ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το απερχόµενο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΕ επιθυµώντας να σας ενηµερώσει
για τα πεπραγµένα του έτους 2000 στους διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων της
Εταιρείας σας παρουσιάζει τον απολογισµό δράσης του.
Εκδοτική δραστηριότητα
1. Μετά από πολυετή και κοπιώδη προσπάθεια η ΕΑΕ έχει τη χαρά να
παρουσιάζει στα µέλη της την έκδοση της µετάφρασης του εγχειριδίου
Αρχειονοµίας ΙΙ Διαχείριση των Αρχείων.
Το ΔΣ, µε σκοπό την προώθηση του εγχειριδίου, έστειλε ενηµερωτική επιστολή
µε συνηµµένο ειδικό έντυπο, προς όλους του φορείς φύλαξης και διαχείρισης
αρχείων, το Τµήµα Αρχειονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και το Υπουργείο
Παιδείας (στάλθηκαν περισσότερα από 30 έντυπα). Ειδικότερα, στους δύο
τελευταίους επισηµάνθηκε η χρησιµότητα της διακίνησης του εγχειριδίου ως
απαραίτητου βοηθήµατος στους φοιτητές Αρχειονοµίας το οποίο θα συµπληρώσει
την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έχουν ήδη προµηθευτεί, σε πρώτη φάση, έναν
ικανό αριθµό αντιτύπων ενώ αναµένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς
αντιτύπων από την Εθνική Τράπεζα. Η Ειδική Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ κα
Δάφνη Μάνεση σε επιστολή της, µας ενηµέρωσε ότι το αίτηµά µας έχει
διαβιβασθεί στην αρµόδια διδάσκουσα του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
2. Στον εκδοτικό τοµέα πραγµατοποιήθηκε επίσης η έκδοση του 19ου τεύχους
των Αρχειακών Νέων. Το τεύχος αριθµεί 58 σελίδες και µεγάλο µέρος του
είναι αφιερωµένο στην παρουσίαση των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου τη
Σεβίλλης αλλά και στην παρουσίαση νέων εκδόσεων. Επιθυµούµε εδώ να
σηµειώσουµε, ότι σ’ αυτό το τεύχος είχαµε τη χαρά να φιλοξενούµε
δηµοσιεύσεις νέων µελών της Εταιρείας.
3. Όσον αφορά την αναπαραγωγή των παλαιών τευχών των Αρχειακών Νέων
που έχουν εξαντληθεί σε CD-ROM, έχει ολοκληρωθεί από από τη κα Κάλλια
Χατζηγιάννη η σάρωση του µεγαλύτερου µέρους των τευχών.
Διεθνής εκπροσώπηση
Η ΕΑΕ εκπροσωπήθηκε στο ΧΙV Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχειονοµίας
(Σεβίλλη, 21-26.9.2000) από την πρόεδρο Αµαλία Παππά. Η ελληνική συµµετοχή
στο συνέδριο ήταν εντυπωσιακή αφού η αντιπροσωπεία αριθµούσε 18 άτοµα από
διάφορους φορείς.
Το σηµαντικότερο, ίσως, σηµείο που θα πρέπει να παρουσιάσουµε εδώ είναι η
ανταπόκριση που βρήκε από τη ΓΣ του ΔΣΑ η πρόταση που κατατέθηκε από την
ΕΑΕ προς το προεδρείο για τη δηµιουργία Επιτροπής Αθλητικών και
Ολυµπιακών Αρχείων, εκµεταλλευόµενοι, τη συγκυρία της Πολιτιστικής
Ολυµπιάδας και των Αγώνων του 2004. Η πρόταση θα ανακοινωθεί επίσηµα από
το ΔΣΑ µε επιστολή της προς τα µέλη. Η Επιτροπή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα
µέχρι το 2004, οπότε στα πλαίσια του επόµενου Διεθνούς Συνεδρίου θα
επανεξετασθεί η πορεία της σε συνάρτηση µε τη δραστηριότητα που θα επιδείξει.
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Χρηµατοδότηση
Η ΕΑΕ έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισµού, µέσω του ΟΠΑΠ, επιχορήγηση
ύψους 500.000 δραχµών.
Επίσης η ΕΤΕ κατέβαλε, όπως κάθε χρόνο, οικονοµική ενίσχυση ύψους
300.000 δραχµών για τους σκοπούς της Εταιρείας.
Καταβλήθηκε η καταβολή ποσού 500.000 δραχµών στα πλαίσια της
συµφωνίας που έχει συνάψει µε τον εκδοτικό οίκο ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος
Δαρδανός.
