Εκδηλώσεις
•

Διοργάνωση εκπαιδευτικού-αρχειονομικού ταξιδιού στα
Αρχεία της Ρώμης και της Ν. Ιταλίας (19-28 Μαΐου 1995).
Συμμετείχαν 32 μέλη της ΕΑΕ.

Εκθέσεις
•
•

•

•
•
•

Έκθεση φωτογραφιών και αρχειακού υλικού “Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων” στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Αρχείων στο Μόντρεαλ (σε συνεργασία με τα ΓΑΚ, τον
συλλέκτη Γ. Δολιανίτη και τον Π.Γ.Σ.), Σεπτέμβριος 1992.
“Παγκόσμια Έκθεση ολυμπιακών-αθλητικών γραμματοσήμων και τεκμηρίων” (συμμετοχή στην έκθεση του Γ. Δολια-

νίτη στο Ζάππειο Μέγαρο με θέμα την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων), Μάρτιος 1996.
“Έκθεση ολυμπιακών και αθλητικών αρχείων” (σε συνεργασία με τον Γ. Δολιανίτη και τον ΠΓΣ) στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχείων στο Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1996.
“Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήναι 1906” (συνδιοργάνωση με τον Γ. Δολιανίτη), Βόλος, Φεβρουάριος 2004.
“Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του
1896”, στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Αρχείων στη Βιέννη, Αύγουστος 2004.
“Αρχεία, πολίτες και πολιτικοί” (συνδιοργάνωση με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής),
Οκτώβριος 2013.

Παρεμβάσεις
•
•
•
•
•
•
•

Ψήφισμα για την καταστροφή που υπέστη το αρχειακό
υλικό του ΚΚΕ από πλημμύρα στον Περισσό και μεσολάβηση της ΕΑΕ για τη συνδρομή ξένων ειδικευμένων συντηρητών (Νοέμβριος 1994).
Ψήφισμα σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ιούλιος 1997).
Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την ολιγωρία διορισμού Εφορείας των ΓΑΚ (Σεπτέμβριος 1998).
Ψήφισμα με αποδέκτες τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό
Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα για την κατάσταση στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Μάρτιος 1999).
Αποδοχή από τη Γενική Συνέλευση του ΔΣΑ πρότασης της
ΕΑΕ για τη δημιουργία Τμήματος Ολυμπιακών και Αθλητικών Αρχείων (Σεπτέμβριος 2000).

Επιστολή προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με το αρχείο της ΕΥΠ
(Οκτώβριος 2000).
Επιστολή προς την ΑΠΔΠΧ για την πρόσβαση στα αρχεία
και τη σύνθεση των οργάνων της Αρχής (Ιούνιος 2001).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία του ιστότοπου της ΕΑΕ (Μάρτιος 2003).
Ψήφισμα-καταγγελία για τον παράνομο πόλεμο κατά του
Ιράκ (Απρίλιος 2003).

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της ιταλικής
κυβέρνησης για τις περικοπές στα Κρατικά Ιταλικά Αρχεία
(Μάιος 2003).
Διατύπωση της “Διακήρυξης αρχών για την πρόσβαση” με
αφορμή τη «Διακήρυξη Αρχών σχετικά με την κατοχή εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών από ιδιώτες και ιδιωτικούς
οργανισμούς» (Ιανουάριος 2004).
Κείμενο παρέμβασης στον Τύπο σχετικά με νομοσχέδιο
για τη σύσταση “Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου”
(Οκτώβριος 2005).
Κείμενο παρέμβασης στον Τύπο σχετικά με την τύχη
του αρχείου του Αναμορφωτηρίου Θηλέων Παπάγου

