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ΟΙ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 
 

Ι.  
Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 19.3.2005 

 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (εκλογοαπολογιστική) των µελών της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας 
συνήλθε στην Αθήνα το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005, στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, 
µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης εκτός από τον απολογισµό δράσης  του Δ.Σ., τον οικονοµικό 
απολογισµό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συµβουλίου και ελεγκτών. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος Ζήσιµος Συνοδινός ανακοίνωσε τον Απολογισµό του Διοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.  

ΕΤΟΣ 2004 
  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.Ε. συνέχισε σταθερά το έργο υλοποίησης 
του προγράµµατος δράσης που είχε αποφασίσει το 2003, δηλαδή την αναβάθµιση της 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας των µελών,  την ανάπτυξη του επιστηµονικού 
διαλόγου και την αποτελεσµατική θεσµική παρέµβαση της Ε.Α.Ε. στα επιστηµονικά-
επαγγελµατικά προβλήµατα, τη λειτουργία των επιτροπών και τη γόνιµη συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο.  

Επιγραµµατικά, ως σηµαντικότερα επιτεύγµατα του προηγούµενου χρόνου 
µπορούν να θεωρηθούν η ψήφιση και η εφαρµογή του νέου Καταστατικού της 
Ε.Α.Ε. που ανοίγει καινούργιες προοπτικές στη δράση µας, η καταξίωση και η 
ευµενής αποδοχή από το ευρύτερο κοινό του ιστότοπου της Εταιρείας, η επιτυχηµένη 
«ηµερίδα» για την αρχειακή εκπαίδευση, η παρουσία µας στο 15ο Διεθνές Συνέδριο 
Αρχείων στη Βιέννη τον περασµένο Αύγουστο, οι εκδηλώσεις της Επιτροπής 
Αρχείων Τραπεζών και Επιχειρήσεων, η έκδοση του 22ου τεύχους των Αρχειακών 
Νέων και η νέα, επαυξηµένη έκδοση του Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων που ετοίµασε η 
Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων.  
 Στο γενικότερο επίπεδο του αρχειακού γίγνεσθαι στη χώρα µας, εκτιµούµε ότι 
η τοποθέτηση της κυρίας Ευγενίας Κεφαλληναίου  -δρος φιλολογίας, εργαζοµένης 
πολλά χρόνια στην Εθνική Βιβλιοθήκη και πρώην διευθύντριάς της-  στη θέση της 
Ειδικής Γραµµατέως Βιβλιοθηκών και Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποτελεί κατ’ αρχήν 
θετικό βήµα για την προώθηση βασικών θεµάτων των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, εφόσον πρόκειται για πολιτικό στέλεχος που γνωρίζει «από µέσα» έναν 
επαγγελµατικό συγγενή χώρο µε ανάλογα προβλήµατα. Από την άλλη µεριά όµως ο 
τρόπος στελέχωσης και η σύνθεση της νέας Εφορείας των Γ.Α.Κ., όπου για άλλη µία 
φορά αγνοείται η Εταιρεία, καθώς και η εκκρεµότητα µε τη θέση του Διευθυντή της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους δηµιουργούν 
ερωτηµατικά. Πιστεύουµε ότι οι όποιες λύσεις στα χρόνια προβλήµατα των 
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αρχειακών µας ιδρυµάτων, δηµόσιων και ιδιωτικών, πρέπει να απηχούν και τον 
προβληµατισµό του αντίστοιχου επαγγελµατικού χώρου, των στελεχών και του 
σωµατείου εργαζοµένων στα Γ.Α.Κ., της Ε.Α.Ε., των ελλήνων αρχειονόµων.   

Ακολουθεί αναφορά σε κάθε τοµέα δραστηριότητας της Ε.Α.Ε. αναλυτικά, 
ώστε όλα τα παρευρισκόµενα µέλη να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα των πεπραγµένων 
του Συµβουλίου και να συµµετάσχουν σε έναν εποικοδοµητικό διάλογο. 
 
 
Οργανωτική ανασυγκρότηση της Ε.Α.Ε. 
 
Μετά την επιτυχηµένη έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών για την τροποποίηση 
ορισµένων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Α.Ε., τον Μάρτιο του 2004, 
προωθήθηκε ταχέως η διαδικασία νοµιµοποίησής του. Το νέο Καταστατικό 
εγκρίθηκε από την πολιτεία µε την υπ’ αριθµ. 4108/2 Ιουλίου 2004 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν τη διεύρυνση των σκοπών της Εταιρείας 
(άρθρο 2) ώστε να καλύπτονται θεσµικά όλα τα επαγγέλµατα και οι κλάδοι της 
αρχειακής-τεκµηριωτικής εργασίας, την ιδιότητα των µελών (άρθρο 4) ώστε να  να 
µπορούν να συµµετέχουν οι φοιτητές-σπουδαστές της αρχειονοµίας, και ορισµένες 
αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία της Ε.Α.Ε. (άρθρ. 6: Διαγραφή µελών, άρθρ. 7: 
Πόροι,  άρθρ. 9: Γενική Συνέλευση, άρθρ. 10: Διοικητικό Συµβούλιο, άρθρ. 12: 
Σφραγίδα, άρθρ. 14: Τελικές διατάξεις).  

Συγκεκριµένα µε το νέο καταστατικό: 

• Προσδιορίζονται σαφέστερα η επωνυµία στα γαλλικά και αγγλικά και, 
κυρίως, το προφίλ των µελών και οι σκοποί της Ε.Α.Ε. 

• Οι φοιτητές και σπουδαστές αρχειονοµίας έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να γίνουν µέλη και να δραστηριοποιούνται στις επιτροπές και τις 
ποικίλες εκδηλώσεις της Εταιρείας. 

• Οι Οργανισµοί και τα Ιδρύµατα ή Νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε 
θέµατα αρχείων µπορούν να συµµετέχουν αποφασιστικά µε τους 
εκπροσώπους τους. 

• Θεσπίζονται διατάξεις που βελτιώνουν τις συµµετοχικές διαδικασίες και 
τη λειτουργικότητα των οργάνων της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο νέος καταστατικός µας χάρτης 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των στόχων της Εταιρείας, 
ανανέωση του δυναµικού της και µεγαλύτερη συµµετοχή των µελών στα 
προγράµµατα και τις δραστηριότητές της. Επιθυµεί ακόµη να εκφράσει δηµοσίως τις 
θερµές ευχαριστίες της Ε.Α.Ε. στη Δικηγόρο Αθηνών Αργυρώ Αυγερινού για τις 
αφιλοκερδείς υπηρεσίες της.    
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Ενηµέρωση και επικοινωνία 
  
Ο δικτυακός µας ιστότοπος εξακολουθεί να προσφέρει έγκαιρη  πληροφόρηση και 
τακτικότατη ενηµέρωση σε όλους του επισκέπτες µας, συµβάλλοντας καθοριστικά 
στην αναβάθµιση της επικοινωνίας και του διαλόγου, τόσο µέσα στην Εταιρεία όσο 
και εκτός: στην επιστηµονική-ακαδηµαϊκή κοινότητα και στους φοιτητές-
σπουδαστές της αρχειονοµίας, σε συγγενείς κλάδους ή συνεργαζόµενους φορείς. Τα 
ηλεκτρονικά ενηµερωτικά µας δελτία λαµβάνονται τακτικά από 1.000 και πλέον 
αποδέκτες· επίσης ενηµερώνουµε συστηµατικά και τη λίστα των Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Η Εταιρεία πλέον προβάλλει το έργο της µε ένα αποτελεσµατικό 
εργαλείο το οποίο κερδίζει την εκτίµηση ενός συνεχώς διευρυνόµενου κοινού. Κατά 
το προηγούµενο έτος είχαµε πάνω από 45.000 επισκέψεις, ενώ το τελευταίο εξάµηνο 
οι επισκέψεις κυµαίνονται κατά µέσο όρο µεταξύ 4.000 και 4.500 κάθε µήνα. Όλα τα 
παραπάνω οφείλονται, σχεδόν αποκλειστικά, στις ικανότητες και τη συστηµατική 
δουλειά του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου και διαχειρίστριας του site, 
υπεύθυνης της Επιτροπής Διαδικτύου, κυρίας Κάλλιας Χατζηγιάννη, την οποία και 
ευχαριστούµε ιδιαιτέρως.   

Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε ακόµη η απόφασή µας -και επαφίεται στην 
ευχέρεια του επόµενου Διοικητικού Συµβουλίου- να µεταφραστούν στην αγγλική 
γλώσσα ορισµένες βασικές σελίδες το ιστότοπου ώστε να µπορούµε να 
ενηµερώνουµε το Δ.Σ.Α. και τις ξένες αρχειακές εταιρείες για τις δραστηριότητές 
µας µε απώτερο στόχο ένα σαφέστερο προφίλ στο διεθνές περιβάλλον. 
 Ούτε ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή της Βιβλιοθήκης της Ε.Α.Ε., 
που φιλοξενείται σήµερα στο Ι.Α./ΕΤΕ, ώστε ο πλήρης κατάλογος να είναι 
προσπελάσιµος σε όλους τους επισκέπτες του κόµβου µας. 

