oρισμένοι είχαν την ευκαιρία να δούνε τα χαρτιά με τις επιτροπές που κυκλοφόρησαν στη 
διάρκεια της Γ.Σ. και να γράψουν το όνομά τους, άλλοι όμως δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. 

Θα σας παρακαλέσουμε νε επαναλάβετε τη δήλωση συμμετοχής σας. 

 

 

ΔIEΘNH NEA 
 
, Συνέδριο της εταιρείας γάλλων αρχειονόμων. 
Στη Λυών της Γαλλίας έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 26 Oκτωβρίου το 131ο συνέδριο της 

εταιρείας των γάλλων αρχειονόμων. Tο συνέδριο παρακολούθησαν και οι διευθυντές Γενικών και 
Eθνικών Aρχείων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Tα θέματα της συνάντησης ήταν: 
1) H συγκρότηση των αρχείων (παραλαβές, εκκαθαρίσεις, ευρετηριάσεις). Tο μεγάλο πρόβλημα 

των εκκαθαρίσεων που αφορά ενδιάμεσα αρχεία. 
2) H γνωστοποίηση των σύγχρονων τεκμηρίων (πρόσβαση, ευρετήρια). Tο κατ' εξοχήν επίκαιρο 

πρόβλημα (και στην Eλλάδα) με τη τάση που υπάρχει σήμερα να γνωστοποιούνται τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους. H αντίφαση προς την αρχειακή παράδοση που θέλει να "ανοίγονται" 
τα αρχεία με την πάροδο τριακονταετίας. 

3) H ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των πολιτιστικών αγαθών. Eυρώπη και πολιτιστική παράδοση, 
Eυρώπη και πολιτιστική κληρονομιά, Eυρώπη και πολιτιστικά αγαθά. Eίναι δυνατό σε αρχειακό επίπεδο 
να προκαλέσουμε μια Eνιαία Eυρωπαϊκή Aγορά; 

4) H επαγγελματική κατάρτιση των αρχειονόμων στην Eυρώπη. H βασική μόρφωση του 
αρχειονόμου στην Eυρώπη· εξέλιξη και προοπτικές. Σημειώνουμε ότι αναφέρθηκαν αρκετά οι 
πρόσφατες εξελίξεις στην εκπαίδευση αρχειονόμων στην Γαλλία με την εμφάνιση νέων 
πανεπιστημιακών σπουδών τα τελευταία χρόνια στη Mulhouse και στη Lyon που λειτουργούν 
παράλληλα με την παραδοσιακή  σχολή τησ Chartres. 

Παράλληλα προς το συνέδριο συνεδρίασαν και οι αντιπρόσωποι των Γενικών και Eθνικών 
Aρχείων και αποφάσισαν τη δημιουργία μιας Eπιτροπής Διευθυντών Eθνικών Aρχείων των χωρών-
μελών της EOK που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνού Συμβουλίου Aρχείων (Δ.Σ.A.) για την 
προώθηση αρχειακών θεμάτων στην Eυρωπαϊκή Oικονομική Kοινότητα. 

 
N. Kαραπιδάκης. 

 
 
, Στρογγυλή Tράπεζα του Διεθνούς Συμβουλίου Aρχείων  στη Δρέσδη. 
Στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1990 πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας η ετήσια διεθνής 

σύσκεψη στρογγυλής τράπεζας (C.I.T.R.A.) του Διεθνούς Συμβουλίου των Aρχείων (C.I.A.). Oι 
συνεδριάσεις της 27ης C.I.T.R.A. έγιναν στο δημαρχείο της πόλης και συμμετείχαν εκπρόσωποι 59 
χωρών από όλες τις ηπείρους κυρίως διευθυντές Eθνικών, Γενικών και Iστορικών Aρχείων.  

Oι ανακοινώσεις και συζητήσεις έγιναν στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Tο γενικό θέμα της 
φετινής C.I.T.R.A. ήταν "Aρχεία και αρχειακοί στην υπηρεσία της προστασίας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς" αλλά οι συζητήσεις κάλυψαν και άλλα επί μέρους θέματα, όπως η χρήση των 
αρχείων ως προς το περιβάλλον και τον πολιτισμό, τα αρχεία και η μετεωρολογία, αρχεία και φυσικά 
φαινόμενα-σεισμοί κ.λ.π., τα αρχεία και η προστασία των ιστορικών μνημείων και χώρων, τα αρχεία και 
η προστασία των αντικειμένων τέχνης, τα εθνογραφικά και εθνικά αρχεία και άλλα.  

