
1 
 

 

 

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΕ) 

(Μάιος  2014- Μάρτιος 2015) 
 

 

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο 

 

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 
24ης Μαΐου 2013: 
Πρόεδρος: Παππά Αµαλία,  
Αντιπρόεδρος:Παντελάκης Νίκος,  
Γραµµατέας: Μπαµίδης Νέστωρ,  
Ταµίας:Χαρίσης Κώστας και  
Μέλη: Δρούλια Έλλη, Καλοµοίρης Παναγιώτης και Τασιοπούλου Κωνσταντίνα 

Αναπληρωµατικά µέλη: Γιουρούκου Μαρία, Δελέγκου Βασιλική και Πριναράκης Ελευθέριος 

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση, µε τη συµµετοχή  όσων  αναπληρωµατικών µελών το επιθυµούν 

Συνεδρίασε συνολικά πέντε φορές και ασχολήθηκε τόσο µε τα θέµατα προγραµµατισµού των 
δραστηριοτήτων του όσο και µε εκείνα που έθετε η επικαιρότητα. 

 

1. Απόλυση εργαζοµένων στο Ι.Α. της τ. Εµπορικής Τράπεζας 
 

Του απολογισµού δράσης θα προηγηθεί η αναφορά σε µια  εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη. 
Το ΔΣ της ΕΑΕ ενηµερώθηκε από το µέλος του Κώστα Χαρίση για την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης 
της Alfa Bank να προχωρήσει, στις 31-12-2014, στη λύση της σχέσης εργασίας των πέντε (5) συναδέλφων (3 
εργαζοµένων µε καθήκοντα αρχειονόµου και 2 τεχνικών) οι οποίοι στελεχώνουν το Ι.Α. της τ.  Εµπρορικής 
Τράπεζας.  

Μετά την παρουσίαση της κατάστασης από τους Κώστα Χαρίση και Γιώργο Σεραφειµίδη, των διοικητικών 
προβληµάτων που συνδεόνται µε την έλλειψη µέριµνας για την οργανική ένταξη του ΙΑ της Εµπορικής στον 
αντίστοιχα υφιστάµενο φορέα της  Alfa Bank µετά τη συγχώνευση της Εµπορικής Τράπεζας και της Alfa 
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Bank, το ΔΣ συζήτησε εκτενώς τη µεθόδευση των ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ΕΑΕ ώστε να 
αποτραπεί η εκτέλεση της απόφασης της Διοίκησης.  

Επισηµάνθηκε από όλους ότι δεν είναι δυνατόν, αντί ο φορέας να ενισχύεται µε προσωπικό, να 
αποψιλώνεται από το έµπειρο στελεχειακό δυναµικό το οποίο για 11 χρόνια συνέβαλε στην αξιοποίηση και 
προβολή του αρχειακού υλικού του Ι.Α. της Εµπορικής Τράπεζας. Τονίστηκε επίσης ότι µέρος των 
εργαζοµένων του Αρχείου είναι µέλη της ΕΑΕ µε σηµαντική παρουσία και προσφορά ως µέλη του ΔΣ. 

Εκφράσαµε την έντονη ανησυχία µας για την τύχη του αρχειακού υλικού επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να 
ληφθούν άµεσα µέτρα για τη διαφύλαξή του. Το ΙΑ της Alfa Bank, παρά τον µεγάλο όγκο και τη σπουδαιότητα 
του υλικού που διαθέτει, παραµένει πλέον µε µικρό αριθµό εξειδικευµένου προσωπικού, τη στιγµή που άλλα 
τραπεζικά Ιδρύµατα διαθέτουν αντίστοιχες εξειδικευµένες µονάδες µε πολλαπλάσιο προσωπικό. 