Επίσης η ταχυδροµική λίστα  (forum) της Εταιρείας, που στοχεύει στη 
διαµόρφωση ενός δυναµικού περιβάλλοντος αµφίδροµης επικοινωνίας, παραµένει 
ακόµη ασυνήθιστη στην καθηµερινή µας πρακτική. 
 
 
 
Η δράση των Επιτροπών  
  
Τον προηγούµενο χρόνο δραστηριοποιήθηκαν οι εξής Επιτροπές της Ε.Α.Ε.:  

1. Η Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών και Επιχειρήσεων (υπεύθυνος κ. Νίκος 
Παντελάκης), στην οποία συµµετέχουν συνάδελφοι από τα ιστορικά 
αρχεία των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων. Η Επιτροπή 
προγραµµάτισε µια σειρά εκδηλώσεων-συζητήσεων και στο πλαίσιο 
αυτό διοργάνωσε, τον Νοέµβριο του 2004 σε συνεργασία µε τα στελέχη 
του Ιστορικού Αρχείου της Αγροτικής Τράπεζας, επιστηµονική 
συνάντηση αρχειακών, ιστορικών, στελεχών τραπεζών και 
επιχειρήσεων σε κεντρικό κτήριο της Αγροτικής Τράπεζας, όπου 
κύριος οµιλητής ήταν ο επικεφαλής του Ι.Α./ΕΤΕ κ. Γεράσιµος 
Νοταράς µε θέµα «Η αναγκαιότητα χάραξης αρχειακής πολιτικής στις 
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τράπεζες και στις επιχειρήσεις». Στο γενικότερο σχεδιασµό της  
Επιτροπής συµπεριλαµβάνεται επίσης η συγκρότηση βάσης δεδοµένων 
µε τους διάφορους φορείς αρχείων Τραπεζών και Επιχειρήσεων στη 
χώρα µας. 

2. Η Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων (υπεύθυνη η κυρία Χριστίνα Βάρδα) 
ολοκλήρωσε την επεξεργασία των απαντητικών δελτίων των φορέων, 
το επανέλεγχο όλων των ληµµάτων και εξέδωσε τον νέο επαυξηµένο 
Οδηγό Ιδιωτικών Αρχείων σε έντυπη µορφή. Είναι η καλαίσθητη 
έκδοση, που παρέλαβαν σήµερα όλοι οι παρόντες και θα αποκτήσουν 
δωρεάν και τα υπόλοιπα  ταµειακώς εντάξει µέλη σε λίγες µέρες. Η 
ηλεκτρονική µορφή του Οδηγού, µια βάση δεδοµένων µε πολύ 
περισσότερα στοιχεία από την έντυπη, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
θα είναι µέσω του δικτυακού µας ιστότοπου στη διάθεση όλων των 
ενδιαφεροµένων. Πρέπει να σηµειώσουµε ιδιαιτέρως τον αποφασιστικό 
ρόλο στο όλο εγχείρηµα (βάσης δεδοµένων και Οδηγού) του µέλους 
του Δ.Σ. κυρίας Χριστίνας Βάρδα, της οποίας η εργατικότητα, η 
επιµονή και πολύχρονη εµπειρία στα ιδιωτικά αρχεία είναι γνωστή σε 
όλους µας, καθώς και του αναπληρωµατικού µέλους του Δ.Σ. κυρίας 
Σοφίας Μπόρα. 

3. Η Συντακτική Επιτροπή των «Αρχειακών Νέων» (υπεύθυνος ο κ. 
Νέστωρ Μπαµίδης) ετοίµασε ένα πραγµατικά πλούσιο τεύχος, το οποίο 
έχει σχολιασθεί θετικά και έξω από τον επαγγελµατικό µας χώρο.  

Οι υπόλοιπες επιτροπές δεν ανέπτυξαν κάποιο συλλογικό έργο εκτός από την 
ανταπόκριση σε συγκεκριµένα ζητήµατα των υπευθύνων τους, όπως του κ. Αλέξη 
Κράους, υπεύθυνου στην Επιτροπή Ολυµπιακών και Αθλητικών Αρχείων, της κυρίας 
Κάλλιας Χατζηγιάννη, υπεύθυνης της Επιτροπής Διαδικτύου, νέων τεχνολογιών και 
οπτικοακουστικών ή εµού προσωπικά ως υπεύθυνου της Επιτροπής Αρχειακής 
Νοµοθεσίας.   

Πιστεύουµε ότι στο µέλλον οι δύο τελευταίες επιτροπές της Ε.Α.Ε. µπορούν 
να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ενόψει των µεγάλων επιστηµονικών-
επαγγελµατικών µας προκλήσεων που ακούν στα ονόµατα διευρυµένη ή από 
απόσταση πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή αναπαραγωγή τεκµηρίων, 
προστασία των  προσωπικών δεδοµένων, των πνευµατικών δικαιωµάτων κλπ. 

 
 
 
Οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, ηµερίδων κλπ. 
  
Το Δ.Σ. στοχεύοντας να εµπλακεί η Ε.Α.Ε. αποφασιστικότερα σε θέµατα αρχειακής 
παιδείας και επαγγελµατικής επιµόρφωσης, διοργάνωσε «ηµερίδα» στο Ιστορικό 
Αρχείο της ΕΤΕ (30 Μαρτίου 2004) µε θέµα «Η εκπαίδευση των αρχειονόµων και 
βιβλιοθηκονόµων στην Ελλάδα. Περιεχόµενο, πραγµατικότητα, προοπτικές» µε 
οµιλητές τους Γιώργο Μπώκο, καθηγητή Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας 
του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Γιώργο Γιαννακόπουλο, διδάσκοντα στο Τµήµα 
Βιβλιοθηκονοµίας-Αρχειονοµίας των ΤΕΙ Αθηνών και διευθυντή των Γ.Α.Κ., 
Βασίλη Παναγιωτόπουλο, ιστορικό, οµότιµο διευθυντή ΙΝΕ/ΕΙΕ και πρώην πρόεδρο 
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της Εφορείας των Γ.Α.Κ., Χριστίνα Βάρδα, ιστορικό-αρχειονόµο στο Ε.Λ.Ι.Α. και 
µέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε., Μαρία Αλεξανδράκη, Βιβλιοθηκονόµο, πρόεδρο της 
Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων, Ζήσιµο Συνοδινό, ιστορικό-αρχειονόµο στο 
Ι.Α./ΕΤΕ και πρόεδρο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και συντονιστή τον 
Γεράσιµο Νοταρά, κοινωνιολόγο, επικεφαλής του Ι.Α./ΕΤΕ. Στην εκδήλωση, 
συµµετείχαν εκατό περίπου άτοµα, αρχειονόµοι, βιβλιοθηκονόµοι, καθηγητές και 
αρκετοί απόφοιτοι και φοιτητές των ανώτερων και ανώτατων σχολών αρχειονοµίας-
βιβλιοθηκονοµίας.  
 Επίσης το Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την νέα Ειδική Γραµµατέα 
Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κυρία 
Ευγενία Κεφαλληναίου, κατέθεσε, τον Δεκέµβριο του 2004, αίτηµα χρηµατοδότησης 
προς το Υπουργείο Πολιτισµού για τη διοργάνωση πανελλαδικού συνεδρίου το 
Φθινόπωρο του 2005 µε θέµα «Πρόσβαση, ψηφιοποίηση και πνευµατικά δικαιώµατα 
στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες». Την απάντηση από την αρµόδια Διεύθυνση του 
ΥΠ.ΠΟ. για το ύψος της χρηµατοδότησης περιµένουµε στις αµέσως επόµενες µέρες. 
 
 
 
Διεθνής παρουσία και συνεργασία 
 

Στις 30 Απριλίου 2004 συστάθηκε στη Μαδρίτη ο νέος Τοµέας Αθλητικών 
Αρχείων του Διεθνούς Συµβουλίου Αρχείων, Δ.Σ.Α. (ICA/Section of Sports 
Archives). Η πρόταση αυτή είχε πρωτοδιατυπωθεί στον διεθνή οργανισµό, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, από τον τότε αντιπρόεδρο της Ε.Α.Ε. κ. Αλέξανδρο Κράους, 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού και διεθνούς προγράµµατος προβολής και 
αξιοποίησης των ολυµπιακών και αθλητικών αρχείων, που περιελάµβανε πρότυπο 
ελληνικό πρόγραµµα 14 ερευνητικών προτάσεων µε θέµατα ιστορίας, ολυµπισµού 
και αθλητισµού, όπως επίσης και την πρόταση «Αθήνα – Παρίσι – Ατλάντα», µε 
σκοπό την προβολή και εκµετάλλευση των αρχείων της Αναβίωσης κατά τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1996, µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, κατά το 
πρότυπο του εορτασµού των 200 χρόνων της Γαλλικής Επανάστασης. Δικαίως 
λοιπόν ο κ. Κράους, που συµµετείχε εκ µέρους της Εταιρείας µας στη συνάντηση, 
εκλέχθηκε αντιπρόεδρος Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Δ.Σ.Α., κατέθεσε δε 
προτάσεις για τον προγραµµατισµό δράσης του Τοµέα και τη σύνδεσή του µε τον 
ολυµπιακό και αθλητικό χώρο.  

Στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Αρχείων που διοργάνωσε, στις 23-29 Αυγούστου 
2004 στη Βιέννη, το Διεθνές Συµβούλιο Αρχείων, Δ.Σ.Α. (International Council on 
Archives, I.C.A.) από κοινού µε τα Κρατικά Αρχεία της Αυστρίας µε θέµα  «Αρχεία 
µνήµη και γνώση», η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρόεδρό της Ζήσιµο Συνοδινό και το αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρο 
Κράους, αντιπρόεδρο του Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Δ.Σ.Α.  

Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνάντησης, η οποία αποτελεί κορυφαίο 
αρχειακό γεγονός σε παγκόσµιο επίπεδο, συµµετείχαν 2.000 σύνεδροι από 116 
διαφορετικές χώρες. Με τη συµβολή και της Ε.Α.Ε. η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν 
αξιόλογη. Συµµετείχαν αρχειονόµοι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αλίκη 
Νικηφόρου, Κάλλια Χατζηγιάννη), το Ι.Α./ΕΤΕ (Γ. Νοταράς, Ζ. Συνοδινός), το 
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Μουσείο Μπενάκη (Α. Ζάννας), το Ίδρυµα Κ. Καραµανλής (Μαριέττα Μινώτου), τη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Μαρία Βολτέρα, Υπαπαντή Κύττα), το ΙΝΕ/ΕΙΕ 
(Σπυριδούλα Αράθυµου), και το ΔΗ.Κ.Ι. Βόλου (Όλγα Μαυροµάτη-Σιώρου).   

Στη Βιέννη το αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Κράους 
επανεξελέγη αντιπρόεδρος του Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Δ.Σ.Α., υπήρξε ένας 
εκ των τριών εισηγητών της σχετικής στρογγυλής τράπεζας του Τοµέα και 
διοργανωτής, µε τη συνεργασία του προέδρου της Ε.Α.Ε., µικρής Έκθεσης µε 
τεκµήρια της Αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896. Η έκθεση 
αυτή περιείχε ελληνικά  αθλητικά µετάλλια και διπλώµατα του 20ού αι. και 
πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό των βαλκανικών Αθλητικών Αγώνων από το 1929 
έως τις µέρες µας από τις συλλογές Δ. Ποντικούλη –Μουσείου Οργανισµού 
Νεολαίας & Άθλησης του Δήµου Αθηναίων όπως και αναφορά σε δύο εκθέσεις της 
Αθήνας το καλοκαίρι του 2004, µε θέµα την Αναβίωση των Ο.Α. «Αθήνα 1896» και 
«Ο Coubertin και το Ελληνικό Θαύµα». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την τρίτη 
ηµέρα του Συνεδρίου -και κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας- 
στο Κρατικό Αρχείο της πόλης της Βιέννης (Wiener Stadt-und Landesarchivs) µε την 
υποστήριξη της Εταιρείας των Αυστριακών Αρχειονόµων. Η έκθεση απέσπασε 
θετικά σχόλια και ύστερα από αίτηµα των Αυστριακών Αρχειονόµων παρατάθηκε 
µέχρι το τέλος του Συνεδρίου. Σύντοµα το υλικό αυτής της έκθεσης θα υπάρχει στον 
ιστότοπο της Εταιρείας και θα σταλεί στο Δ.Σ.Α. για να συµπεριληφθεί και να 
προβληθεί στις δραστηριότητες του Τοµέα Αθλητικών Αρχείων ενώ ο κατάλογος της 
έκθεσης στα αγγλικά φιλοξενήθηκε, από την πρώτη µέρα του Συνεδρίου, στην 
ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.  

Στο Συνέδριο, επίσης, η αρχειονόµος του Ιδρύµατος Κ. Καραµανλής Μαριέττα 
Μινώτου (δραστήριο µέλος της Ε.Α.Ε.) εκλέχθηκε αντιπρόεδρος στον Τοµέα 
Αρχείων Κοινοβουλίων και Πολιτικών Κοµµάτων του Δ.Σ.Α. (ICA/Section for 
Archives of Parliaments and Political Parties).  

Το Διοικητικό Συµβούλιο  συγχαίρει τα µέλη µας Α. Κράους και Μαριέττα 
Μινώτου για την εκλογή τους στα όργανα του Δ.Σ.Α. και δηλώνει ότι  η Ε.Α.Ε. θα 
συµπαρασταθεί στο έργο τους. 

Στο Διεθνές Συνέδριο της Βιέννης η Εταιρεία µας έλαβε µέρος στη Συνέλευση 
του Τοµέα επαγγελµατικών αρχειακών Εταιρειών (I.C.A./S.P.A.) του Δ.Σ.Α. καθώς 
και στην ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών του Διεθνούς Συµβουλίου Αρχείων, 
όπου αποφασίστηκαν σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του 
διεθνούς οργανισµού. Τα έξοδα συµµετοχής, µετακινήσεων και διαµονής του 
Προέδρου καλύφθηκαν από ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
ενώ ένα  µέρος των εξόδων του κ. Κράους κατέβαλε η Εταιρεία.  

Τα πρακτικά, οι αποφάσεις και το συνοδευτικό υλικό του 15ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Αρχείων βρίσκονται στο δικτυακό κόµβο της Εταιρείας και οι περιλήψεις 
των εισηγήσεων είναι κατατεθειµένες στη βιβλιοθήκη της Ε.Α.Ε. προς χρήση 
οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου µέλους, ενώ στο επόµενο τεύχος των Αρχειακών 
Νέων θα υπάρξει εκτενής αναφορά στον προβληµατισµό, στο περιεχόµενο και στις 
αποφάσεις του Συνεδρίου. Έχουµε ήδη δηµοσιοποιήσει στον ιστότοπο της Εταιρείας 
µεταφρασµένες τις τελικές αποφάσεις του Συνεδρίου, τις οποίες έχουµε αποστείλει 
στο Διεθνές Συµβούλιο Αρχείων. 
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Σηµαντική στιγµή της διαµονής µας στη Βιέννη κατά το Συνέδριο υπήρξε η 
πρόσκληση από τον Έλληνα πρέσβη, κ. Θεόδωρο Σωτηρόπουλο, µε τη φιλική 
µεσολάβηση του συναδέλφου Αλέκου Ζάννα, χάρη στην οποία γνωρίσαµε την 
ελληνική πρεσβεία της Βιέννης και είχαµε την ευκαιρία να παρουσιάσουµε µε λίγα 
λόγια ο καθένας τον τοµέα του. Σηµειώνουµε ότι ο κ. πρέσβης έδειξε µεγάλο 
ενδιαφέρον για τα ελληνικά αρχεία, είχε εγγραφεί στο Συνέδριο του Δ.Σ.Α., στο 
οποίο και παρέστη. Μάλιστα, επισκέφθηκε την έκθεσή µας και υποσχέθηκε ότι θα 
µας υποστηρίξει, λόγος για τον οποίο του απευθύναµε και ειδική σχετική επιστολή.  

Αναφέρουµε επίσης ότι µε την παρέµβαση των αντιπροσώπων της Εταιρείας, η 
Διεύθυνση του Δ.Σ.Α. απέστειλε επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, µε 
σκοπό να προκαλέσει το ενδιαφέρον του για τη διάσωση και αξιοποίηση των 
ελληνικών αθλητικών αρχείων και ιδίως εκείνων των Ο.Α. του 2004. Επίσης, µε την 
ίδια παρέµβαση, η Διεύθυνση του Δ.Σ.Α. απέστειλε σχετική επιστολή προς τον 
Πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., κ. Jacques Rogue, τονίζοντάς του τη διεθνή σπουδαιότητα των 
αρχείων των Ο.Α. και την αναγκαιότητα της διάσωσής τους. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι ο κ. Κράους ως αντιπρόσωπος της Εταιρείας, 
ασχολήθηκε τον Μάιο και Ιούνιο του 2004 µε τη διοργάνωση της Έκθεσης «Ο 
Coubertin και το Ελληνικό Θαύµα», που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του Δήµου 
Αθηναίων, από τον Ιούνιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2004. Την έκθεση αυτή 
συνδιοργάνωσαν η Διεθνής Επιτροπή «Pierre de Coubertin», το Γαλλικό Ινστιτούτο 
και ο Δήµος Αθηναίων, µε σκοπό την γαλλική εκδοχή της Αναβίωσης των Ο.Α., 
έκθεση η οποία λειτούργησε παράλληλα µε την εξαιρετική έκθεση της Ελληνικής 
Εθνολογικής Εταιρείας στην Παλαιά Βουλή «Αθήνα 1896». Σηµαντικότερος εκθέτης 
και των δύο εκθέσεων ήταν ο κ. Γεώργιος Δολιανίτης, σηµαίνον µέλος της Εταιρείας 
µας, στον οποίον ήδη οφείλουµε τις σχετικές εκθέσεις του Μόντρεαλ-1992 και του 
Πεκίνου-1996.  