(Απρίλιος 2007).
Παρέμβαση για την παράδοση του αρχείου του Ανδρέα Γ.
Παπανδρέου στη Βουλή των Ελλήνων (Φεβρ. 2007).
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρέσβυ της Ουγγαρίας
για την σχεδιαζόμενη καταστροφή των φακέλων της
κομμουνιστικής μυστικής αστυνομίας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Κρατικής Ασφάλειας (Φεβρ. 2011).
Επιστολή σχετικά με την κατάργηση του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (Σεπτέμβριος 2011).
Επιστολή συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των Ιταλών αρχειονόμων (Μάρτιος 2012).
Υπόμνημα διαμαρτυρίας σχετικά με την κατάργηση 101

κενών οργανικών θέσεων του κλάδου αρχειονόμων των
Γενικών Αρχείων του Κράτους (Απρίλιος 2012).
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση της ΕΡΤ και
του Μουσείου-Αρχείου της (Ιούνιος 2013).
Σχόλιο αναρτημένο στη “Διαύγεια” κατά τη συζήτηση
του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ (άρθρο 29-Αρχείο), (Δε-

κέμβριος 2013).

Επιτροπές εργασίας
•

Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων

•

Επιτροπή Επιμόρφωσης

•
•
•
•
•
•

Eπιτροπή Αρχείων Eπιχειρήσεων
Επιτροπή Εκδόσεων

Επιτροπή Διαδικτύου, Νέων Τεχνολογιών και Οπτικοακουστικών Αρχείων
Επιτρoπή Αρχειακής Νομοθεσίας
Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων

Επιτροπή Αθλητικών και Ολυμπιακών Αρχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΑΕ)
www.eae.org.gr

Γιατί ιδρύθηκε η ΕΑΕ
Η ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (ΕΑΕ), τον
Μάρτιο του 1990, υπήρξε αποτέλεσμα ορισμένων σημαντικών
διαπιστώσεων και μιας ώριμης συγκυρίας στην ελληνική
πραγματικότητα των αρχείων. Η μέχρι τότε έλλειψη αρχειακής πολιτικής σε κρατικό επίπεδο, οι ιδιαιτερότητες στη
συγκρότηση της αρχειακής υποδομής, λειτουργίας και στελέχωσης των Αρχείων που οφείλονται στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας, είχαν συχνά αρνητικές συνέπειες.
Η αδιαφορία, η δυσκολία εντοπισμού και η καταστροφή
τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ιστορία ενός κράτους και την αυτογνωσία ενός
λαού, ήταν ορισμένα από τα αρνητικά αποτελέσματα.
Η συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε στο χώρο των
αρχείων και της έρευνας, μας οδήγησαν στο συντονισμό αυτής
της προσπάθειας. Στόχος ήταν να βρούμε μια κοινή γλώσσα και
να συμβαδίσουμε με τους συναδέλφους μας σε διεθνές επίπεδο,
παρακολουθώντας την εξέλιξη και την προβληματική που θέτει
η επιστήμη της αρχειονομίας στις μέρες μας.

Φυσιογνωμία

Η ΕΑΕ είναι ένας επιστημονικός φορέας που συγκεντρώνει
στις τάξεις του περισσότερους από 400 Έλληνες αρχειονόμους,
ιστορικούς και ερευνητές. Έχοντας ως βασικούς σκοπούς την
ευαισθητοποίηση για τη διάσωση και προστασία του αρχειακού
υλικού, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχειακής μας
κληρονομιάς και την επιμόρφωση των μελών της, στα 24 χρόνια
της παρουσίας της έχει να επιδείξει πλούσιο έργο. Η υλοποίηση
των σκοπών της επιδιώκεται με τη διοργάνωση επιστημονικών
συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σε-μιναρίων για τους
Έλληνες αρχειονόμους, τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς
και αρχειονομικά συνέδρια αλλά και μέσω ενός εξαιρετικά
σημαντικού εκδοτικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει σειρά
επιστημονικών και χρηστικών βιβλίων που αποτελούν σημείο
αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία.