Εκκρεµεί είσπραξη από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας ποσό ύψους
200.000 δραχµών ως χορηγία, η οποία είχε συµφωνηθεί να καταβληθεί µετά
την έκδοση του εγχειριδίου.
Καταστατική Συνέλευση

Το ΔΣ υλοποίησε τη δέσµευση που είχε αναλάβει για τη σύγκλιση Έκτακτης
Γενικής
Συνέλευσης µε σκοπό την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού όπως αυτά
είχαν προταθεί στη ΓΣ του Μαρτίου 1999. Η Έκτακτη ΓΣ ορίστηκε για το
Σάββατο 27 Ιανουαρίου. Δυστυχώς, δεν εξασφαλίστηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 9, παρ. 4, εδ. α΄ απαρτία των ταµειακώς εντάξει µελών και η συνάντηση
κατέληξε σε µια ανεπίσηµη αλλά γόνιµη συζήτηση µεταξύ των παρόντων µελών
τόσο για τα υπό τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού όσο και για άλλα θέµατα
που απασχολούν την Εταιρεία.
Στην ίδια συζήτηση αποφασίστηκε ή να συγκληθεί εκ νέου Έκτακτη ΓΣ την
ίδια µέρα µε την εκλογοαπολογιστική ΓΣ των µελών.
Εκδηλώσεις
1. Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2001 οργανώθηκε η παρουσίαση της έκδοσης
της ΕΑΕ Η Διαχείριση των Αρχείων. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο
αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και την έκδοση
παρουσίασαν οι : Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Χριστίνα Βάρδα, Γιώργος
Δαρδανός και Αµαλία Παππά. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την πρόεδρο
της ΕΑΕ και την κα Δηµοπούλου, υπεύθυνη του εκδοτικού οίκου
ΤΥΠΩΘΗΤΩ.
2. Την ίδια ηµέρα και στον ίδιο χώρο, τη σκυτάλη πήρε η δεύτερη εκδήλωση
που οργανώθηκε από την ΕΑΕ.Στη στρογγυλή τράπεζα που είχε θέµα:
Δικαίωµα στην πληροφόρηση : νέα όρια και αντιφάσεις συµµετείχαν ως
οµιλητές οι: Έφη Αβελά (ιστορικός, Πανεπιστήµιο Αθηνών), Νίκος
Αλιβιζάτος(καθ., Συνταγµατικού Δικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών),
Σπύρος Ασδραχάς (ιστορικός), Δηµ. Παπαδηµητρόπουλος,( διοικητικός
επιστήµων, ΥΠΕΣΔΑ), Κάλλια Χατζηγιάννη(αρχειονόµος, µέλος του ΔΣ
ατης ΕΑΕ), Αµαλία Παππά (αρχειονόµος, πρόεδρος ΕΑΕ). Στην
οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης συµµετείχαν : Αµαλία Παππά,
Κάλλια Χατζηγιάννη, Χριστίνα Σάρρα και Ανδρέας Μπάγιας.

Άλλες δραστηριότητες
1. Στο πνεύµα της διεύρυνσης των Επιτροπών που λειτουργούν στα πλαίσια
του
Διεθνούς Συµβουλίου Αρχείων, έγιναν δεκτά ως αντεπιστέλλοντα µέλη σε
διάφορες Επιτροπές για το χρονικό διάστηµα 2000-2004 οι εξής:
α. Νέστωρ Μπαµίδης/Κτήρια Αρχείων και εξοπλισµός
β. Ανδρέας Μπάγιας/Κανόνες περιγραφής και ηλεκτρονικά αρχεία
γ. Αµαλία Παππά/Θέµατα αρχειακή νοµοθεσίας
δ. Μαρία Πολίτη/Επιτροπή Σιγγιλογραφίας
ε. Κάλλια Χατζηγιάννη/Οπτικοακουστικά αρχεία και επαγγελµατική
κατάρτιση
στ.Χριστίνα Βάρδα, Σοφία Μπόρα/Αρχεία Λογοτεχνίας και Τέχνης.
Όσον αφορά την τελευταία επιτροπή, η ΕΑΕ σε συνεργασία µε το ΕΛΙΑ
και ειδικότερα τις κυρίες Βάρδα και Μπόρα έστειλε επιστολή και σχετικό
ερωτηµατολόγιο σε φορείς και ιδιώτες κατόχους ανάλογων αρχείων µε σκοπό
την επισήµανση και την καταγραφή τους.