Αποφασίσαµε, σε πρώτη φάση, η Πρόεδρος του ΔΣ Αµαλία Παππά και ο Αντιπρόεδρος Νίκος Παντελάκης να 
συναντηθούν µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο του ΙΑ της Alfa Bank καθηγητή κ. Κώστα Κωστή ώστε να 
ενηµερωθεί η ΕΑΕ για τις προθέσεις της Διοίκησης της Τράπεζας και διευρευνηθεί η δυνατότητα διοικητικής 
θεραπείας του προβλήµατος µε αναστολή της απόφασης.  
Παρά όµως τις όποιες προσπάθειες του ΔΣ, η απόφαση δεν ανακλήθηκε µε αποτέλεσµα από το τέλος του 
2014 οι συνάδελφοι να στερηθούν της εργασία τους. 
 

 

2. Λειτουργία Επιτροπών 
 

2.1.  Επιτροπή Εφαρµογής Προτύπων /ΕΑΕ (υπεύθυνος: Νίκος Παντελάκης) 
Για το χρονικό διάστηµα (Μάιος 2014-Μάρτιος 2015) το οποίο αποτελεί αντικείµενο του σηµερινού 
απολογισµού, µία από τις σηµαντικότερες δράσεις της ΕΑΕ αφορούσε στη λειτουργία της Επιτροπής 
Εφαρµογής Προτύπων.  
Βασικές δράσεις της ΕΑΕ/ΕΕΠ ήταν: 

1. Συνδιοργάνωση µε το ΠΙΟΠ (από 5 έως και 9 Μαΐου 2014 ) σεµιναρίου µε θέµα «Διεθνή πρότυπα: η 
εφαρµογή τους στην αρχειακή πρακτική» .  

Το πενθήµερο σεµιναρίο αρχειακών προτύπων, που οργανώθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία, παρακολούθησαν 
εκπρόσωποι από 45 αρχειακούς φορείς και συναφείς οργανισµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς.  

2. Συνδιοργάνωση µε το ΠΙΟΠ (Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015) εργαστηρίου µε θέµα " Διεθνές Πρότυπο 
Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων.(ΔΙΠΠΕΦΔΑ)" 
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Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) και το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), συνέχισαν για 
δεύτερη χρονιά τη γόνιµη και επιτυχηµένη συνεργασία τους διοργανώνοντας το Εργαστήριο Αρχειακών 
Προτύπων µε αντικείµενο το Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων. 
 

Τόσο η διοργάνωση του σεµιναρίου όσο και του εργαστηρίου εντάσσεται στον σταθερό προσανατολισµό της 
Εταιρείας,  για τον εµπλουτισµό της εργαλειοθήκης της µε αξιόπιστα κείµενα αναφοράς για την επεξεργασία 
σύγχρονων θεωρητικών θεµάτων και προτύπων, τα οποία θα πρέπει να τύχουν εφαρµογής στην αρχειακή 
 καθηµερινότητα 

  

Από τις αρχές του 2014, τόσο οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, όσο και οι αντίστοιχες των Οργανωτικών 
Επιτροπών των σεµιναρίων  φιλοξενούνται στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
Οµίλου Πειραιώς.  

Αναλυτικότερη παρουσίαση των  πεπραγµένων της Επιτροπής θα ακούσετε στη συνέχεια από τον υπεύθυνο 
και αντιπρόεδρο της ΕΑΕ κ. Νίκο Παντελάκη και τη Ντία Κύττα. 

Η διοργάνωση του εργαστηρίου, έγινε αφορµή για την ενίσχυση της συνεργασίας  µεταξύ ΕΑΕ και ΓΑΚ..  

Τα ΓΑΚ, αποσκοπώντας στην αναβάθµιση της συνεργασίας τους µε την ΕΑΕ  πρότειναν τη συνεργασία των 
δύο φορέων στον τοµέα της υλοποίησης του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων που αποτελεί στρατηγικό  στόχο 
των ΓΑΚ για το 2015. Σκοπός του ΕΕΑ είναι η συγκέντρωση  στοιχείων για τα ιστορικά αρχεία ανεξάρτητα αν 
ο φορέας φύλαξης είναι ιδιωτικός ή δηµόσιος και ανεξάρτητα από υπόστρωµά τους. 
Μετά από πρόταση των ΓΑΚ, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ΕΑΕ και των ΓΑΚ µε 
αντικείµενο την ενδεχόµενη  συνεργασία τους, µέσω της σύστασης κοινής οµάδας εργασίας και τη 
δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του εργαστηρίου. Στο ΕΕΑ θα χρησιµοποιηθεί ένα υποσύνολο από τα πεδία 

