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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Μάρτιος 2006 - Μάρτιος 2007 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Η φετινή Γενική Συνέλευση είναι, όπως γνωρίζετε, και εκλογική. Πιστεύουµε 
ότι µε την ευκαιρία αυτή τα όργανα της Εταιρείας µας θα ανανεωθούν περαιτέρω, 
δίνοντας νέα ώθηση στο έργο της Ε.Α.Ε. µέσα από τη συλλογικότητα, το διάλογο και 
την προγραµµατική δράση.    

Τον προηγούµενο χρόνο, και µετά από την επιτυχηµένη 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, η 
προσπάθειά µας στράφηκε στην ανανέωση της επαφής της Εταιρείας µε τα µέλη και 
στην προετοιµασία του νέου τεύχους  των Αρχειακών Νέων, ενώ έντονος υπήρξε ο 
προβληµατισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για µια σειρά εκδηλώσεων 
µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση της ελληνικής κοινωνίας για το ρόλο και τη 
σπουδαιότητα των αρχείων στον σύγχρονο κόσµο.  

Προσφάτως µε αφορµή την κατάθεση του Αρχείου του Ανδρέα Γ. 
Παπανδρέου στη Βιβλιοθήκη της Βουλής κοινοποιήσαµε την αντίθεσή µας στην 
πρακτική κατάθεσης αρχείων πρωθυπουργού σε φορέα διαφορετικό από αυτόν που 
προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία Αρχείων 
Πρωθυπουργού στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (νόµοι 2846/2000 και 3391/2005).   

Επίσης, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε ο ιστότοπος της Ε.Α.Ε. να 
βελτιώνεται και να εµπλουτίζεται µε χρήσιµη πληροφόρηση που θα καλύπτει πλήρως 
το µεγαλύτερο µέρος της αρχειακής ενηµέρωσης.  
  Θα αναφερθούµε παρακάτω στους τοµείς που η Εταιρεία ανέπτυξε 
δραστηριότητα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παρευρισκόµενα µέλη να 
συµµετάσχουν σε έναν εποικοδοµητικό διάλογο για τη µελλοντική πορεία της Ε.Α.Ε. 
 
 
Ενηµέρωση και επικοινωνία 
  
Όπως είναι γνωστό, η πληροφόρηση και η επικοινωνία της Εταιρείας γίνεται µέσω 
του δικτυακού ιστοτόπου (διαχειρίστρια του site η αντιπρόεδρος της Ε.Α.Ε. Κάλλια 
Χατζηγιάννη), που έχει αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο όχι µόνο για τα µέλη µας 
αλλά γενικότερα για την αρχειακή και  επιστηµονική κοινότητα. Φέτος οι διάφορες 
επισκέψεις στις ιστοσελίδες µας ξεπέρασαν τις 51.000, δηλαδή κατά µέσο όρο 4.250 
επισκέψεις µηνιαίως. 

Οι περισσότερες από τις εισηγήσεις του περσινού Συνεδρίου «Αρχεία, 
Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας» δηµοσιεύονται ήδη στη 
σχετική σελίδα που φιλοξενείται στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.    
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Επίσης ετοιµάζεται για το site µας η ηλεκτρονική βάση του Οδηγού Ιδιωτικών 
Αρχείων, από τον κ. Γιώργο Χαρωνίτη και την κυρία Κ. Χατζηγιάννη.  

Παραµένει όµως ακόµη σε εκκρεµότητα η µετάφραση στην αγγλική γλώσσα 
ορισµένων βασικών σελίδων της Ε.Α.Ε., ώστε να µπορούµε να ενηµερώνουµε 
αµέσως το Διεθνές Συµβούλιο Αρχείων (Δ.Σ.Α.), τις αρχειακές εταιρείες και τους 
αρχειονόµους στο εξωτερικό για τις δραστηριότητές µας.  
 