 
     
Εκδοτικός τοµέας 
 
Τον περασµένο Ιούλιο εκδώσαµε το 22ο τεύχος των Αρχειακών Νέων, ανανεωµένο 
σε περιεχόµενο και µε πλούσια ύλη (ορισµένα πρακτικά του Πανελλαδικού 
Συνεδρίου Αρχειονοµίας της Σάµου το 2003, ανακοινώσεις ηµερίδων, πρωτότυπη 
αρθρογραφία κλπ.), το οποίο έχει αποσπάσει επαινετικά σχόλια από αρκετούς 
συναδέλφους και φίλους.  
 Μαζί µε το νέο τεύχος των Αρχειακών Νέων εκτυπώθηκε, σε ικανοποιητική 
µορφή, το νέο Καταστατικό της Ε.Α.Ε., το οποίο επίσης στάλθηκε στα µέλη και έχει 
δηµοσιοποιηθεί στον ιστότοπό µας. 

Προσφάτως κυκλοφόρησε η δεύτερη εµπλουτισµένη έκδοση του Οδηγού 
Ιδιωτικών Αρχείων που ετοίµασε η Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων της Ε.Α.Ε. 
(Χριστίνα Βάρδα, Αλέξανδρος Ζάννας, Σοφία Μπόρα, Αµαλία Παππά, Νίκος 
Παντελάκης, Ζήσιµος Συνοδινός), µε την επιµέλεια των κυριών Χριστίνας Βάρδα και 
Σοφίας Μπόρα.  
 Το πρόβληµα της διακίνησης και πώλησης των εκδόσεων της Εταιρείας δεν 
έχει λυθεί ακόµη. Πρέπει στο µέλλον να γίνει συστηµατικότερη η προσπάθεια 
ενηµέρωσης των βιβλιοπωλών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα, όπου 
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συγκεντρώνονται και οι σπουδαστές της αρχειονοµίας, και βεβαίως να εξασφαλισθεί 
η τακτική διάθεση των εκδόσεών µας από µερικά κεντρικά βιβλιοπωλεία. 
 
 
  
Οικονοµικά 
  
Τα µικρά έσοδα από τις συνδροµές των µελών και τις πωλήσεις των εκδόσεων δεν 
µπορούν να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη λειτουργικά µας έξοδα. Για το λόγο αυτό 
προσφύγαµε ξανά σε διάφορους χρηµατοδότες, κυρίως τράπεζες και οργανισµούς. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος µε 3.000 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα µε 1.500 ευρώ  
συνέβαλαν αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων µας κατά 4.500 ευρώ. Επίσης 
στον πρόσφατο Οδηγό Ιδιωτικών Αρχείων εξασφαλίσαµε διαφηµιστική καταχώριση 
βιβλίων του ΜΙΕΤ από την Εθνική Τράπεζα έναντι 2.000 ευρώ. Ευχαριστούµε θερµά 
τους παραπάνω χορηγούς για την ευγενική τους χειρονοµία.  

Επίσης, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κάλυψε οικονοµικά τα έξοδα 
µετακινήσεων, διαµονής και συµµετοχής του Προέδρου της Ε.Α.Ε. στο 15ο Διεθνές 
Συνέδριο Αρχείων τον Αύγουστο του 2004 στη Βιέννη.  
 Στον οικονοµικό απολογισµό, ο Ταµίας της Ε.Α.Ε. κ. Νίκος Παντελάκης θα 
σας παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα σχετικά κονδύλια. Η Εταιρεία περιµένει 
προτάσεις, ιδέες, πιθανούς χορηγούς στο έργο της από όλα τα µέλη.  
 Το θέµα των οικονοµικών εκκρεµοτήτων πολλών µελών, το οποίο είχε 
αναφερθεί και στην προηγούµενη Γενική µας Συνέλευση προβληµάτισε αρκετές 
φορές το Συµβούλιο. Επειδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κατά καιρούς 
δηλώσει το ενδιαφέρον επανάκαµψής τους στην Εταιρεία, αλλά το συνολικό ποσό 
που χρωστούν από συνδροµές τους είναι δυσβάστακτο, το Δ.Σ. καταθέτει 
συγκεκριµένη πρόταση διακανονισµού, την οποία καλούµε να εξετάσει η σηµερινή 
Γενική Συνέλευση. 
Πρόταση 
Στο πλαίσιο διακανονισµού των υποχρεώσεων συνδροµών παλαιών µελών της 
Ε.Α.Ε., η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, όσα µέλη χρωστούν αρκετές ετήσιες 
συνδροµές αλλά επιθυµούν να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές της 
Εταιρείας και να είναι ταµειακώς εντάξει, οφείλουν να καταβάλουν  ολόκληρες τις 
δύο τελευταίες συνδροµές, των ετών 2003-2004, και για τις παλαιότερες το 
συµβολικό ποσό των 5 ευρώ ανά έτος. Εξουσιοδοτείται το νέο Διοικητικό Συµβούλιο 
να εξετάσει την εφαρµογή της. 
   
 
   
Άλλες δραστηριότητες, επαφές µε φορείς κλπ. 

 
Τον Οκτώβριο του 2004, το Διοικητικό Συµβούλιο επισκέφθηκε την νέα Ειδική 
Γραµµατέα Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. κυρία Ευγενία Κεφαλληναίου, κατέθεσε υπόµνηµα µε τα βασικά 
ζητήµατα του χώρου και συζήτησε µαζί της ένα πλαίσιο συνεργασίας. Η κυρία  
Κεφαλληναίου µας υποσχέθηκε συµπαράσταση στο έργο µας, ενώ το επόµενο µήνα 
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συνεργαστήκαµε στη διαµόρφωση πρότασης διοργάνωσης πανελλαδικού συνεδρίου  
αρχείων και βιβλιοθηκών 
  Στη δεύτερη συνάντησή µας µε την Ειδική Γραµµατέα, τον Δεκέµβριο του 
2004, το αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Κράους, υπεύθυνος της 
Επιτροπής Αθλητικών και Ολυµπιακών Αρχείων της Ε.Α.Ε και αντιπρόεδρος στον 
νεοσυσταθέντα Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Δ.Σ.Α. (ICA/Section of Sports 
Archives) παρουσίασε πρόταση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων το 2006 στην 
Αθήνα αφιερωµένων στα 100 χρόνια της «Μεσολυµπιάδας» της Αθήνας του 1906, 
όπως επίσης και για την οργάνωση Διεθνούς Έκθεσης µε Αρχεία της Αναβίωσης 
κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Η πρόταση αντιµετωπίστηκε 
θετικά από την Ειδική Γραµµατέα, ενώ υπάρχει γενικότερα ένα πολύ καλό κλίµα 
επικοινωνίας µας που προοιωνίζει γόνιµη συνεργασία. 
 Τον Δεκέµβριο του 2004 ο πρόεδρος Ζ. Συνοδινός συµµετείχε σε συνάντηση 
των υπευθύνων των αρχείων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που 
οργάνωσε στην Αθήνα το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου 
επισήµανε την ανάγκη συνεργασιών των νέων αυτών θεσµών µε την Εταιρεία.  

Τέλος, επιτυχηµένο ήταν το πάρτυ αρχειονόµων και φίλων της Ε.Α.Ε. για τα 15 
χρόνια δράσης της (1990-2005), που οργάνωσαν το βράδυ της 4ης Μαρτίου 2005 οι 
συνάδελφοί µας Χριστίνα Βάρδα, Βασιλική Χατζηγεωργίου, Σοφία Μπόρα και 
Αλέκος Ζάννας στις φιλόξενες αίθουσες του Ε.Λ.Ι.Α. Τους ευχαριστούµε θερµά, 
όπως και τον κ. Μάνο Χαριτάτο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Λ.Ι.Α. για τη δωρεάν 
διάθεση των χώρων του Ιδρύµατος.  
 