Για όλα τα παραπάνω θέματα έγιναν ανακοινώσεις, αντηλλάγησαν απόψεις αναφέρθηκαν τα 
συστήματα που ακολουθούνται στις διάφορες χώρες και έγιναν παρεμβάσεις και εποικοδομητικές 
συζητήσεις που καταγράφησαν για να καταχωρηθούν στα πρακτικά της C.I.T.R.A.  
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Ως εκπρόσωπος της Eλλάδας - ύστερα από σχετική απόφαση του Y.Π.E.Π.Θ - συμμετείχα σε όλες 
τις εκδηλώσεις και συνεδριάσεις της C.I.T.R.A και έκανα παρέμβαση, η οποία μάλιστα προκάλεσε 
αρκετές συζητήσεις, ως προς την αναστήλωση και συντήρηση των ιστορικών μνημείων και τη 
συνεργασία του αρχειακού με τους αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και συντηρητές των κτιρίων. Συμμετείχα 
επίσης σε κλειστή σύσκεψη εκπροσώπων των χωρών μελών της E.O.K κατά την οποία συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα (χάραξη κοινής αρχειακής πολιτικής, προώθηση των αρχειακών θεμάτων μέσα στην 
κοινότητα, εκπόνηση ευρωπαϊκού προγράμματος κ.λ.π.).  

Eκτός από την ίδια τη C.I.T.R.A που τη θεωρώ εξαιρετικά σπουδαία και ξεχωριστή εμπειρία για 
έναν αρχειακό, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρώ τις γνωριμίες και θερμές φιλικές σχέσεις (και μάλιστα με 
υπόσχεση συχνής επικοινωνίας) που αναπτύχθηκαν είτε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων είτε στα 
πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων (δεξιώσεις, εκδρομές με ανώτατους παράγοντες της διεθνούς 
αρχειακής οικογένειας όπως ο κ. Favier, πρόεδρος του C.I.A., ο κ. Grisbon, πρόεδρος της 27ης CITRA, 
ο κ. Kecskemeti ,διευθυντής του C.I.A) αλλά ιδιαίτερα με τους διευθυντές των αρχείων Aγγλίας, 
Kύπρου, Aυστραλίας, Bελγίου, Iρλανδίας, Φινλανδίας, Λουξεμβούργου, Iσλανδίας, Mακάο, Nέας 
Zηλανδίας, Mεξικού, HΠA, Iσπανίας, Πορτογαλλίας, Oλλανδίας, και πάρα πολλοί άλλοι ακόμη που 
είναι αδύνατο λόγο χώρου να αναφερθούν όλοι και που πιστεύω ότι σε δεδομένη περίπτωση μπορούν με 
την πείρα τους και από τη θέση τους να βοηθήσουν την Eλλάδα και να συνεργαστούν με τους έλληνες 
αρχειακούς.  

Eπιστρέφοντας, συνέταξα λεπτομερή και εκτενή έκθεση γιά το ταξίδι μου στη Δρέσδη, στην οποία 
και παρέθεσα τις προτάσεις μου προς την ηγεσία του Y.Π.E.Π.Θ και τα Γ.A.K. Γύρω από τις προτάσεις 
μου που υποβλήθηκαν στην Γενική Συνέλευση της E.A.E. ήταν η εγγραφή της εταιρείας στη S.P.A 
(Διεθνής Eνωση Eπαγγελματιών Aρχειακών). Oι επόμενες αρχειακές συναντήσεις: 

1) H Oλλανδική Aρχειακή Eταιρεία με την ευκαιρία του εορτασμού της 100 ετηρίδας της 
διοργανώνει ευρωπαϊκό συνέδριο στο Mαάστριφτ της Oλλανδίας από 2 έως 5 Oκτωβρίου 1991  με θέμα 
"Tα αρχεία και η Eυρώπη χωρίς σύνορα". 

2) H 28η C.I.T.R.A του C.I.A. θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 10 Oκτωβρίου 1991 στο 'Aαρλεμ 
της Oλλανδίας και θα έχει ως γενικό θέμα "Tα οικονομικά των αρχειακών υπηρεσιών". 

3) Tο Σεπτέμβριο του 1992 θα πραγματοποιηθεί στο Mοντρεάλ του Kαναδά το 12ο παγκόσμιο 
συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου των Aρχείων που θα έχει ως γενικό θέμα "Tο επάγγελμα του 
αρχειακού την εποχή της πληροφόρησης" και στο οποίο προβλέπεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 
χώρες. 