του προτύπου ΔΙΠΠΕΦΑ/ISDIAH ώστε να παρέχονται στον ερευνητή χρήσιµες πληροφορίες για τους αρχειακούς φορείς µε ταυτόχρονη 

εξασφάλιση της λειτουργικότητας αναφορικά µε την καταχώριση των στοιχείων.    
Συµφωνήθηκε ότι , µετά το εργαστήριο (για το πρότυπο ΔΙΠΠΕΦΑ), η ΕΑΕ θα προχωρήσει στη συγκρότηση 

 ενός µητρώου αρχειακών φορέων και τα στοιχεία θα τεθούν στην διάθεση των ΓΑΚ για την ένταξή τους στο 
 υπό διαµόρφωση Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων.  

 

2.2 Επιτροπή Εκδόσεων  (υπεύθυνος: Νέστωρ Μπαµίδης) 
Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των µεταφρασµένων πρότυπων, οι οποίες είναι προσβάσιµες στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΕ, αποτελέσαν τη βάση του σεµιναρίου προτύπων που διεξήχθη τον Μάιο του 2104 αλλά και του 
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εργαστηρίου που διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 2015. 
Στις ηλεκτρονικές εκδόσεις προστέθηκαν τρεις νέες. Πρόκειται για: 
 

α. Έκδοση των πρακτικών της Στρογγυλής Τράπεζας «Δικαίωµα στη λήθη VS δικαίωµα στη µνήµη» 

Η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Την αποµαγνητοφώνηση των 
πρακτικών (όπου ήταν απαραίτητη) , τη µετάφραση, την επιµέλεια κειµένων και της έκδοσης είχε ο Νέστωρ 
Μπαµίδης. 
 

β.Έκδοση των πρακτικών της Στρογγυλής Τράπεζας « » 

  	 	 

 

Λίγους µήνες µετά την ίδρυση της ΕΑΕ, διοργανώνεται η πρώτη συνάντηση Αρχειονοµίας στην Πρέβεζα που 
διοργανώνουν η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και ο Δήµος Πρέβεζας.  
 

Ήταν η πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ των συναδέλφων του χώρου συγκεντρώνοντας περισσότερες 
από πενήντα συµµετοχές. Καταγράφονται τα πρώτα βήµατα της ΕΑΕ αλλά και η δραστηριότητα των ΓΑΚ τον 
πρώτο χρόνο της αναδιοργάνωσής τους.  
 

Παρά το γεγονός ότι, το 1991,  είχε συσταθεί επιτροπή για την επιµέλεια των κειµένων  και την έκδοση των 
πρακτικών αυτό δεν έγινε ποτέ. Η τύχη αυτής της προεργασίας αγνοείται. Ίσως και να είναι ανεπίκαιρη πλέον η 

έκδοσή τους, ωστόσο θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν και να ενταχθούν στο αρχείο της Εταιρείας, για ιστορικούς 

λόγους.  

 

Είχαµε όµως την τύχη ο Σπύρος Σκλαβενίτης, προϊστάµενος των ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Πρέβεζας, να εντοπίσει στο 
αρχείο της Υπηρεσίας το χειρόγραφο της αποµαγνητοφώνησης της Στρογγυλής Τράπεζας µε θέµα 
«Αρχειονοµία και Ιστορία, µια προβληµατική» µε την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάντησης και 
µας έστειλε την ηλεκτρονική µεταγραφή του.  Αποφασίσαµε τη συνέκδοση του κειµένου µε τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. 
Πρέβεζας ώστε να  αποτελέσει ένα επετειακό τεύχος για τα 25 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας. Στην 
έκδοση έχουν συµπεριληφθεί το πρόγραµµα της συνάντησης καθώς και  τρία σχετικά δηµοσιεύµατα των 
"Αρχειακών Νέων". 
 

