ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΕΤΟΣ 2007
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ανανεωµένο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.Ε. πραγµατοποίησε την πρώτη του
συνεδρίαση στις 26.3.2007, οπότε και συγκροτήθηκε σε σώµα, µε την εξής σύνθεση:
1. Νέστωρ Μπαµίδης, Πρόεδρος
2. Κάλλια Χατζηγιάννη, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνα Τασιοπούλου, Γραµµατέας
4. Κώστας Χαρίσης, Ταµίας
5. Γιώργος Χαρωνίτης, µέλος
6. Έλλη Κραββαρίτη, µέλος
7. Μαρία Βολτέρα, µέλος.
Το πρώτο θέµα που απασχόλησε το νέο Δ.Σ., λόγω επικαιρότητας, ήταν η υπόθεση της
εγκατάλειψης του αρχείου του Αναµορφωτηρίου Θηλέων Παπάγου, για την οποία και συνέταξε και
έστειλε σχετική επιστολή στους αρµόδιους φορείς. Η επιστολή δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα
«Ελευθεροτυπία».
Με βάση το παραπάνω ερέθισµα, αντικείµενο γενικής συζήτησης και προβληµατισµού
αποτέλεσε το θέµα της τύχης του αρχειακού υλικού φορέων του Δηµοσίου που καταργούνται, π.χ.
ΠΙΚΠΑ, ή ιδιωτικοποιούνται, καθώς και για το δηµόσιο αρχειακό υλικό που βρίσκεται σε χέρια
ιδιωτών και διακινείται µε αγοραπωλησίες ερήµην της Κεντρικής Αρχειακής Υπηρεσίας.
Στο γενικότερο επίπεδο των αρχειακών εξελίξεων στη χώρα µας, ορισµένα προβλήµατα
παραµένουν ή προκύπτουν νέα:
η χρονίζουσα εκκρεµότητα της προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σε συνδυασµό µε την κατάργηση των
εξειδικευµένων προσόντων της θέσης εξακολουθεί να µας προκαλεί ανησυχία.
Επιπλέον, η κατάργηση της Ειδικής Γραµµατείας Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του ΥΠΕΠΘ
[µε ταυτόχρονη διατήρηση της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & Γενικών Αρχείων –Τµήµα Γενικών
Αρχείων – Τµήµα Προσωπικού], µας ανησυχεί ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει η απουσία
ενός θεσµού ανάλογων αρµοδιοτήτων σε θέµατα αρχείων, αφού δεν συνοδεύτηκε από τη
διοικητική αυτονόµηση των Γ.Α.Κ. Η επαφή της πρώην Ειδικής Γραµµατέως κας Ευγενίας
Κεφαλληναίου µε την κρατική αρχειακή υπηρεσία δεν έχει χαθεί, µετά τον ορισµό της ως
προέδρου του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών, ωστόσο η έλλειψη του θεσµικού οργάνου είναι
εµφανής στην εν γένει λειτουργία της κρατικής αρχειακής υπηρεσίας.
Από την άλλη πλευρά, θεωρούµε ότι ο ορισµός της νέας Εφορείας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους στα τέλη Νοεµβρίου του 2007, η στελέχωση και η σύνθεσή της αποτελούν θετικό βήµα
για την προώθηση βασικών θεµάτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της γενικότερης
αρχειακής πολιτικής. Η εκτίµηση -και η ελπίδα µας- βασίζονται στο γεγονός ότι ως τακτικά ή
αναπληρωµατικά µέλη της Εφορείας έχουν οριστεί –επιτέλους- και άνθρωποι των αρχείων, που
ορισµένοι συµβαίνει να είναι και µέλη της Ε.Α.Ε. [Ελ. Κατσιαδάκη/Κων/νος Λάππας, Ν.
Παντελάκης, Μ. Μινώτου, Ζ. Συνοδινός/Χρ. Βάρδα, Μ. Κολυβά]. Αν και µε αυτή την θετική
συγκυρία δεν βελτιωθεί η αρχειακή πραγµατικότητα, µέσα και έξω από τα πλαίσια της κρατικής
αρχειακής υπηρεσίας, θα αισθανθούµε ιδιαίτερη απογοήτευση.