 
 
Διεθνής παρουσία και συνεργασία 
 

Στην «7η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα Αρχεία» µε θέµα «Αρχειονόµος, το 
επάγγελµα του µέλλοντος στην Ευρώπη», που διοργανώθηκε στη  Βαρσοβία από τα 
Κρατικά Αρχεία της Πολωνίας στις 18-20 Μαΐου 2006, η Ε.Α.Ε. εκπροσωπήθηκε  
από το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου κυρία Αµαλία Παππά, λόγω αδυναµίας 
του προέδρου ο οποίος συµµετείχε στο Η΄ Πανιόνιο Συνέδριο στα Κύθηρα. Η κυρία 
Παπά συµµετείχε επίσης στις εργασίες της συνάντησης των µελών του Ευρωπαϊκού 
Τµήµατος του Δ.Σ.Α. (EURBICA). Τα πρακτικά της 7ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της 
Βαρσοβίας έχουν δηµοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα των Κρατικών Αρχείων της 
Πολωνίας (http://www.archiva.gov.pl)η οποία έχει αναρτηθεί και στον δικό µας 
κόµβο. Επιπλέον, ενηµέρωση για τα πεπραγµένα της κορυφαίας ευρωπαϊκής 
εκδήλωσης για τα αρχεία, µαζί µε τις αποφάσεις της, κάνει η κ. Παππά στο πρόσφατο 
τεύχος των Αρχειακών Νέων, στις σ. 28-32.  

Τον Σεπτέµβριο του 2006 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 για ένα τριήµερο στη 
συνάντηση της Επιτροπής του ICA/SPO στη Βαρκελώνη, όπου συζητήθηκε ο 
κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής και ο προγραµµατισµός δράσης της. 
Λεπτοµέρειες καταγράφονται στη σχετική αναφορά που κάνει ο κ. Κράους στα 
τελευταία Αρχειακά Νέα, σ. 32-34.  
 Στην 39η Διεθνή Συνδιάσκεψη Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (CITRA), 
που έγινε στο Κουρασάο των Ολλανδικών Αντιλλών, στις 20-26 Νοεµβρίου 2006, η 
Ελλάδα δεν εκπροσωπήθηκε. Η Εταιρεία µας όµως ενηµέρωσε εγκαίρως τα µέλη για 
τις εργασίες και τις αποφάσεις της σηµαντικής αυτής συνάντησης του Δ.Σ.Α., τόσο 
ηλεκτρονικά όσο και µέσα από τις στήλες του περιοδικού της. Μάλιστα σύντοµα οι 
αποφάσεις της 39ης CITRA θα δηµοσιευθούν µεταφρασµένες στην ιστοσελίδα µας. 
   
 
Εκδοτικός τοµέας 
 
Στις αρχές του 2007 ολοκληρώθηκε η εκτύπωση του τεύχους αριθ. 23 των Αρχειακών 
Νέων, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί σε όλα τα µέλη.  Με βάση τους προβληµατισµούς 
αρκετών µελών σε προηγούµενες Γενικές Συνελεύσεις, και εκτιµώντας ότι το έντυπο 
συνεχίζει να αποτελεί σταθερό, αναντικατάστατο εργαλείο επικοινωνίας και γνώσης 
στον επαγγελµατικό µας χώρο, το Διοικητικό Συµβούλιο στόχευσε στην αναβάθµισή 
του, ώστε από ενηµερωτικό δελτίο να καταστεί ένα περιοδικό έρευνας και 
προβληµατισµού της ελληνικής αρχειακής και επιστηµονικής κοινότητας. Σε πρώτη 
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φάση συµπεριλάβαµε άρθρα και µικρές µελέτες, εντάσσοντας  παράλληλα ξένες 
πρωτότυπες εργασίες στην αγγλική γλώσσα, εκτιµώντας ότι η άµεση ενηµέρωση µε 
κείµενα συνταγµένα στις ευρύτατα διαδεδοµένες γλώσσες (αγγλικά-γαλλικά) είναι 
πλέον µια αναγκαιότητα. Έτσι το νέο τεύχος, που εκδόθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση, 
µπορεί να θεωρηθεί το πρώτο αυτής της µορφής. 
 Οι ανακοινώσεις του περσινού επιστηµονικού συνεδρίου «Αρχεία, 
Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας» έχουν συγκεντρωθεί 
σχεδόν όλες και η Εταιρεία θα επιδιώξει τη δηµοσίευση των πρακτικών σε ενιαίο 
τόµο, αφού έχει ήδη εξασφαλισθεί το σχετικό κονδύλι της έκδοσης από το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Επίσης, στον εκδοτικό προγραµµατισµό µας έχουν ενταχθεί η µετάφραση και 
των δύο τελευταίων προτύπων του Δ.Σ.Α.: του Διεθνούς Προτύπου Καθιερωµένων 
Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και 
Οικογένειες [ISAAR (CRF)] και του Διεθνούς Προτύπου για τις 
δραστηριότητες/λειτουργίες των Νοµικών Προσώπων/φορέων. 