 
Νέα µέλη 
  
Στελέχη που εµπλέκονται στη διαχείριση σύγχρονων αρχείων σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις, εργαζόµενοι σε ποικίλους αρχειακούς φορείς, ιδρύµατα και  
Βιβλιοθήκες, αλλά και απόφοιτοι σχολών αρχειονοµίας-βιβλιοθηκονοµίας έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Εταιρείας µας και τις εκδόσεις της. 
Μερικοί µάλιστα θέλησαν να γίνουν µέλη µας.  
 Όλο το διάστηµα από τον Απρίλιο του 2004 µέχρι τον Μάρτιο του 2005, το 
Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. συνεδρίασε συνολικά 6 φορές και ενέκρινε την εγγραφή στην 
Εταιρεία των κυρίων κυρίων: 

1. Bambakidis Elli (Αρχειονόµου στη Δηµόσια Βιβλιοθήκη του Dayton στην 
πολιτεία του Ohio των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής -Metro Library, 
Dayton, Ohio USA) 

2. Βολτέρα Μαρίας (Αρχειονόµου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
3. Ρούσση Δωροθέας (Πτυχιούχου Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας-αρχειονοµίας 
ΤΕΙ Αθηνών, εργαζοµένης µε σύµβαση στο Ι.Α./ΕΤΕ) 

4. Αράθυµου Σπυριδούλας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών) 

5. Λίτσα Ευθυµίου (Καθηγητή Παλαιογραφίας, τµήµα Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου) 

6. Γιαννακά Αµαλίας (Αρχειονόµου, Γ.Α.Κ.-Κεντρική Υπηρεσία) 
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7. Δεσινιώτη Αριστείδη (Ειδικού πληροφοριακών Συστηµάτων, Singular/ 
ΔΕΛΤΑ) 

8. Κουτρούλη Μαρίας (Βιβλιοθηκονόµου-Αρχειονόµου, Αρχείο Βοβολίνη) 
9. Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη (Αρχειονόµου, Χαροκόπειος Σχολή) 
10. Παναγιωτίδη Φωτεινής (Αρχειονόµου-Βιβλιοθηκονόµου, Ιστορικό Αρχείο της 
Αγροτικής Τράπεζας) 

11. Στασινού Αγγελικής (Συντηρήτριας, Γ.Α.Κ.- Κεντρική Υπηρεσία) 
12. Χαρίση Κώστα (Αρχειονόµου, Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας) 
13. Φούκα Ιωάννη (Αρχειονόµου, Ιστορικό Αρχείο της Εµπορικής Τράπεζας) 
14. Σεραφειµίδη Γεωργίου (Κοινωνιολόγου, Ιστορικό Αρχείο της Εµπορικής 
Τράπεζας) 

15. Βασιλικής Σαραντέα (Αρχειονόµου, Ιστορικό Αρχείο της Εµπορικής 
Τράπεζας) 

16. Μαλαγαρδή Νεκταρίου (Αρχειονόµου, Ιστορικό Αρχείο της Εµπορικής 
Τράπεζας) 

17. Μαντασιά Αικατερίνης (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, εκπαιδευτικός αποσπασµένη στα 
Γ.Α.Κ. Αρχεία Ν. Κέρκυρας) 

18. Ξενοδόχου Ελευθερίας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, Βιβλιοθήκη Πνευµατικού Κέντρου 
Δήµου Ν. Ζίχνης Σερρών) 

19. Χατζηγεωργίου Βασιλικής (Συµβούλου Οργάνωσης & Διατήρησης 
Φωτογραφικού Αρχείου του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου-
ΕΛΙΑ) 

20. Τόµπρου Νικολάου (Διδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, 
Υπευθύνου στο Πελοποννησιακό Αρχείο Τύπου) 

21. Γκόντα Θάλειας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας 
Ιονίου Πανεπιστηµίου, αρχειονόµου στα Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Παξών) 

22. Χαλιού Ευθυµίας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας Αρχειονοµίας 
των Τ.Ε.Ι. Αθηνών, συµβασιούχου αρχειονόµου στο Ι.Α./ΕΤΕ) 

23. Κύττα Υπαπαντής (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, συµβασιούχου αρχειονόµου στο 
Ι.Α./ΕΤΕ). 

 
Επίσης µετά την αλλαγή του Καταστατικού της Εταιρείας το 2004, έγιναν µέλη, 

µε αίτηση των νοµίµων εκπροσώπων τους, οι παρακάτω φορείς και επιχειρήσεις:  
 

1. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελάδος 
2. Αρχείο Βοβολίνη-Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ 
3. S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Ανώνυµη Εταιρεία. (Υπεύθυνη πληροφόρησης-
τεκµηρίωσης Χριστίνα Τραϊτοράκη). 

 
Όλα τα παραπάνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή φορείς που έχει εγκρίνει ως νέα 

µέλη το Διοικητικό Συµβούλιο καλείται η σηµερινή Γενική µας Συνέλευση να 
επικυρώσει αµέσως  µετά την εκφώνηση του απολογισµού. 
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Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε άλλη µία φορά τον επικεφαλής του 
Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ κύριο Γεράσιµο Νοταρά για τη σηµερινή φιλοξενία της 
Γενικής µας Συνέλευσης αλλά και για τη στήριξη και βοήθεια που προσέφερε -και 
συνεχίζει να προσφέρει- σε πολλές δραστηριότητες της Εταιρείας µας.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Φέτος η Εταιρεία µας συµπληρώνει 15 χρόνια πλούσιας δράσης και δηµιουργικών 

παρεµβάσεων στα αρχειακά ζητήµατα της χώρας µας. Αρκετά πράγµατα έχουν 
αλλάξει από το 1990 µε την αποφασιστική, θα λέγαµε, συµβολή της Ε.Α.Ε.: 
αρχειακή εκπαίδευση-επιµόρφωση, επιστηµονική πληροφόρηση και διεθνής 
συνεργασία, εξειδικευµένα εγχειρίδια, περιοδικό, εκδόσεις και πρότυπα, ηµερίδες και 
συνέδρια, εργασιακό περιβάλλον, επαγγελµατική δεοντολογία κλπ.  
Μερικά από τα πρώτα, ιδρυτικά  µέλη της Ε.Α.Ε. εξακολουθούν να συµβάλλουν 

σηµαντικά µε τις γνώσεις και την πολύτιµη εµπειρία τους σε διάφορους τοµείς. Η 
Εταιρεία όµως τα τελευταία χρόνια έχει ανανεωθεί σε µεγάλο βαθµό µε την εγγραφή 
µελών που προέρχονται από αρκετούς νέους και διαφορετικούς χώρους. Για το λόγο 
αυτό, ενόψει της παρούσας εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, το απερχόµενο 
Διοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι η ανανέωση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στη 
σύνθεση του διοικητικού οργάνου που θα προκύψει από τις σηµερινές  αρχαιρεσίες. 
Η πείρα των παλαιοτέρων πρέπει να συνδυασθεί µε τον δυναµισµό, το καινοτόµο 
πνεύµα και τη ζωντάνια των νεοτέρων. 
Καλούµε τα νέα µέλη να δηλώσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι, υποψηφιότητα 

για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Άλλωστε ο επιτυχής συνδυασµός µελέτης, 
εµπειρίας και γνώσης, επαγγελµατικής επικοινωνίας, εθελοντισµού και συλλογικής 
επιστηµονικής δράσης, διάθεσης συµµετοχής και αφιλοκερδούς προσφοράς ήταν τα 
θεµελιώδη συστατικά της ανάπτυξης και καταξίωσης του επιστηµονικού µας 
Συλλόγου. 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005 
Το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας 
 
 
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των µελών επικύρωσε τις αιτήσεις για τις εγγραφές νέων µελών 
στην Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία που είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. 
Για τις εκλογές των νέων οργάνων της Ε.Α.Ε., η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως µέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής τους κ.κ. Νικόλαο Καρόλα, Ευάγγελο Λίτσα και Χριστίνα Βάρδα. Στη 
µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε συµµετείχαν 55 ταµειακώς εντάξει µέλη και εκλέχθηκαν για 
το νέο Διοικητικό Συµβούλιο ως τακτικά µέλη οι: 
Ζήσιµος Συνοδινός (24 ψήφοι) 
Κάλλια Χατζηγιάννη (21 ψήφοι) 
Αµαλία Παππά (20 ψήφοι) 
Έλλη Κραββαρίτη (15 ψήφοι) 
Ευαγγελία Τζιτζίκου (15 ψήφοι) 
Νέστωρ Μπαµίδης (14 ψήφοι) 
Μαρία Βολτέρα (14 ψήφοι) 
και ως αναπληρωµατικά µέλη οι: 
Παναγιώτης Καλοµοίρης (10 ψήφοι) 
Κώστας Χαρίσης (8 ψήφοι) 



 12  

Βασιλική Χατζηγεωργίου (5 ψήφοι) 
Κωνσταντίνα Τασιοπούλου (5 ψήφοι). 
 