2. Το ΔΣ είχε το Οκτώβριο του 2000 συνάντηση µε την Ειδική Γραµµατέα
του
ΥΠΕΠΘ κα Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση. Στη συνάντηση συζητήθηκε
γενικότερα η συνεργασία µεταξύ ΥΠΕΠΘ , ΓΑΚ και ΕΑΕ καθώς και το θέµα
της προώθησης του εγχειριδίου Αρχειονοµίας. Επίσης, συζητήθηκε η
περίπτωση χρηµατοδότησης από το ΥΠΕΠΘ µιας διεθνούς συνάντησης
αρχειονόµων που ασχολούνται µε τα Αθλητικά και Ολυµπιακά Αρχεία σε
συνδυασµό µε την πρωτοβουλία της ΕΑΕ για τη δηµιουργία Επιτροπής
Αθλητικών και Ολυµπιακών Αρχείων στο ΑΣΑ. Το αίτηµα αυτό συνοδεύτηκε
από σχετική επιστολή τον Οκτώβριο του 2000 και µια δεύτερη το Δεκέµβριο
του ίδιου έτους. Παρά το έκδηλο ενδιαφέρον της κας Μάνεση µέχρι σήµερα η
Εταιρεία δεν έχει λάβει απάντηση.
Επιστολές ανάλογου περιεχοµένου σχετικά µε αυτό τον τοµέα
δραστηριότητας
της ΕΑΣΕ στάλθηκαν τόσο στον νυν Υπουργό Πολιτισµού κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο όσο και στον προκάτοχο του κ. Θ. Πάγκαλο. Συγκεκριµένα,
ζητήθηκε η ένταξη ανάλογων εκδηλώσεων της ΕΑΕ στην Πολιτιστική
Ολυµπιάδα.
3. Με αφορµή δηµοσίευµα της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ µε θέµα την
αλληλογραφία µεταξύ του Υπ. Δηµόσια Τάξης και της Αρχής σχετικά µε
το αν θα πρέπει να καταστραφούν οι υπόλοιποι «φάκελοι» το ΔΣ
απέστειλε επιστολή µε αποδέκτη την «Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα». Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στην Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, στην Υπουργό ΕΣΔΑ, στον Υπουργό Παιδείας
καθώς και στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Στην επιστολή επισηµάνθηκε ότι η
αρµοδιότητα για την καταστροφή ή τη διατήρηση του συγκεκριµένου
δηµόσιου αρχείου ανήκει στην υπηρεσία των ΓΑΚ όπως επίσης ότι σε
καµία ευνοµούµενη χώρα ο χαρακτηρισµός εγγράφων ως απορρήτων δεν
συνεπάγεται την απαγόρευση πρόσβασης για απροσδιόριστο χρόνο ούτε
βέβαια την καταστροφή τους. Επισηµάνθηκε επίσης ότι το νοµοθετικό
κενό σχετικά µε το χαρακτηρισµό των δηµόσιων αρχείων ως απορρήτων
είχε ως αποτέλεσµα των παράνοµη καταστροφή των φακέλων το 1989.

Νέα Μέλη
Το ΔΣ στη διάρκεια των συνεδριάσεων του έκανε δεκτές τις αιτήσεις των:
1. Σόβολου Μιχάλη (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού)
2. Νίκου Γεωργίου (συντηρητή στα Κρατικά Αρχεία της Κύπρου)
3. Λοϊζίδη Κωνσταντίνου (Κύπρος)
4. Μαυροκορδάτου Γεωργίου (Κύπρος)
5. Σωκράτους Μάριου (Κύπρος, βιβλιοθηκονόµος)
6. Χαρωνίτη Γεωργίου (ΕΛΙΑ)
7. Τσούργιαννη Δέσποινας
8. Λέζου Σοφίας
9. Βλάσση Σπυρίδωνα
10. Στεργίου Αναστάσιου
11. ALFA BANK (Ιστορικό Αρχείο, ως φορέας)
Οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές από το ΔΣ και η ΓΣ καλείται να τις επικυρώσει.
Επίλογος
Θεωρούµε ότι το έργο του απερχόµενου ΔΣ ήταν θετικό. Επιθυµούµε
ασφαλώς να
παρουσιάσουµε µεγαλύτερη δραστηριότητα σε ορισµένους τοµείς, σας
διαβεβαιώνουµε ωστόσο ότι εξαντλήσαµε τα όρια των διαθεσιµοτήτων και
δυνατοτήτων όλων µας.
Ευχόµαστε το νέο ΔΣ να αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσµατικό, ιδιαίτερα
στον τοµέα της προβολής θεµάτων αρχειακού ενδιαφέροντος τόσο µεταξύ των
µελών της Ε.Α.Ε. όσο και σε συναφείς επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς
κλάδους.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2001
Το Διοικητικό Συµβούλιο