Τέλος, οι εκδόσεις της Ε.Α.Ε., που διατίθενται κεντρικά από δύο βιβλιοπωλεία 
της Αθήνας, έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην ηλεκτρονική βάση ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ του 
Ε.ΚΕ.ΒΙ. 

 
 
Συνεργασίες µε άλλους φορείς, προγραµµατισµός εκδηλώσεων κλπ. 
 
Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί πρόσκληση της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της 
Αριστερής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.), µη κερδοσκοπικού-επιστηµονικού φορέα που 
δραστηριοποιείται στο τοµέα συλλογής, µελέτης και προβολής της ιστορίας της 
ελληνικής νεολαίας της περιόδου 1950-1974, να διοργανώσουµε από κοινού την 
Άνοιξη συνέδριο µε θέµα «Αρχεία της ελληνικής νεολαίας». 
Ακόµη, το Συµβούλιο προβληµατίστηκε µε µια σειρά ζητηµάτων που σχετίζονται 

κυρίως µε την προβολή των αρχείων, τη διάχυση της ιστορικής παιδείας και την 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα αρχειακής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς για τα οποία πιστεύει ότι µπορούν στο εγγύς µέλλον να διοργανωθούν 
διάφορες εκδηλώσεις όπως: 

- Μια πρώτη αποτίµηση και οι προβληµατισµοί των αρχειακών για την εξέλιξη 
και τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ψηφιοποίησης στα ελληνικά 
αρχειακά ιδρύµατα που υλοποιούνται µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα του Γ΄ 
Κ.Π.Σ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

- Οργάνωση ενός τριηµέρου, από κοινού µε φορείς όπως τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, µε θέµα τα αρχεία στην Ελλάδα τα 
τριάντα τελευταία χρόνια, 

- Εορτασµός της Διεθνούς Ηµέρας των Αρχείων που προωθεί η UNESCO και το 
Διεθνές Συµβούλιο Αρχείων και η επίσηµη καθιέρωση µιας Εθνικής Ηµέρας 
Αρχείων στη χώρα µας, 

- Συγκρότηση της «Εθνικής Επιτροπής της Γαλάζιας Ασπίδας» ως τµήµατος της 
Διεθνούς Επιτροπής της Γαλάζιας Ασπίδας» (International Committee of the 
Blue Shield, I.C.B.S), που αφορά την προστασία των αρχείων και µνηµείων 
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της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από πολεµικές συρράξεις και φυσικές 
καταστροφές, 

- Οργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων, ειδικών συναντήσεων µε θέµατα όπως τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα των Αρχείων σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, αθλητικά και ολυµπιακά αρχεία-«µεσολυµπιάδα» Αθήνας 1906, 
αρχεία και λογοτεχνία, αρχεία και κινηµατογράφος, αρχεία και εικαστικές 
τέχνες κ.ά. 

 
 
Οικονοµικά 
  
Το Διοικητικό Συµβούλιο, υλοποιώντας αποφάσεις των προηγούµενων γενικών 
συνελεύσεων, αποφάσισε να ενηµερώσει όλα τα µέλη για τις οφειλόµενες συνδροµές 
τους, παρέχοντας µάλιστα το δικαίωµα ρύθµισης στους οφειλέτες µεγάλων ποσών, οι 
οποίοι µε την καταβολή των συνδροµών των τεσσάρων τελευταίων ετών γίνονται 
ενήµεροι. Το µέτρο µπορούµε να πούµε ότι ήδη απέδωσε και αποτέλεσε κίνητρο 
επανάκαµψης στην Εταιρεία ορισµένων παλαιών µελών που είχαν αποστασιοποιηθεί.    
Επισηµαίνουµε για άλλη µία φορά τα χαµηλά τα έσοδα της Εταιρείας µας, τα οποία 
προέρχονται κυρίως από τις συνδροµές των µελών και τις πωλήσεις των εκδόσεων. 
Έτσι για να καλύψουµε τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες προσφύγαµε ξανά σε 
διάφορους χρηµατοδότες, κυρίως τράπεζες και οργανισµούς. 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε 1.500 ευρώ και η Αγροτική Τράπεζα µε 
1.000 ευρώ συνέβαλαν στον προϋπολογισµό µας και από το βήµα αυτό τους 
ευχαριστούµε θερµά για την ευγενική τους χειρονοµία.  
 Στον οικονοµικό απολογισµό, η ταµίας της Ε.Α.Ε. κυρία Έλλη Κραββαρίτη θα 
σας παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα σχετικά κονδύλια. Η Εταιρεία περιµένει τις 
προτάσεις και τις ιδέες των µελών για τρόπους χρηµατοδότησης και πιθανούς 
χορηγούς.  
  