Επισηµαίνουµε ωστόσο ότι πάγιο αίτηµα της Εταιρείας είναι η θεσµική της συµµετοχή στην
Εφορεία των Γ.Α.Κ. Την θέση αυτή έχει αποδείξει ότι δικαιούται και ουσιαστικά, αφού εκπροσωπεί
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το σύνολο του επιστηµονικού κόσµου των αρχείων και οι παρεµβάσεις της στα αρχειακά πράγµατα
υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι καίριες.

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.
Ενηµέρωση και επικοινωνία
Ο δικτυακός µας ιστότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί ως κόµβος πληροφόρησης και
ενηµέρωσης για όλους του επισκέπτες, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της επικοινωνίας εντός
και εκτός της Εταιρείας: στην επιστηµονική-ακαδηµαϊκή κοινότητα και στους φοιτητές-σπουδαστές
της αρχειονοµίας, σε συγγενείς κλάδους ή συνεργαζόµενους φορείς. Η Εταιρεία προβάλλει το έργο
της µε ένα αποτελεσµατικό εργαλείο το οποίο κερδίζει την εκτίµηση ενός συνεχώς διευρυνόµενου
κοινού, αλλά προκαλεί και αυξηµένες απαιτήσεις από τους χρήστες του. Αυτό συνεπάγεται
µεγαλύτερη ευθύνη της Επιτροπής Διαδικτύου, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιθεί περισσότερο
για να ανταποκριθεί.
Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε ακόµη η απόφασή µας 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. Πρόθεση του Δ.Σ. είναι να αναθέσει τη µετάφραση σε εξωτερικό
συνεργάτη, δεδοµένου ότι η δυνατότητα υλοποίησης µε… ίδια µέσα έχει αποκλειστεί.

Η δράση των Επιτροπών
Οι Επιτροπές της Εταιρείας µας είναι από τα πιο «δύσκολα παιδιά» της: ακολουθούν ένα
µοναχικό -τις περισσότερες φορές- δρόµο, που άλλοτε τις οδηγεί σε κορυφώσεις και άλλοτε σε
µαρασµό. Το βασικό αίτιο έχει εντοπιστεί εδώ και χρόνια: ελλιπής πλαισίωση µε ανθρώπινο
δυναµικό. Η θεραπεία ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ακόµη. Οι εκκλήσεις όλων των Δ.Σ. τα τελευταία
χρόνια για συµµετοχή των µελών δεν ευοδώθηκαν. Η τελευταία -αλλά όχι έσχατη- προσπάθεια για
ενεργοποίηση των µελών στους κόλπους των Επιτροπών, αφορά σε ανανέωση του τρόπου
ενηµέρωσης των µελών της Εταιρείας που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή:
αποφασίστηκε η αποστολή ενηµερωτικού δελτίου που θα περιέχει τους στόχους της κάθε
υφιστάµενης Επιτροπής -µε τη φροντίδα των προέδρων τους- και η ανάρτηση, µε τη µορφή
ανακοίνωσης, αντίστοιχων κειµένων στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.
Όσον αφορά τον απολογισµό της δράσης των Επιτροπών, έχει ως εξής:
Η Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων έχει ολοκληρώσει έναν δεύτερο επιτυχηµένο κύκλο, µε την
βελτιωµένη επανέκδοση του Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων. Η διάθεσή του σε ηλεκτρονική µορφή
και σε βάση δεδοµένων από την ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι ενδεικτική του επιπέδου στο
οποίο µπορεί να φτάσει η προσφορά της Ε.Α.Ε. Η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της
Επιτροπής συνίσταται στον εµπλουτισµό και την ενηµέρωση του παραπάνω Οδηγού.
Η Επιτροπή Αθλητικών και Ολυµπιακών Αρχείων έχει αντικείµενο αλλά είναι φτωχή σε
συµµετοχή. Προτάσεις για τη συνέχιση ύπαρξής της αποτελούν τα εξής:
-Αναζήτηση του τεκµηριωτικού υλικού -αρχεία του Αθήνα 2004, τι απέγινε, πού φυλάσσεται µε
δεδοµένο ότι ένα µέρος των δραστηριοτήτων του 2004 είχαν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες.