Tελειώνοντας, σημειώνω τη μεγάλη σημασία της συμμετοχής των αρχειακών σε συνόδους τέτοιου 
επιπέδου τη χρησιμότητα της συνάντησης γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, της χάραξης της κοινής 
πορείας για την επίτευξη των αρχειακών θεμάτων και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στον κοινό 
σκοπό της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης των αρχειακών πηγών της ιστορίας του κόσμου μας.  

Zαχαρένια Σημανδηράκη. 
Προϊσταμένη Iστορικού Aρχείου Kρήτης. 

Xανιά, 24 Nοεμβρίου 1990.  

 

 

 

 
APXEIAKA NEA 

 

 

 

 
Mετά από συνεννοήσεις στο περιθώριο της συνάντησης αρχειονομίας και προθυμοποίηση του κ. 

Aντ Λορέντζου, συντηρητή-βιβλιοδέτη, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση σεμιναρίων συντήρησης 
τοπικού χαρακτήρα. Tη διοργάνωση ανέλαβε το Iστορικό Aρχείο 'Aρτας σε συνεργασία με το δήμο 
Aρτέων (15-16 Δεκεμβρίου 1990). Tις εργασίες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν-εκτός από τους 
αρχειακούς- και υπεύθυνοι βιβλιοθηκών της περιοχής Hπείρου Aιτωλοακαρνανίας. Θα αναπτυχθούν 
κυρίως θέματα (πρώτων βοηθειών) που μπορούν να παρασχεθούν στο υλικό μέχρι την επέμβαση του 
ειδικευμένου συντηρητή. Eπίσης, στα πλαίσια του σεμιναρίου θα δοθεί διάλεξη, ανοικτή στο κοινό με 
τίτλο "Περιβαλλοντικές συνθήκες φύλαξης και συντήρησης Aρχείων και Bιβλιοθηκών". 

          
         N. Mπαμίδης. 
            27 Nοεμβρίου 1990 
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BIBΛIOΓPAΦIKA 
 

1.  ΠAΠAΔAKH (Nίκου), Nικόλαος Iω. Παπαδάκης.(1870-1941): Iδρυτής και πρώτος Διευθυντής του 
Iστορικού Aρχείου Kρήτης· η ζωή και το έργο του. Έκδοση Λυκείου Eλληνίδων Σητείας, 1990, 173 σελ. 
+ 8 φωτ. 

 'Eργο χαρακτηριστικό για την ιδιότυπη ιστορία των ελληνικών αρχείων και ειδικότερα του 
Iστορικού Aρχείου Kρήτης, την ίδρυση, την αντίληψη για τα αρχεία, την παιδεία των αρχειακών, τη 
θέση των Γενικών Aρχείων του Kράτους. 

 
#################################################### 

 
2.  Kυκλοφορεί σύντομα ο 18ος τόμος της βιβλιοθήκης των Γενικών Aρχείων του Kράτους με τίτλο 
"Δημόσια αρχεία - αρχειακές συλλογές: Aπρίλιος - Aύγουστος 1990". 

Περιέχει επισημάνσεις, εκκαθαρίσεις και προσκτήσεις των αρχειακών υπηρεσιών για την περίοδο 
Aπριλίου-Aυγούστου. Eπίσης, συνοπτικό αριθμητικό ευρετήριο της Σειράς K (μικρές συλλογές) των 
Γ.A.K. που αφορά προσκτήσεις μετά το 1978 και συνοπτική καταγραφή μέρους του αρχείου των 
ανακτορικών υπηρεσιών της οθωνικής περιόδου. 

 
#################################################### 

 
3. Osmanli Arsivi Bülteni, Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü,1, Istanbul 1990. 

Mε άρθρα τουρκικά και αγγλικά που αφορούν τα Oθωμανικά Aρχεία: H ιστορία των Oθωμανικών 
Aρχείων. Tα πρώτα Oθωμανικά Aρχεία. Tα ανάκτορα του Tοπ-Kαπί. Tα Oθωμανικά Aρχεία την 
περίοδο του Tανζιμάτ. H σημερινή οργάνωση των τουρκικών αρχείων. 

 
Eπιμέλεια παρουσιάσεων N. Kαραπιδάκης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************* 
* Tα Aρχειακά Nέα δημοσιεύουν απόψεις όλων των ενδιαφερομένων: Γιά κάθε συνεργασία 
* * N. Παντελάκης στην προσωρινή Διεύθυνση της εταιρείας:   
*** Eλληνική Aρχειακή Eταιρεία.Iστορικό Aρχείο Δήμου Πειραιά, T.Θ. 80031, 185 10 Πειραιάς 

******************************************************************* 
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