   
 
Νέα µέλη 
  
Όλο το διάστηµα από τον Απρίλιο του 2006 µέχρι τον Μάρτιο του 2007, το Δ.Σ. της 
Ε.Α.Ε. συνεδρίασε συνολικά 6 φορές και ενέκρινε την εγγραφή στην Εταιρεία των: 

1. Στέλλας Κραουνάκη, πτυχιούχου των ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµατος 
Βιβλιοθηκονοµίας-Αρχειονοµίας 

2. Ιωάννη Κουµαντάκη, πτυχιούχου των ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµατος 
Βιβλιοθηκονοµίας-Αρχειονοµίας, Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής 
& Εργασιακής Ιατρικής 

3. Στυλιανής Γαζέπη, πτυχιούχου Ιονίου Παν/µίου, Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας, επιστ. συνεργάτης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στο 
Δηµαρχείο Συκεών Θεσσαλονίκης 

4. Ασηµίνας Γαϊτανή, πτυχιούχου Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
Φιλοσοφικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της 
Ελλάδος 
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5. Αγοραστής Γκούτη, πτυχιούχου Ιονίου Παν/µίου, Τµήµατος Αρχειονοµίας-
Βιβλιοθηκονοµίας 

6. Ζαν-Μαρί Σκαλιδάκη, πτυχιούχου Τµήµατος Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, εργαζοµένου στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. 
Εύβοιας 

7. Χρήστου Ζαµπακόλα, πτυχιούχου Ιονίου Παν/µίου, Τµήµατος 
Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας 

8. Ειρήνης Χωρέµη-Θωµοπούλου, πτυχιούχου των ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµατος 
Βιβλιοθηκονοµίας-Αρχειονοµίας, Διευθύντριας Πνευµατικού Κέντρου του 
Δήµου Ν. Φιλαδέλφειας. 

9. Δόµνας Ιορδανίδου, πτυχιούχου Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
Φιλοσοφικής Σχολής Παν/µίου Θεσσαλονίκης, Καθηγήτριας Μ. 
Εκπαίδευσης αποσπασµένης στα ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. 

10. Ελένης Χριστοπούλου-Πεταλά, πτυχιούχου Ιονίου Παν/µίου, Τµήµατος 
Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Βιβλιοθηκονόµου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Δηµοσίου Δικαίου  

Όλα τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα 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 το Ιστορικό Αρχείο και το Πολιτιστικό 

Ίδρυµα της Τράπεζας Πειραιώς, που επί δύο χρόνια είχαν την ευγενική καλοσύνη να 
µας παρέχουν τον φιλόξενο χώρο του Αρχείου για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συµβουλίου και βεβαίως, άλλη µία φορά, τον επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της 
Ε.Τ.Ε. κύριο Γεράσιµο Νοταρά για τη σηµερινή φιλοξενία της Γενικής µας 
Συνέλευσης αλλά και για τη υποστήριξη που προσέφερε -και συνεχίζει να 
προσφέρει- στην Εταιρεία µας.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με ικανοποίηση διαπιστώνουµε ότι τα τελευταία χρόνια η Ε.Α.Ε. έχει ανανεωθεί 

αρκετά 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 έναν πιο ενεργό ρόλο στην Εταιρεία µας.  
Καλούµε όλα τα µέλη, κυρίως τους νέους συναδέλφους, να στελεχώσουν τις 

επιτροπές της Ε.Α.Ε., που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ατόνησε η λειτουργία τους, 
να εµπλουτίσουν τον προβληµατισµό της, να συµµετάσχουν σε πρωτοβουλίες της, 
αναπτύσσοντας το διάλογο µε τους παλαιότερους και, κυρίως, προτείνοντας νέες 
ιδέες, ανοίγοντας καινούργιους δρόµους, στο πλαίσιο πάντα της συνεργασίας, της 
επαγγελµατικής δεοντολογίας και της συλλογικής, επιστηµονικής µας δράσης. 
      Σήµερα, µάλιστα, σας δίνεται µία ακόµη ευκαιρία µε τις αρχαιρεσίες να 
συµµετάσχετε ακόµη πιο ενεργά, µέσα από τα όργανα της Ε.Α.Ε., διαµορφώνοντας 
και το µελλοντικό προφίλ του επιστηµονικού µας συλλόγου.   

 
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 
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