-Πραγµατοποίηση ηµερίδας µε θέµα τα ολυµπιακά αρχεία, που προϋποθέτει τον εντοπισµό των
ολυµπιακών και αθλητικών αρχείων καθώς και τα αρχεία αθλητικών σωµατείων και οργανισµών,
διαδικασία στην οποία µπορούν πιθανώς και τα Γ.Α.Κ. να συµβάλουν.
2

Προτείνεται να συσταθεί Επιτροπή Ενεργών & Ηµιενεργών αρχείων, δεδοµένου του αυξηµένου
ενδιαφέροντος για εκµάθηση records management. Θα µπορούσε να περιλαµβάνει εκπαίδευση,
τοµέα ενηµέρωσης για νεοπροσλαµβανόµενους αρχειακούς σε διάφορους φορείς, πρότυπα
διαχείρισης ενεργών αρχείων και να συνδυαστεί µε δράσεις της Επιτροπής Επιµόρφωσης.
Η Επιτροπή Διαδικτύου, νέων τεχνολογιών και οπτικοακουστικών αρχείων, πέρα από τη
συντήρηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ανέλαβε τη δηµιουργία συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου
προς τους φορείς που πραγµατοποιούν ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού. Θα περιλαµβάνει
ερωτήµατα όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης, κριτήρια επιλογής υλικού, τα
πρότυπα περιγραφής, µορφές τεκµηρίων που ψηφιοποιήθηκαν και απευθύνεται σε φορείς που
συµµετέχουν κυρίως σε προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Αναµένεται αύξηση της κινητικότητας στην Επιτροπή Αρχειακής Νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι
αναλαµβάνει την προεδρεία της ο Ζήσιµος Συνοδινός, βετεράνος του Δ.Σ. και µέλος της Εφορείας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Πιστεύουµε ότι όλες οι Επιτροπές, ενεργοποιηµένες ή µη, έχουν πολλά να προσφέρουν στην
υπόθεση των αρχείων, αφού καλύπτουν σηµαντικούς τοµείς δραστηριότητας και ενδιαφερόντων
των µελών µας που αποτελούν και καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας. Ωστόσο, οι δύο
τελευταίες έχουν την ευκαιρία -και την υποχρέωση θα έλεγα- να παρέµβουν καθοριστικά στις
εξελίξεις που δροµολογούνται ενόψει της επιστηµονικής-επαγγελµατικής πρόκλησης που αποτελεί
το κουβάρι «από απόσταση πρόσβαση στην πληροφορία», «ψηφιακή αναπαραγωγή τεκµηρίων»,
«προστασία προσωπικών δεδοµένων», «προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων» κλπ.
Βιβλιοθήκη
Η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης της Εταιρείας, η οποία φιλοξενείται στο ΙΑ/ΕΤΕ,
προγραµµατίστηκε µέσω της καταλογογράφησής της στο χώρο στέγασής της και σχεδιάζουµε να
βγει ο κατάλογος στην ιστοσελίδα µας.
Οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, ηµερίδων κλπ.