Επίσης, για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Α.Ε. εκλέχθηκαν οι παρακάτω:   
Αλέξανδρος Ζάννας (26 ψήφοι) 
Παναγιώτα Καφίρη (18 ψήφοι) 
Μαρία Πολίτη (16 ψήφοι). 
Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µετά από ψηφοφορία των 
µελών του συγκροτήθηκε σε σώµα µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Ζήσιµος Συνοδινός 
Αντιπρόεδρος: Κάλλια Χατζηγιάννη 
Γραµµατέας: Νέστωρ Μπαµίδης 
Ταµίας: Έλλη Κραββαρίτη 
Μέλη: Μαρία Βολτέρα 
           Αµαλία Παππά 
           Άντζελα Τζιτζίκου 
Τέλος, το Συµβούλιο, αφού εξέτασε ορισµένα θέµατα προγραµµατισµού, αποφάσισε να 
συνεδριάζει σε διευρυµένη σύνθεση µε τη συµµετοχή και των εκλεγµένων αναπληρωµατικών 
µελών του (Παναγιώτης Καλοµοίρης, Κώστας Χαρίσης, Βασιλική Χατζηγεωργίου και 
Κωνσταντίνα Τασιοπούλου). 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ΙΙ.  
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1.4.2006 
 

Την 1η Απριλίου 2006 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µελών της 
Ε.Α.Ε., στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η Συνέλευση ήταν 
επαναληπτική και δεν υπήρχε πρόβληµα απαρτίας (παρόντα ταµειακώς εντάξει 39 µέλη).  
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Ζάννας και Γραµµατέας ο 
Κωνσταντίνος Χαρίσης.  
Τα θέµατα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν: Απολογισµός δράσης του Διοικητικού 
Συµβουλίου, οικονοµικός απολογισµός της Ε.Α.Ε., έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και επικύρωση 
εγγραφής νέων µελών.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος Ζήσιµος Συνοδινός ανακοίνωσε τον Απολογισµό του Διοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.  

ΕΤΟΣ 2005 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Το ανανεωµένο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.Ε. όλο αυτό το χρονικό 
διάστηµα προσπάθησε να υλοποιήσει ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα δράσης στο πλαίσιο 
των αποφάσεων της προηγούµενης Γενικής µας Συνέλευσης.  
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Επιγραµµατικά, ως σηµαντικότερα επιτεύγµατα του προηγούµενου χρόνου 
µπορούν να θεωρηθούν η επιτυχής διοργάνωση του Συνεδρίου «Αρχεία, Βιβλιοθήκες 
και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας», από κοινού µε την Ειδική Γραµµατεία 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τη Νοµική Σχολή Αθηνών στις αρχές Φεβρουαρίου, η ουσιαστική 
παρέµβασή µας στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο «περί Εθνικού Οπτικοακουστικού 
Αρχείου», ο εµπλουτισµός και η συνεχής βελτίωση του ιστοτόπου µας ώστε να 
καλύπτει πλήρως το µεγαλύτερο µέρος της ενηµέρωσης των µελών, και οι 
συναντήσεις-εκδηλώσεις των επιτροπών της Ε.Α.Ε.  
 Στο γενικότερο επίπεδο του αρχειακού γίγνεσθαι στη χώρα µας, επιτεύχθηκε, 
ως ένα βαθµό, η επικοινωνία και συνεργασία της Εταιρείας µας µε την Ειδική 
Γραµµατέα Βιβλιοθηκών και Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αλλά και µε άλλους φορείς 
όπως η Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών που µπορεί στο µέλλον να δώσει 
γόνιµα αποτελέσµατα. Όσον αφορά τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θεωρούµε πολύ 
θετική την τοποθέτηση στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της συναδέλφου Βάσως 
Ψιµούλη, έµπειρου στελέχους της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. και µέλους της 
Εταιρείας µας, στην οποία και ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο της.   

Ακολουθεί αναφορά σε κάθε τοµέα δραστηριότητας της Ε.Α.Ε. αναλυτικά, 
ώστε οι παρευρισκόµενοι να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα των πεπραγµένων του 
Συµβουλίου και να συµµετάσχουν σε έναν εποικοδοµητικό διάλογο. 
 
 
Ενηµέρωση και επικοινωνία 
  

Όλη σχεδόν η πληροφόρηση και η επικοινωνία της Εταιρείας διεξάγεται µέσω 
του  δικτυακού µας ιστοτόπου (διαχειρίστρια του site η υπεύθυνης της Επιτροπής 
Διαδικτύου και αντιπρόεδρος της Ε.Α.Ε. Κάλλια Χατζηγιάννη), που έχει αναδειχθεί 
σε βασικό εργαλείο στην επαφή µας όχι µόνο µε τα µέλη αλλά και µε τα αρχειακά 
ιδρύµατα, την επιστηµονική-ακαδηµαϊκή κοινότητα, τους συγγενείς κλάδους ή 
συνεργαζόµενους φορείς. Τα ηλεκτρονικά ενηµερωτικά µας δελτία λαµβάνονται 
τακτικά από 1.200 και πλέον αποδέκτες, µεταξύ των οποίων και όλες οι ακαδηµαϊκές 
βιβλιοθήκες. Οι επισκέψεις στις ιστοσελίδες µας ξεπέρασαν τις 50.000 ετησίως, ενώ 
τον τελευταίο καιρό, µε αφορµή και το Συνέδριο κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο µεταξύ 
5.000 και 6.000 µηνιαίως. Παραµένει όµως σε εκκρεµότητα η µετάφραση στην 
αγγλική γλώσσα ορισµένων βασικών σελίδων το ιστοτόπου της Ε.Α.Ε., ώστε να 
µπορούµε να ενηµερώνουµε το Δ.Σ.Α., τις αρχειακές εταιρείες και τους 
αρχειονόµους στο εξωτερικό για τις δραστηριότητές µας.  
 
 
Το Συνέδριο «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας» 
 
Το κορυφαίο γεγονός της προηγούµενης περιόδου για την Εταιρεία υπήρξε 
αναµφισβήτητα η διοργάνωση του µεγάλου, επιτυχηµένου Συνεδρίου στις 2-3 
Φεβρουαρίου του 2006.  
 Όπως είναι γνωστό, το Συνέδριο έγινε µε πρωτοβουλία της Ε.Α.Ε., η οποία 
ενισχύθηκε βεβαίως αποφασιστικά τόσο από την Ειδική Γραµµατέα Αρχείων και 
Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κυρία Ευγενία Κεφαλληναίου όσο και από το ΥΠ.ΠΟ. 
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και τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν ως 
συνεργαζόµενοι φορείς οι σηµαντικότεροι θεσµοί στη σχετική θεµατολογία: η 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ο Οργανισµός Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας, συµβάλλοντας ο καθένας από τη µεριά του στην καλύτερη οργάνωση. 
Αποφασιστικός υπήρξε ο ρόλος της Εταιρείας στο σχεδιασµό και την εκτέλεση του 
εγχειρήµατος, αφού µέλη του Δ.Σ. συµµετείχαν στην επιστηµονική επιτροπή (Ζ. 
Συνοδινός) και στην οργανωτική επιτροπή (Αµαλία Παππά, Κάλλια Χατζηγιάννη) 
του Συνεδρίου.  

Η µεγάλη συµµετοχή στο Συνέδριο (παρευρέθηκαν το διήµερο πάνω από 700 
άτοµα), η ενδιαφέρουσα θεµατική του, οι υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, ο έντονος 
προβληµατισµός και ο διάλογος που αναπτύχθηκε µεταξύ αρχειονόµων, 
βιβλιοθηκονόµων και νοµικών, αλλά και η άρτια οργάνωση και προβολή του µέσω 
του ιστοτόπου της Ε.Α.Ε. ενισχύουν την άποψη ότι η Εταιρεία µας πρέπει να τολµά  
και δύσκολα έργα. Το συγκεκριµένο οφείλει πολλά στην πρόεδρο της Οργανωτικής 
Επιτροπής και µέλος του Δ.Σ. κυρία Αµαλία Παππά και στην κυρία Κάλλια 
Χατζηγιάννη, µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και αντιπρόεδρο της Ε.Α.Ε. 

Μέσα από την προετοιµασία και τη διοργάνωση του Συνεδρίου προσεγγίσαµε 
ειδικούς και καθηγητές της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και τους 
θέσαµε τα νοµικά ζητήµατα που αφορούν τα αρχεία. Εκτιµούµε ότι η συνεργασία 
µας  αυτή θα αποβεί γόνιµη και χρήσιµη στο µέλλον και για τις δύο πλευρές. 
Άλλωστε µόλις τώρα άνοιξε ο διάλογος. 

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου έχουν αρχίσει να δηµοσιεύονται στη σχετική 
σελίδα που φιλοξενείται στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε., ενώ υπάρχει και σκέψη για τη 
έκδοση των πρακτικών.    
  
 
 
Η δράση των Επιτροπών  
  
Τον προηγούµενο χρόνο δραστηριοποιήθηκε κυρίως η Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών 
και Επιχειρήσεων.    

Η Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών και Επιχειρήσεων (υπεύθυνος κ. Νίκος 
Παντελάκης), στην οποία συµµετέχουν συνάδελφοι από τα ιστορικά αρχεία των 
ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων, προγραµµάτισε στη δράση της µια σειρά 
εκδηλώσεων-συζητήσεων, τη συγκρότηση βάσης δεδοµένων µε τους διάφορους 
φορείς αρχείων Τραπεζών και Επιχειρήσεων στη χώρα µας και τη σύνταξη ενός 
αντίστοιχου οδηγού.  

