ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρουσιάζουµε στη Γενική Συνέλευση των µελών της Ελληνικής Αρχειακής
Εταιρείας τον απολογισµό δράσης του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΑΕ για το έτος 2002.

•

Το site της ΕΑΕ

Υλοποιήθηκε ο σχεδιασµός του site της Εταιρείας. Το site είναι ήδη επισκέψιµο
στη διεύθυνση www. eae.org.gr . 1
Στο σχεδιασµό του λήφθηκαν υπόψη όλοι οι τοµείς δραστηριοποίησης της Ε.Α.Ε.
µέχρι

σήµερα

(εκδόσεις,

επιµορφωτικά

σεµινάρια,

συνέδρια,

ηµερίδες,

ενηµέρωση).
Ο σχεδιασµός και η υλοποίησή του έγινε χωρίς κόστος για την Εταιρεία από την
Κάλλια Χατζηγιάννη και φιλοξενείται µε πολύ µικρό τίµηµα [ύστερα από
υπόδειξη της Otenet].

•

Εκδοτική δραστηριότητα

Εκδόθηκε το 21ο τεύχος του περιοδικού «Αρχειακά Νέα» το οποίο αριθµεί 46
σελίδες. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούνται σ’ αυτό το τεύχος δύο συνεργασίες
συναδέλφων από την Κύπρο, µία εκ των οποίων µάλιστα εντάχθηκε στα µέλη της
Ε.Α.Ε.
Για άλλη µια φορά επισηµαίνουµε ότι το κόστος έκδοσης του περιοδικού είναι
αρκετά υψηλό, όπως και το κόστος διακίνησής του. Δυστυχώς, δεν επιτεύχθηκε ο
στόχος της έκδοσης του περιοδικού µε µεγαλύτερη συχνότητα, κυρίως λόγω της
έλλειψης συνεργασιών. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στο εξής, το έλλειµµα
της άµεσης ενηµέρωσης των µελών θα καλύπτεται από το site της Εταιρείας, στο
οποίο θα καταχωρούνται άµεσα όλες οι τρέχουσες πληροφορίες.

•
1

Νέα Μέλη

Λεπτοµέρειες θα ακούσετε στην παρουσίαση της Κάλλιας Χατζηγιάννη.

Το 2002 η ΕΑΕ απέκτησε

νέα µέλη. Το Δ.Σ. έκανε δεκτές τις αιτήσεις των:

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εγγραφή των νέων µελών.

•

Διεθνής εκπροσώπηση
Η Ε.Α.Ε. εκπροσωπήθηκε στην 36η CITRA από την Πρόεδρο. Το κόστος
µετάβασης έγινε µε δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο και από τη
θέση αυτή ευχαριστούµε, και η δαπάνη διαµονής καλύφθηκε από την ίδια.

•

Χρηµατοδότηση
Το Υπουργείο Πολιτισµού επιχορήγησε την Ε.Α.Ε. µε 2.400 €, ικανοποιώντας
αίτηση χρηµατοδότησης της Εταιρείας που είχε υποβληθεί το 2001.
Η Αγροτική Τράπεζα κάλυψε, µετά από πολλά χρόνια και µε παρέµβαση της
κας Καφίρη,

την οικονοµική της εκκρεµότητα προς την Ε.Α.Ε. ύψους

200.000 δρχ. (567 €). Υπενθυµίζουµε ότι το ποσό αυτό είχε εγκριθεί από το
1996 και αποτελούσε την οικονοµική συµβολή της Τράπεζας στην
προσπάθεια έκδοσης της µετάφρασης του εγχειριδίου.

•

Όπως είχαµε ανακοινώσει στην περσινή ΓΣ, η Ε.Α.Ε. σε συνεργασία µε τη
Διεύθυνση Τύπου και ΜΜΕ του Οργανισµού Αθήνα 2004 επρόκειτο να
οργανώσει ηµερίδα µε θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004: επαναπροσδιορισµός
της αρχειακής πολιτικής για τα ολυµπιακά αρχεία». Υπενθυµίζουµε ότι το
κόστος της διοργάνωσης είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Οργανισµός Αθήνα
2004. Η διεξαγωγή της ηµερίδας δυστυχώς µαταιώθηκε επειδή, όπως µας
ενηµέρωσαν από το 2004, η αρµοδιότητα για την διοργάνωση και
χρηµατοδότηση τέτοιων εκδηλώσεων µεταβιβάστηκε στο ΥΠΠΟ το οποίο µε
τη σειρά του έθεσε άλλες προτεραιότητες.

Στο σηµείο αυτό επιθυµούµε να

ευχαριστήσουµε θερµά τον Επικεφαλής της

Υποδιεύθυνσης του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας κ. Γεράσιµο Νοταρά
για την προσφορά της αίθουσας για την πραγµατοποίηση της ΓΣ και

την

πρωτοβουλία του να συνδυαστεί η Γενική Συνέλευση της Ε.Α.Ε. µε το άνοιγµα των
νέων εγκαταστάσεων του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ και την οργάνωση της
ηµερίδας, τις εργασίες της οποίας θα παρακολουθήσετε το απόγευµα.
Ως απερχόµενο Διοικητικό Συµβούλιο, ευχόµαστε επιτυχία στο έργο του επόµενου
Συµβουλίου που θα προκύψει από τις σηµερινές εκλογές. Ακούγεται ίσως συχνά και
µπορεί να φανεί κουραστικό, αλλά ελπίζουµε σε µεγαλύτερη συµµετοχή και
προσφορά των µελών, κυρίως προς την κατεύθυνση της επαναδραστηριοποίησης των
Επιτροπών.
Τέλος, πιστεύουµε ότι η Αρχειακή Εταιρεία, παρά τις γνωστές δυσκολίες και
παλινδροµήσεις, έχει επιβεβαιώσει το στίγµα της ως σηµείο αναφοράς στο χώρο των
Αρχείων και έχει κατορθώσει να συµπεριλάβει στα µέλη της εκπροσώπους από όλους
τους σχετικούς φορείς, παλαιούς και νεοεµφανιζόµενους, εξασφαλίζοντας το εύρος
και το κύρος που της επιτρέπει να διεκδικεί το ρόλο που έχει επωµισθεί µε βάση και
το Καταστατικό της.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2002
Η Πρόεδρος
Η Αντιπρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Ο Ταµίας
Τα Μέλη