Η Ε.Α.Ε. συµµετείχε ως συνδιοργανώτρια στην ηµερίδα της ΕΜΙΑΝ µε θέµα «Νεολαία και
Αρχεία» και συγκεκριµένα µε εισήγηση του µέλους του Δ.Σ. Γιώργου Χαρωνίτη µε τίτλο «Η
παρουσία της νεολαίας στο αρχειακό τοπίο: Διαθεσιµότητες, όρια, προοπτικές». Πρόθεση του
Δ.Σ. είναι να προχωρήσει στην έκδοση των πρακτικών σε συνεργασία µε την ΕΜΙΑΝ
Το Δ.Σ. αποφάσισε να οργανώσει ηµερίδα για την Κοινωνία της Πληροφορίας της οποίας θα
προηγηθεί η αποστολή σχετικού κειµένου και του ερωτηµατολογίου που αναφέρθηκε παραπάνω
προς στους εµπλεκόµενους φορείς. Οι µέχρι στιγµής διαπιστώσεις -που θα αποτελέσουν και τους
βασικούς άξονες των παρεµβάσεων- συγκλίνουν στα εξής: έλλειψη ενός ενιαίου σχεδιασµού,
έλλειψη τυποποίησης στα ευρετήρια όρων των θησαυρών, έλλειψη ποιοτικής αξιολόγησης ως προς
το επιστηµονικό κοµµάτι. Οι στόχοι της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι µάλλον οικονοµικοί
παρά ευνοούν την επιστηµονική εξειδίκευση. Ένα άλλο θέµα επίσης είναι ο τρόπος επιλογής των
εταιρειών που θεωρητικά είναι επιφορτισµένες µε την παροχή επιστηµονικής κάλυψης. Άλλες
θεµατικές ενότητες αποτελούν ο κίνδυνος αλλοίωσης της αρχειακής πολιτικής µε την έµφαση στην
ψηφιακή απεικόνιση των τεκµηρίων σε βάρος της φυσικής µορφής (ψηφιοποίηση αρχείων χωρίς
προηγούµενη ταξινόµηση). Επιπλέον, η διαφύλαξη των πνευµατικών δικαιωµάτων (αναπαραγωγή
του υλικού), τα κριτήρια ψηφιοποίησης και η τυχόν επιλογή δεσµευµένου υλικού, καθώς και η
βιωσιµότητα της διαµορφωµένης υποδοµής µετά το πέρας της χρηµατοδότησης/υποστήριξης του
έργου.
Μέσα στην ίδια προοπτική εξετάζεται επίσης ο προγραµµατισµός ηµερίδων-σεµιναρίων µε θέµα
π.χ. το πρότυπο ISAD, που θα περιλαµβάνουν θεωρητικό στάδιο, παρουσίαση εφαρµογών του από
φορείς, καθώς και εργαστήρια-πρακτική εφαρµογή.
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Τέλος, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΔΚΚΑ-ΙΝΕΠ µε µέλη του Δ.Σ., ως εισηγητών σε
θέµατα αρχειονοµίας σε σεµινάρια που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε φορείς του Δηµοσίου,
συζητείται η προοπτική συνδιοργάνωσης συνεδρίου στην Κέρκυρα το φθινόπωρο. Στο συνέδριο, µε
κύριο θέµα τη διαχείριση των ενεργών αρχείων, θα κληθούν οι εκπρόσωποι των φορέων που
έχουν συµµετάσχει στα σεµινάρια για να µεταφέρουν την εµπειρία τους από την εφαρµογή των
αρχειονοµικών αρχών σε υπηρεσιακό περιβάλλον.
Διεθνής παρουσία και συνεργασία
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. µε την ευκαιρία της συµµετοχής του στο DLM FORUM εκ µέρους των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, εκπροσώπησε την Εταιρεία στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού
κλάδου του ICA (EURBICA), που πραγµατοποιήθηκε παράλληλα στις 25 Απριλίου 2007 στο
Βερολίνο.
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της προηγούµενης συνάντησης στη Βαρσοβία και ανασυγκροτήθηκε το
Γραφείο της EURBICA µετά την αποχώρηση ενός µέλους. Συζητήθηκαν τα εξής ζητήµατα
(συνοπτικά):
• Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε τις ευρωπαϊκές κρατικές νοµοθεσίες για τα αρχεία
και την πρόσβαση στην αρχειακή πληροφορία, η οποία πιθανόν να ενταχθεί στο πρόγραµµα
IDABC1.
• Το πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο record management
• Η οργάνωση διαδικτυακής συζήτησης µε αντικείµενο τα ηλεκτρονικά αρχεία στον ιστότοπο
της EURBICA
• Ο σχεδιασµός προγράµµατος για τον καθορισµό της επαγγελµατικής οντότητας των
Ευρωπαίων αρχειονόµων που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας ενός κειµένου για τα
επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες των αρχειακών.
• Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτηµα των κτηρίων Αρχείων.
Η επόµενη συνεδρίαση του κλάδου θα γίνει στις 17 Νοεµβρίου του 2008 στο Παρίσι.