Σηµαντικοί ιστορικοί και αρχειονόµοι συζητούν για  τη σχέση της Ιστορίας µε τις πηγές της, δηλαδή τη σχέση 
του ιστορικού και της Ιστορίας µε το αρχείο και την Αρχειονοµία αλλά παράλληλα αναζητούν το προφίλ του 
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αρχειακού ως διαχειριστή της πληροφορίας. 
 

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 25 χρόνια, οι προβληµατισµοί που καταγράφονται είναι ακόµη επίκαιροι 
και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ιστορία των αρχείων και της αρχειονοµίας στην  Ελλαδα. 
 

Συντελεστές της έκδοσης: Αποµαγνητοφώνηση: Ελένη Συνεσίου Μεταγραφή: Σπύρος Σκλαβενίτης Επιµέλεια 
κειµένων: Μαρία Γιουρούκου, Νέστωρ Μπαµίδης Επιµέλεια έκδοσης: Νέστωρ Μπαµίδης 

 

γ. Αρχές σχετικές µε την πρόσβαση στα αρχεία: Οδηγίες εφαρµογής για τη διαχείριση αρχείων µε 
περιορισµούς  πρόσβασης 
Το εξαιρετικά σηµαντικό αυτό κείµενο αρχών, µεταφράστηκε από τον Ν. Παντελάκη. Η µετάφραση 
ολοκληρώθηκε µε τη βοήθεια της  Ε. Δρούλια και Ν. Μπαµίδη και  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Το 
περιεχόµενο της τεχνικής οδηγίας είναι  επίκαιρο και σε σχέση µε τους προβληµατισµούς που καταγράφονται 
στα πρακτικά της στρογγυλής τράπεζας για τη διαγραφή-ανωνυµοποίηση προσωπικών δεδοµένων. 
  
Δ. ενηµερωτικό φυλλάδιο ΕΑΕ. 
Τέλος, µε αφορµή το σεµινάριο έγινε επικαιροποίηση του ενηµερωτικού φυλλαδίου µε την επιµέλεια των 
Αµαλίας Παππά, Νέστορα Μπαµίδη και Έλλης Δρούλια. 

 

2.3.  Επιτροπή Αρχείων Επιχειρήσεων (ΕΑΕ/ΕΑΕπ) 

Με απόφαση του Δ.Σ., ενεργοποιείται η Επιτροπή Αρχείων Επιχειρήσεων (ως τέτοια νοούνται τα αρχεία 
δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα τραπεζικά αρχεία και τα βιοµηχανικά αρχεία), µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την αξία τους καθώς και τη διάσωση, µελέτη και προβολή τους ώστε να είναι 
προσβάσιµα στην έρευνα ως αναπόσπαστο τµήµα πρωτογενών πηγών για τη µελέτη της ιστορίας της 
οικονοµίας της χώρας µας. 

Η ενεργοποίηση της Επιτροπής γίνεται ύστερα από την κατάθεση γραπτής πρότασης του µέλους της ΕΑΕ και 
υπεύθυνης του ΙΑ/ΠΙΟΠ κας Λένας Μπενέκη η οποία ορίστηκε και συντονίστρια της Επιτροπής. 
Αποφασίστηκε ότι η µέχρι πρότινος λειτουργούσα Επιτροπή Τραπεζικών Αρχείων θα αποτελεί πλέον τµήµα 
της Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων δεδοµένου ότι σ’ αυτή την έννοια περιλαµβάνονται και τα τραπεζικά 
και τα βιοµηχανικά. 

Το σχετικό κείµενο για τη λειτουργία της Επιτροπής καθώς και η πρόσκληση για τη συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µελών, έχει πρόσφατα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.  
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3. Εκδηλώσεις 

1.  Εκδήλωση  «Δικαίωµα στη µνήµη vs δικαίωµα στη µνήµη» 

Όπως είχαµε αναγγείλει στην ΓΣ του προηγούµενου έτους, τη  Δευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2014 στο αµφιθέατρο 
Theo Angelopoulos πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του  Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών  εκδήλωση µε 
θέµα «Δικαίωµα στη µνήµη VS δικαίωµα στη µνήµη». Το θέµα της εκδήλωσης αφορούσε στο σχέδιο Οδηγίας 
που προωθείται από το 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επιβάλει τη µαζική διαγραφή ή 
ανωνυµοποίηση των προσωπικών δεδοµένων από τα αρχειακά τεκµήρια βάλλοντας κατά της αυθεντικότητας 
και της ακεραιότητας των αρχείων µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιστορική έρευνα και την ευθύνη 
λογοδοσίας.  

