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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.  

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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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.  
 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 σεµινάριο που 
διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και αφορούσε 
την επιµόρφωση διευθυντών και στελεχών των περιφερειακών µονάδων των Γ.Α.Κ.  

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 Βολτέρρα, 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: 

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

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

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

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

5. Τσάλτα Κωνσταντίνου (Αρχειονόµου του Ινστιτούτου Αµυντικών 
Αναλύσεων) Καθηγητή Παλαιογραφίας, τµήµα Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου) 

6. Χαµαιδή Πανταζής (Αρχειονόµου στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης)  
7. Φροσύνου Λουκίας (Προϊσταµένης του Τµήµατος Ιστορικού Αρχείου της 

Alphabank)  
8. Κοµπιλάκου Βασιλικής (Ιστορικού-ερευνήτριας στο Ιστορικό Αρχείο του 
Μουσείου Μπενάκη)  
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9. Μπενέκη Ελένης (Ιστορικού, Υπεύθυνης έρευνας στο Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Μαυροµιχελάκη Μαρίνας (Πτυχιούχου του Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη) 

 
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.  
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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.  

 
Αθήνα, 1 Απριλίου 2006 

 
Το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας 
 