Οι υπόλοιπες επιτροπές δεν ανέπτυξαν κάποιο συλλογικό έργο εκτός από την 
ανταπόκριση σε συγκεκριµένα ζητήµατα των υπευθύνων τους, όπως του κ. Αλέξη 
Κράους, υπεύθυνου στην Επιτροπή Ολυµπιακών και Αθλητικών Αρχείων, της κυρίας 
Κάλλιας Χατζηγιάννη, υπεύθυνης της Επιτροπής Διαδικτύου, νέων τεχνολογιών και 
οπτικοακουστικών ή της κυρίας Αµαλίας Παππά, υπεύθυνης της Επιτροπής 
Αρχειακών Προτύπων.   

- Ο κ. Αλέξης Κράους συµµετείχε, στις 23 Μαρτίου 2006, σε στρογγυλή 
τράπεζα που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο µε θέµα «Τα 100 χρόνια από τη 
Μεσολυµπιάδα του 1906 και ο Pierre de Coubertain ξανά στην επικαιρότητα», στο 
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πλαίσιο της Εβδοµάδας της Γαλλοφωνίας (Semaine de la Francophonie), ο οποίος, µε 
αφορµή τις παλαιότερες πρωτοβουλίες της Ε.Α.Ε., µίλησε για την ανάγκη 
επισήµανσης, διατήρησης και προβολής των ολυµπιακών και αθλητικών αρχείων ως 
τµήµατος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

Η κυρία Κάλλια Χατζηγιάννη επεξεργάσθηκε και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. της 
Ε.Α.Ε. το κείµενο που αφορούσε την απάντηση της Εταιρείας στο νοµοσχέδιο για το 
Εθνικό Οπτικοασκουστικό Αρχείο. 

Η κυρία Μαρία Βολτέρα, µέλος του Δ.Σ. και η κυρία Κωνσταντίνα 
Τασιοπούλου, αναπληρ. µέλος του Δ.Σ., µελετούν και ετοιµάζουν ένα σχέδιο 
αναδιάταξης και λειτουργικής παρουσίασης των θεµάτων του ιστοτόπου της Ε.Α.Ε.   

Η κυρία Αµαλία Παππά, σε συνεργασία µε συναδέλφους της Κεντρικής 
Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., ετοιµάζει τη µετάφραση του Διεθνούς Προτύπου 
Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα 
και Οικογένειες [ISAAR (CRF)] του Δ.Σ.Α. 

Επισηµαίνουµε ακόµη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία της Επιτροπής 
Ιδιωτικών Αρχείων µε την κυρία Κ. Χατζηγιάννη ώστε η ηλεκτρονική βάση του 
Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων να λειτουργεί στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε. 
 
 
Διεθνής παρουσία και συνεργασία 
 

Τον Απρίλιο του 2005 ο κ. Αλέξανδρος Κράους,  µέλος της Εταιρείας και 
εκλεγµένος αντιπρόεδρος του Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Διεθνούς Συµβουλίου 
Αρχείων, Δ.Σ.Α. (ICA/Section of Sports Archives), συµµετείχε στο Τορίνο στις 
εργασίες του Τοµέα και κατέθεσε προτάσεις για τον προγραµµατισµό δράσης του και 
τη σύνδεσή του µε τον ολυµπιακό και αθλητικό χώρο εν όψει των χειµερινών 
ολυµπιακών αγώνων. Ο ίδιος συµµετείχε στις 8-9 Ιουνίου 2006 στις εργασίες του 
Τοµέα και σε Συνέδριο που έγινε στο Παρίσι µε θέµα «Τα σπορ: από τα αρχεία στην 
ιστορία».   

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι στις 18-20 Μαΐου 2006 διοργανώνεται στη  
Βαρσοβία, από τα Κρατικά Αρχεία της Πολωνίας, η «7η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα 
Αρχεία» µε θέµα «Αρχειονόµος, το επάγγελµα του µέλλοντος στην Ευρώπη». Η 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα Αρχεία γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Τµήµατος (EURBICA) και του Τοµέα Αρχειακών Εταιρειών 
(ICA/SAP) του Δ.Σ.Α. αποτελώντας κορυφαίο αρχειακό γεγονός για την Ευρώπη 
(βλ. τη σχετική αναφορά του Διεθνούς Συµβουλίου Αρχείων, ICA/European 
Conference on Archives στον ιστότοπο www.ica.org/). Καλούµε τα µέλη και τους 
αρχειονόµους που προγραµµατίζουν ταξίδι στη Βαρσοβία να έλθουν σε επικοινωνία 
µε το Δ.Σ. της Εταιρείας.  

 
     
Εκδοτικός τοµέας 
 

Η τελευταία έκδοση της Εταιρείας, ο εµπλουτισµένος Οδηγός Ιδιωτικών 
Αρχείων, Αθήνα 2005, έτυχε καλής υποδοχής από τους αρχειονόµους και το 
ερευνητικό κοινό και προβλήθηκε σε ορισµένα έντυπα. Μετά µάλιστα την 
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εξασφάλιση µόνιµης διάθεσης των εκδόσεών µας, από τα βιβλιοπωλεία «Κατάρτι», 
«Μορφωτικό» του ΜΙΕΤ και «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων», τα βιβλία της 
Εταιρείας διακινούνται πλέον κανονικά και διαβάζονται όχι µόνον από µέλη µας ή 
συναδέλφους αλλά και από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Έχουν επίσης 
καταχωρισθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφική βάση ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ του Ε.ΚΕ.ΒΙ., ενώ 
όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες τα εντάσσουν στις συλλογές τους. 

Φέτος τον Φεβρουάριο τυπώσαµε ένα δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) τρίπτυχο 
φυλλάδιο της Ε.Α.Ε., το οποίο διακινήθηκε στο Συνέδριο και όσοι ενδιαφέρεσθε 
µπορείτε να το προµηθευθείτε σήµερα, αλλά σκοπεύουµε στη σύνταξη ενός 
αρτιότερου αισθητικά εντύπου που θα παρουσιάζει αδρά το προφίλ της Εταιρείας.  

Δεν καταφέραµε ακόµη να συγκεντρώσουµε την κρίσιµη ύλη για ένα νέο 
τεύχος των Αρχειακών Νέων αντάξιο του προηγουµένου. Γίνεται πάντως προσπάθεια 
και απευθύνουµε έκκληση στα µέλη και τους συναδέλφους να ενισχύσουν την 
περιοδική µας έκδοση στέλνοντας συνεργασίες τους.  
  
 
Οικονοµικά 
  
Παραµένουν εξαιρετικά χαµηλά τα έσοδα της Εταιρείας µας, που είναι κυρίως οι 
συνδροµές των µελών και οι πωλήσεις των εκδόσεων. Για να καλύψουµε τις 
στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες προσφύγαµε ξανά σε διάφορους χρηµατοδότες, 
κυρίως τράπεζες και οργανισµούς. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος µε 2.000 ευρώ και το Υπουργείο Πολιτισµού µε 4.000 
ευρώ (για τη διοργάνωση του Συνεδρίου) συνέβαλαν πέρυσι στον προϋπολογισµό 
µας και από το βήµα αυτό τους ευχαριστούµε θερµά για την ευγενική τους 
χειρονοµία. Φέτος έχουµε ήδη απευθυνθεί σε διάφορες τράπεζες, οργανισµούς και 
επιχειρήσεις.  
 Στον οικονοµικό απολογισµό, η Ταµίας της Ε.Α.Ε. κυρία Έλλη Κραββαρίτη θα 
σας παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα σχετικά κονδύλια. Η Εταιρεία σάς απευθύνει 
πάλι έκκληση για προτάσεις, ιδέες, πιθανούς χορηγούς στο έργο της.  
  
   
Άλλες δραστηριότητες, επαφές µε φορείς κλπ. 

 
Τον Απρίλιο του 2005 µε πρωτοβουλία του κ. Αλέξη Κράους, υπεύθυνου της 
Επιτροπής Αθλητικών και Ολυµπιακών Αρχείων της Ε.Α.Ε και αντιπροέδρου του  
Τοµέα Αθλητικών Αρχείων του Δ.Σ.Α., παραδόθηκε στην Εταιρεία µας από το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο το εποπτικό υλικό (κείµενα φωτογραφικά αντίγραφα κ.ά.) που 
είχε χρησιµοποιηθεί στην έκθεση «Αθήνα 1896 - Α΄ Διεθνείς Ολυµπιακοί Αγώνες», 
το οποίο φυλάσσεται σήµερα στο Ι.Α./ΕΤΕ και µπορεί να αξιοποιηθεί σε µελλοντικές 
δραστηριότητες της Εταιρείας.  
 Το 2005 και τον Ιανουάριο του 2006 οι Ζ. Συνοδινός, Ν. Μπαµίδης, Κ. 
Χατζηγιάννη και Α. Παππά από το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. συµµετείχαν ως εισηγητές σε 
σεµινάρια που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
και αφορούσαν την επιµόρφωση διευθυντών και στελεχών των περιφερειακών 



 17  

µονάδων των Γ.Α.Κ., καθώς και την επιµόρφωση υπαλλήλων υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης δηµοσίων αρχείων. 