Υπενθυµίζουµε ότι η Εταιρεία των Γάλλων Αρχειονόµων (Association des archivistes français (AAF)) ξεκίνησε 
να ηγείται εκστρατείας εναντίον της Οδηγίας και της θέσης της ΕΕ. Η κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε στην 
Ελλάδα από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία . 

Στην εκδήλωση συµµετείχαν µε παρεµβάσεις τους: 

● Jean-Philippe Legois (πρόεδρος της Εταιρείας Γάλλων Αρχειονόµων (Association des archivistes 
français-AAF),  

● Έφη Αβδελά (καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης),  

● Στράτος Δορδανάς, (επικ. καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής 
Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας),    

● Βαγγέλης Καραµανωλάκης (λέκτορας της Θεωρίας της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Aρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας) και  

● Αµαλία Παππά (πρόεδρος της Ελληνικής Αρχεακής Εταιρείας) 

Συντονιστής. Νίκος Αλιβιζάτος (καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών). 

Η δυσχέρεια που προέκυψε από την µη φυσική παρουσία του Γάλλου προσκεκληµένου, λόγω της απεργίας 
διαρκείας των πιλότων της Air-France, αντιµετωπίστηκε τελικά χωρίς µεγάλες επιπτώσεις, χάρη στην ζωντανή 
σύνδεση µε εικόνα και ήχο µέσω Skype µε την έδρα της Εταιρείας Γάλλων Αρχειονόµων στο Παρίσι, απ’ 
όπου ο J.P.Legois συµµετείχε µε τη µορφή τηλεδιάσκεψης. Επισηµαίνουµε στο σηµείο αυτό την καθοριστική 
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συµβολή του Ν. Μπαµίδη ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίωρη ζωντανή σύνδεση και ταυτόχρονη 
µετάφραση µε το Παρίσι. 
 

Από τη συζήτηση και τα σχόλια του κοινού συνάγεται ότι η εκδήλωση σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Ο αριθµός 
των 150 περίπου ατόµων που την παρακολούθησαν, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός.  
Επισηµαίνεται ότι στην εκδήλωση κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Απάντηση 
λάβαµε µόνον από τα γραφεία των κκ. Κεφαλογιάννη και Χρυσόγονου. Από το γραφείο του τελευταίου 
µάλιστα ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία, όπως τα συµπεράσµατα της συζήτησης, οι εισηγήσεις κ.λπ., και 
το σχετικό υποστηρικτικό υλικό τα οποία και εστάλησαν άµεσα.  
Ευχαριστούµε και από τη θέση αυτή τον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών κ. Descotes΄, ο οποίος 
ικανοποίησε το αίτηµα της ΕΑΕ για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του αµφιθεάτρου και του εξοπλισµού 
του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.   

 

2. Συνδιοργάνωση διάλεξης µε τα ΓΑΚ  

Μετά από πρόταση της διευθύντριας των ΓΑΚ κας Μαριέττας Μινώτου,την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 
συνδιοργανώθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ,  οµιλία του κ. 
Didier Grange, Διευθυντή των Δηµοτικών Αρχείων της Γενεύης και Ειδικού Συµβούλου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Αρχείων, µε θέµα «Archival Associations Worldwide. Overview and Thoughts». 
Της κύριας οµιλίας προηγήθηκαν οι παρεµβάσεις της κας Μινώτου, η οποία αναφέρθηκε στις επιστηµονικές 
και πολιτιστικές δράσεις για το 2014, έτος εορτασµού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής 
Υπηρεσίας των ΓΑΚ, και της προέδρου της ΕΑΕ Αµαλίας Παππά η οποία παρουσίασε συνολικά τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση της.  
 