Η Εταιρεία επιδιώκει σταθερά την προβολή και ανάδειξη μεγάλων
αρχειακών ζητημάτων όπως λόγου χάρη της πρόσβασης,
των πνευματικών δικαιωμάτων, των κτηρίων Αρχείων, των
αρχείων πολιτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων και της
ψηφιοποίησης των αρχείων· ζητήματα τα οποία, ας σημειωθεί,
σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν καν απασχολήσει τους
αρμόδιους φορείς. Και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι
η ΕΑΕ άνοιξε πρώτη τη συζήτηση για σημαντικά θέματα και
επηρέασε αποτελεσματικά τις εξελίξεις.
Η ΕΑΕ είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA/
International Council on Archives) και εκπροσωπείται στις
δραστηριότητες του Τομέα Επαγγελματικών Ενώσεων (ICA/
SPA, Section of Professional Associations).

Εκδόσεις
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Η φυσιογνωμία του αρχειακού, Αθήνα, 1991.
Συμπόσιο Αρχειονομίας. Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός.

Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 1992.

•

Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών, Διεθνές Συμ-

•

Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης
Αρχείων, Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, έκδ. α’, Λονδίνο 2008.

•

•

•

•

Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων, Διεθνές Συμ-

βούλιο Αρχείων, 1996. Αθήνα, 1998.

Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία,
απόρρητο. Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη, 1998.
Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών
προσωπικοτήτων: διαχείριση και πρόσβαση. Πρακτικά

Ημερίδας, Αθήνα, 1999.

Η διαχείριση των αρχείων, Judith Ellis (επιμ.). Μετάφραση του Εγχειριδίου Αρχειονομίας Keeping Archives, της

Εταιρείας Αυστραλών Αρχειονόμων. Συνέκδοση με: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2000.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις.

Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας, Θεσσαλονίκη, 2002.
Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), Διεθνές
Συμβούλιο Αρχείων, έκδ. β’, Οττάβα 2000). Αθήνα, 2002 (σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ).
Οδηγός ιδιωτικών Αρχείων. Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων,
έκδοση β’, συμπληρωμένη. Αθήνα, 2005.
Ερμηνευτικό λεξικό αρχειακής ορολογίας, πολύγλωσσο
και σχολιασμένο. Νέστωρ Μπαμίδης. Συνέκδοση με: Ιστο-

ρικό Αρχείο της Εμπορικής Τράπεζας, Θεσσαλονίκη, 2010.

Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών
για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες,

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, δεύτερη έκδοση, 2004.
Συνέκδοση με: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα, 2013 (σε
ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΑΕ και των ΓΑΚ).
Οδηγός της έκθεσης “Αρχεία, πολίτες και πολιτικοί”.
Συνέκδοση με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα, 2013.

•

βούλιο Αρχείων, έκδοση α’, Δρέσδη 2007. Αθήνα, 2014 (σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ).
Αθήνα, 2014 (σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
ΕΑΕ).

Αρχεία και πνευματικά διαιώματα. Πρακτικά Ημερίδας,

•
•

•
•

•
•

•
•

Και μετά την ψηφιοποίηση, τι; (συνδιοργάνωση με τα

•

Καταστροφή και ανασύσταση αρχείων. Οι φάκελοι της
Στάζι και μια παράλληλη ελληνική εμπειρία, 7 Απριλίου

•

Αθήνα, 2014 (σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
ΕΑΕ).
Δικαίωμα στη μνήμη vs δικαίωμα στη λήθη. Πρακτικά
Στρογγυλής Τράπεζας, Θεσσαλονίκη, 2014 (σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ).

•

2015 (σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ).
Αρχειονομία και Ιστορία, μια προβληματική. Πρακτικά
Στρογγυλής Τράπεζας από τη συνάντηση αρχειονομίας “Τα
ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει” (Πρέβεζα, 12-16
Σεπτεμβρίου 1990). Αθήνα, 2015 (σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ).
Περιοδικό Αρχειακά Νέα, τχ. 1 - 24.