Τέλος, τον Αύγουστο του 2005 Διοικητικό Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την 
Προϊσταµένη του Τοπικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρά Ντίνα Αδαµοπούλου, 
είχε προγραµµατίσει εκδροµή-επίσκεψη των µελών στο Ιστορικό Αρχείο και το 
Μουσείο του νησιού, µε αφορµή και τη συναυλία της Σαβίνας Γιαννάτου, αλλά λόγω 
εποχής δεν καταφέραµε να οργανώσουµε το ταξίδι και παρέστη µόνον ο πρόεδρος. 
Μία ακόµη πρόταση του µέλους του Δ.Σ. κυρίας  Μαρίας Βολτέρα, για επίσκεψη στη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, δεν έχει ακόµη ευδοκιµήσει. Εκτιµούµε ότι πρέπει στο 
µέλλον να σχεδιάσουµε τέτοιες επαγγελµατικές «εξορµήσεις» των µελών, τόσο στο 
λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια, που θα συνδυάζουν τη ενηµέρωση µε τη 
ζωντανή  επικοινωνία µεταξύ µας. 
 
 
Νέα µέλη 
  
Όλο το διάστηµα από τον Απρίλιο του 2005 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2006, το Δ.Σ. 
της Ε.Α.Ε. συνεδρίασε συνολικά 6 φορές και ενέκρινε την εγγραφή στην Εταιρεία 
των: 

24. Κουτσοδόντη Αντωνίας (Αρχειονόµου στη Διεύθυνση Μουσείου-Αρχείου 
ΕΡΤ)  

25. Κλειαµάκη Μαρίας (Διευθύντριας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών 
Μέσων, Ι.Ο.Μ.) 

26. Ταξιαρχοπούλου Αθηνάς (Νοµικού, Υπεύθυνης οργάνωσης Αρχείου-
Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης)  

27. Καραγιάννη Φανής (Αρχειονόµου στη Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας)  

28. Τσάλτα Κωνσταντίνου (Αρχειονόµου του Ινστιτούτου Αµυντικών 
Αναλύσεων)  

29. Πανταζή Χαµαϊδής (Αρχειονόµου στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης)  
30. Φροσύνου Λουκίας (Προϊσταµένης του Τµήµατος Ιστορικού Αρχείου της 

Alphabank)  
31. Κοµπιλάκου Βασιλικής (Ιστορικού-ερευνήτριας στο Ιστορικό Αρχείο του 
Μουσείου Μπενάκη)  

32. Μπενέκη Ελένης (Ιστορικού, Υπεύθυνης έρευνας στο Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς)  

33. Λότσαρη Θεοδώρας (Αρχειονόµου στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών)  

34. Βουροπούλου Ευαγγελίας (Ιστορικού στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύµατος 
Ελευθερίου Βενιζέλου)  

35. Γιουρούκου Μαρίας (Φιλολόγου, συνεργάτιδας στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη 
Άνδρου)  

36. Σχινά Ελένης (Ιστορικού στο Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»)  
37. Χριστοπούλου-Πεταλά Ελένης (Αρχειονόµου, συνεργάτιδας σε εκδοτικό οίκο)  
38. Καραπάνου Αγγελικής (Αρχειονόµου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) 
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39. Κατερινάκη Θεόδωρου (Πληροφοριακού, Υπεύθυνου του Αρχείου Η/Υ της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων)  

40. Παπαδοπούλου Κατερίνας ((Πληροφοριακού στο Αρχείο Η/Υ της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων)  

41. Παπαευθυµίου Μαρίας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας 
Αρχειονοµίας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών, αρχειονόµου στο Ι.Α./ΕΤΕ) 

42. Νικολάου Δηµήτρη (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, αρχειονόµου στο Ι.Α./ΕΤΕ) 

43. Κανελλοπούλου Αικατερίνης (Αρχειονόµου στο Ιστορικό Αρχείο της 
Alphabank)  

44. Γρηγοράκου Αλέξανδρου (Πτυχιούχου του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας 
Αρχειονοµίας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών, αρχειονόµου στο Ι.Α./ΕΤΕ) 

45. Μαυροµιχάλη Μαρίνας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη) 

46. Μακατού Κρυσταλλίας (Πτυχιούχου Φιλολογίας Αριστοτελείου Παν/µίου 
Θεσσαλονίκης). 

 
Επίσης το 2005 έγινε µέλος, µε αίτηση της νόµιµης εκπροσώπου του:   
- Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Ι.Ο.Μ.  
 
Όλα τα παραπάνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή φορείς που έχει εγκρίνει ως νέα 

µέλη το Διοικητικό Συµβούλιο καλείται η σηµερινή Γενική µας Συνέλευση να 
επικυρώσει αµέσως  µετά την εκφώνηση του απολογισµού. 
 
Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου 

της ΕΤΕ κύριο Γεράσιµο Νοταρά για τη σηµερινή φιλοξενία της Γενικής µας 
Συνέλευσης αλλά και για τη στήριξη και βοήθεια που προσέφερε -και συνεχίζει να 
προσφέρει- στην Εταιρεία µας.  

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Όπως τονίσαµε και στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση, τα τελευταία χρόνια η 

Ε.Α.Ε. έχει ανανεωθεί σε µεγάλο βαθµό µε την εγγραφή νέων µελών µε γνώσεις και 
εµπειρίες από ποικίλους, διαφορετικούς χώρους. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι οι 
νεότεροι συνάδελφοι µπορούν και πρέπει να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη 
λειτουργία της Εταιρείας.  
Καλούµε όλα τα µέλη, κυρίως τους νέους συναδέλφους, να συσπειρωθούν γύρω 

από την Ε.Α.Ε., να στελεχώσουν τις επιτροπές της, να εµπλουτίσουν το δυναµικό 
της, να συµµετέχουν σε πρωτοβουλίες της, να προτείνουν καινούργια πράγµατα, 
επικοινωνώντας και αναπτύσσοντας το διάλογο µε τους παλαιότερους, αλλά και 
ανοίγοντας νέους δρόµους, στη βάση πάντα της επαγγελµατικής συνεργασίας και 
δεοντολογίας, και της κοινής, συλλογικής, επιστηµονικής µας δράσης. 
Είναι σηµαντικό, όσες από τις παραπάνω δραστηριότητες προσφέρονται, να 

καταχωρούνται και να εµπλουτίζουν την ύλη των επίσηµων οργάνων επικοινωνίας 
µας, των Αρχειακών Νέων και του ιστοτόπου της Ε.Α.Ε.  
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Αθήνα, 1 Απριλίου 2006 
Το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας 
 

 
 
Στη συνέχεια, η ταµίας της Ε.Α.Ε. Έλλη Κραββαρίτη ανακοίνωσε τον οικονοµικό απολογισµό. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση του ταµία προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.Ε. 
για τον οικονοµικό απολογισµό του έτους 2005 

 
Ο οικονοµικός απολογισµός της Εταιρείας για το έτος 2005 έχει ως ακολούθως: 
 
  Ι. Ενεργητικό 
Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης από 31.12.2004 9.589,91 
Συνδροµές µελών 2.230,00 
Επιχορηγήσεις 4.000,00 
Έσοδα από πώληση βιβλίων 1.933,50 
Τόκοι καταθέσεων 30,52 
ΣΥΝΟΛΟ 17.783,93 
 
ΙΙ. Παθητικό 
Εισφορές σε Διεθνείς Οργανισµούς 317,00 
Έκδοση Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων 3.484,00 
Ιστοσελίδα 283,20 
Οδοιπορικά  852,08 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα (ταχυδροµικά, χαρτικά, προβολής 
κ.λπ.)  

1.440,08 

ΣΥΝΟΛΟ 6.093,16 
  
 
ΙΙΙ. Ενεργητικό υπόλοιπο σε νέα χρήση           11.690,77 
 
                                                                                                                   
Η Γενική Συνέλευση των µελών της Ε.Α.Ε. ενέκρινε οµόφωνα τόσο τον απολογισµό του 
Διοικητικού Συµβουλίου όσο και τον οικονοµικό απολογισµό που παρουσίασε η ταµίας της 
Εταιρείας. Επίσης επικύρωσε τις εγγραφές νέων µελών στην Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία που 
είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. 
 
Μετά τη Συνέλευση τα παρευρισκόµενα µέλη είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον πρόεδρο 
του Δ.Σ. Ζήσιµο Συνοδινό στην πρόσφατη έκθεση του Ι.Α./ΕΤΕ: Το ελληνικό χαρτονόµισµα, 1822-
2002, και επακολούθησε µικρή δεξίωση που προσέφερε το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ. 