3. Συµµετοχή στην ηµερίδα της  ΕΕΟΙ  

Η ΕΑΕ δέχθηκε  πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Οικονοµικής Ιστορίας να συµµετάσχει µε εισήγηση 
µέλους του ΔΣ στις εργασίες της ηµερίδας µε θέµα: «ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» στην ενότητα «Φορείς και διαθεσιµότητα αρχειακού υλικού» 

Το ΔΣ, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας των µελών του να παραστούν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία αλλά 
παράλληλα θεωρώντας ως ιδιαίτερα σηµαντική την παρέµβαση της Εταιρείας στην ηµερίδα, αποφάσισε  να 
προτείνει στον Ζήσιµο Συνοδινό, εξίσου βαθύ γνώστη του θέµατος, να την εκπροσωπήσει. Σε µια πρώτη 
ενηµέρωση που είχαµε από τον κο Συνοδινό, µας µετέφερε τη θετική εντύπωση που αποκόµισε από το κοινό 
της ηµερίδας για τη ΕΑΕ και τη δράση της. 
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4. Διεθνής εκπροσώπηση 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 2ND ANNUAL CONFERENCE ON "ARCHIVES AND CULTURAL 
INDUSTRIES" ΤΟΥ ΔΣΑ 

 Μετά από ενηµέρωση του Ταµία για τα οικονοµικά της Εταιρείας και σε συνδυασµό µε τις 
προγραµµατισµένες δράσεις,  τα µέλη του ΔΣ αποφάσισαν οµόφωνα να µην εκπροσωπηθεί η ΕΑΕ στη 
συγκεκριµένη συνάντηση.  

 

5. Νέα µέλη 

Μετά από εξέταση των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις, το ΔΣ ενέκρινε παµψηφεί τις αιτήσεις  15 
νέων µελών. Πρόκειται για τους: 

 

1. Γάσιας Γιώργος: µεταπτυχιακό δίπλωµα Πανεπιστηµίου Κρήτης στη νεώτερη και σύγχρονη ιστορία. 
Εργάζεται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 

2. Παζαρλή Μαρία: αρχαιολόγος, δρ ιστορίας της χαρτογραφίας. Εργάζεται στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς. 

3. Βαρέλη Αικατερίνη: φοιτήτρια Βιβλιοθηκονοµίας & συστηµάτων πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας. 
Πρακτική άσκηση στο ΙΑ/ΕΤΕ. 

4. Χρυσανθόπουλος Χρήστος: υποψήφιος δρ Νεώτερης ιστορίας Παν. Αθηνών. Εργάζεται στο 
Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ.Λάτση. 

5. Κούνουπα Βασιλεία: βιβλιοθηκονόµος ΤΕ. Εργάζεται στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Χίου. 
6. Βαµιεδάκης Στέφανος: υποψήφιος δρ Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας Παν. Κρήτης. Εργάζεται ως 

εξωτερικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ. 
7. Κουλικούρδη Άννα: πτυχιούχος Αρχειονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου. Εργάζεται στην Κ.Υ. ΓΑΚ. 
8. Ζωγράφου Αικατερίνη: πτυχιούχος Αρχειονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου, MSc Information managment 

Παν. Strathclyde, Γλασκώβη. Εργάζεται στην Κ.Υ. ΓΑΚ. 
9. Τζουανοπούλου Ιωάννα: πτυχιούχος Θεολογίας και Πληροφορικής & ΜΜΕ. Εργάζεται στα ΓΑΚ-

Αρχεία Ν. Ηλείας. 
10. Αγγελόπουλος Παναγιώτης: πτυχιούχος Θεολογίας/ Εργάζεται στο ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. 
11. Φιολάκης Κωνσταντίνος: πτυχιούχος Ιστορίας της Τέχνης (Paris X) και Τµήµατος Αρχειονοµίας Ιονίου 
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Πανεπιστηµίου. Εργάζεται στο ΜΙΕΤ. 
12. Παπαδηµητρόπουλος Αθανάσιος: πτυχιούχος Τµήµατος Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, φοιτητής 

Τµήµατος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου. Εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο της Υπηρεσίας 
Ιστορίας του Πολεµικού Ναυτικού. 