•

Αρχές σχετικές με την πρόσβαση στα αρχεία: οδηγίες
εφαρμογής για τη διαχείριση αρχείων με περιορισμούς
πρόσβασης. Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, 2014. Αθήνα,

Ημερίδες
•

•

Τα κτήρια των Αρχείων. Τεχνικές προδιαγραφές και ελληνική πραγματικότητα, 15 Φεβρουαρίου 1997.

Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία,
απόρρητο (συνδιοργάνωση με ΑΣΚΙ), 24 Ιανουαρίου 1998.
Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών
προσωπικοτήτων: διαχείριση και πρόσβαση, 14 Μαρτίου

1998.

Ανοιχτά αρχεία: προβλήματα πρόσβασης-απόρρητα αρχεία και ελευθερία της πληροφόρησης, 14 Μαρτίου 1999.

“Καποδίστριας” και διαχείριση δημοτικών αρχείων, 18

Μαρτίου 2000.
Στρογγυλή Τράπεζα Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα
όρια και αντιφάσεις, 2 Μαρτίου 2001.
Η εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων,
30 Μαρτίου 2004.
Συνάντηση με θέμα “Η αναγκαιότητα χάραξης αρχειακής πολιτικής στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις” (διοργάνωση: Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών & Επιχειρήσεων της
ΕΑΕ), 25 Νοεμβρίου 2004.
Νεολαία και αρχεία (συνδιοργάνωση με την ΕΜΙΑΝ), 20
Μαρτίου 2008.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Oπτικοακουστικό
Αρχείο και Γενική Γραμματεία του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση), 30 Σεπτεμβρίου 2010.
2011.

Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα, 15 Μαΐου 2013.
Στρογγυλή Τράπεζα Δικαίωμα στη μνήμη vs δικαίωμα στη
λήθη, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Συνέδρια
•

•
•

Συνάντηση αρχειονομίας Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει (συνδιοργάνωση με τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους και τον Δήμο Πρέβεζας), Πρέβεζα, 12-16 Σεπτεμβρίου 1990.
Συμπόσιο Αρχειονομίας Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός
(συνδιοργάνωση με: Νομαρχία Κέρκυρας, Δήμο Κερκυραίων & Αρχεία Ν. Κέρκυρας), Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 1991.
Διεθνές συνέδριο Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήναι 1906
(συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Ολυμπιακού
Φιλοτελισμού και Τεκμηρίων), Αθήνα, 26-29 Φεβρ. 2004.
Συνέδριο Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία
της πληροφορίας (συνδιοργάνωση με το ΥΠΕΠΘ και τη
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών), 2-3 Φεβρ. 2006.

Σεμινάρια
•

•
•

•

•
•

Σεμινάριο Αρχειονομίας, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 11-14

Απριλίου 1994.
Διημερίδα: “Αρχειακή Ορολογία - συντήρηση αρχείωνπρώτες βοήθειες για τη διάσωση του αρχειακού υλικού”,
ΟΤΟΕ, 29-30 Μαρτίου 1996.
Σεμινάριο Αρχειονομίας, Σχολή Μωραΐτη, 21-24 Ιανουαρίου 1998.
Σεμινάριο αρχειονομίας: “Εξειδίκευση φοιτητών πτυχιού-

χων ΑΕΙ και Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών στην οργάνωση και λειτουργία Ιστορικού Πανεπιστημιακού
Αρχείου και χρήση πακέτων Η/Υ” (συνδιοργάνωση με το

Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2000.
Σεμινάριο: “Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής: η εφαρμογή
τους στην αρχειακή πρακτική”, (συνδιοργάνωση με το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς), Αθήνα, 5-9 Μαΐου
2014.
Εργαστήριο: “Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων
Διατήρησης Αρχείων: η εφαρμογή του στην αρχειακή
πρακτική” (συνδιοργάνωση με το Πολιτιστικό Ίδρυμα

Ομίλου Πειραιώς), Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015.