13. Κατσούλη Βασιλική, φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων 
Πληροφόρησης, η οποία εκπονεί την πτυχιακή της εργασία και πραγµατοποιεί την πρακτική της 
άσκηση στο ΙΑ/ΕΤΕ. 

14. Δαµασκηνού Αικατερίνη, φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων 
Πληροφόρησης, η οποία πραγµατοποιεί την πρακτική της άσκηση στο ΙΑ/ΕΤΕ. 

15. Καββαθάς Γιώργος, παλαιογράφος, απογράφος χειρογράφων στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
16.  

 

 

 

 

Η ΓΣ καλείται να επικυρώσει τα νέα µέλη. 
 

 

6. Χρηµατοδότηση-οικονοµικός απολογισµός 
Τα έσοδα από τις συνδροµές των µελών και τις εκδόσεις της ΕΑΕ είναι τα βασικά έσοδα της ΕΑΕ. Ο Ταµίας ο 
κ. Κώστας Χαρίσης θα σας δώσει στη συνέχεια αναλυτικότερα στοιχεία.  
 

▀ 

 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία των επιµέρους εργασιών της 
Εταιρείας: 
 

● από το ΠΙΟΠ, την Πρόεδρό του κα Στάϊκου, για  την υποστήριξη της διοργάνωσης του σεµιναρίου 
επιµόρφωσης και του εργαστηρίου καθώς και την κα  Λένα Μπενέκη για τη θερµή φιλοξενία των 
συνεδριάσεων της ΕΕΠ και των συνεδριάσεων της ΟΕ του εργαστηρίου στους χώρους του Αρχείου 
του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς και τέλος 

● τη διευθύντρια των ΓΑΚ κα Μ. Μινώτου για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
των ΓΑΚ ώστε να φιλοξενηθούν οι εργασίες της ΓΣ της Εταιρείας . 
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Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα µέλη του απερχόµενου ΔΣ για την εξαιρετική 
συνεργασία. Θεωρώ ότι ήταν ένα ισορροπηµένο ΔΣ,  ως προς τη σύνθεσή του, εξασφαλίζοντας την 
εκπροσώπηση διαφορετικών φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών) µε απόλυτο σεβασµό του ενός για τον άλλον.  

 

Τέλος , ευχαριστώ τους υπεύθυνους της ΕΕΠ (Παντελάκη, Κύττα) και τον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων 
Ν. Μπαµίδη για την επίσης εξαιρετική  συνεργασία  στη διάρκεια των τελευταίων 4 χρόνων.  

 

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής της φετινής ΓΣ των µελών της ΕΑΕ συµπίπτει µε την συµπλήρωση των 25 χρόνων 
από την ίδρυσή της. 
Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας ικανός αριθµός µελών που έχει τη θέληση και καταθέτει µεγάλο µέρος των 
δυνάµεών και του  προσωπικού του χρόνου.  
‘Αλλωστε,  εάν  η ΕΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει, οφείλεται στον εθελοντισµό των µελών των κατά καιρούς 
Διοικητικών Συµβουλίων, των  µελών των εν ενεργεία Επιτροπών αλλά και των απλών µελών και των φίλων 
της που τη στηρίζουν µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της. 
Ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας των µελών της ΕΑΕ αλλά του κοινού των εκδηλώσεών της την καθιερώνει 
πλέον ως σηµείο αναφοράς και κεφαλαιοποιεί τη συσσωρεµένη εµπειρία και την πλούσια δραστηριότητα 
µιας εικοσιπενταετίας. 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΕ 

 

Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας 

 

 

 

Αµαλία Παππά 

 

 

 

Νίκος Παντελάκης 

 

 

 

Νέστωρ Μπαµίδης 

 

Ο Ταµίας 
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Κώστας Χαρίσης 

Τα Μέλη 

 

 

 

Έλλη Δρούλια 

 

 

 

Παναγιώτης Καλοµοίρης 

 

 

 

Κωνσταντίνα Τασιοπούλου 

 