Αναλυτικότερα κείµενα για τη συνέλευση και τις εργασίες του DLM FORUM θα δηµοσιευθούν στο
επόµενο τεύχος των Α.Ν.
Ο πρόεδρος συµµετείχε στις εργασίες της 40ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Στρογγυλής Τράπεζας
των Αρχείων (CITRA), που διεξήχθη στο Quebec του Καναδά (12-16 Οκτωβρίου 2007) όπου και
εκπροσώπησε την Εταιρεία. Το θέµα της 40ής CITRA ήταν «Συνεργασία για τη διατήρηση της
διαφορετικότητας», τελευταίο µέρος του τριετούς κύκλου (2005-2007) «Αρχεία, διαφορετικότητα
και παγκοσµιοποίηση». Γενικά οι εισηγήσεις περιστράφηκαν γύρω από τα ζητήµατα της
συνεργασίας πολιτιστικών φορέων στα πλαίσια ενιαίας πολιτικής, της αξιοποίησης της ψηφιακής
τεχνολογίας για την προβολή και διάσωση της αρχειακής κληρονοµιάς, των κινδύνων που
διατρέχουν τα αρχεία από διάφορες αιτίες (εµπορευµατοποίηση, κακές ή ανεπαρκείς συνθήκες
φύλαξης και συντήρησης ηλεκτρονικών και παραδοσιακών αρχείων). Ενδιαφέρουσα ενότητα
συναντήσεων αποτέλεσε και το ζήτηµα του καθορισµού του προφίλ των αρχειακών, µε στόχο την
οριοθέτηση ενός σαφούς πυρήνα θεµελιωδών προσόντων για το αρχειακό επάγγελµα.
Αναλυτική παρουσίαση των εργασιών και των αποφάσεων καθώς και η Διακήρυξη του Κεµπέκ για
τα αρχεία, στο επόµενο τεύχος των Α.Ν.
Εκδοτικός τοµέας
Η διακίνηση και πώληση των εκδόσεων της Εταιρείας δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα
έπρεπε. Πρέπει να γίνει συστηµατικότερη η προσπάθεια ενηµέρωσης των βιβλιοπωλών στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα, όπου συγκεντρώνονται και οι σπουδαστές της
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αρχειονοµίας, και βεβαίως να εξασφαλισθεί η τακτική διάθεση των εκδόσεών µας από µερικά
κεντρικά βιβλιοπωλεία.
Το επόµενο τεύχος των Α.Ν. βρίσκεται στο αρχικό στάδιο προετοιµασίας. Έχει
συγκεντρωθεί µέχρι στιγµής το τυπικό υλικό για τις ενότητες της ενηµέρωσης (δραστηριότητες,
διεθνή νέα, συνέδρια) και περιµένουµε τη συµβολή σας για την ολοκλήρωση της ύλης.
Σας ανακοινώνουµε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι, χάρη στη δραστηριοποίηση των µελών
της Ε.Α.Ε. που συµµετείχαν στην επιτροπή έκδοσης των πρακτικών του συνεδρίου «Αρχεία,
Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας», ολοκληρώνεται εντός των ηµερών η
εκτύπωση του τεύχους, για την ποιότητα του οποίου αποτελεί εγγύηση η οµάδα που την
επιµελήθηκε.
Ένα ενδεχόµενο που το συζητά σοβαρά το Δ.Σ., είναι η δωρεάν διάθεση κάποιων παλαιών
εκδόσεων της Εταιρείας, σε φοιτητές της Σχολής Αρχειονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Θεωρούµε ότι τα πρακτικά ηµερίδων όπως «Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία,
απόρρητο» (1998) ή το «Δικαίωµα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις» (2001) αφενός
δεν έχουν χάσει την επικαιρότητά τους, αφετέρου δεν προσφέρουν τίποτε µε το να σκονίζονται
στις αποθήκες µας. Σε δεύτερο επίπεδο, µπορεί να αποτελέσουν, µε εχέγγυο την επιστηµονική
τους βαρύτητα, έναν πολύ καλό τρόπο προβολής του έργου της Εταιρείας σε ένα ζωτικό για τους
σκοπούς της χώρο, όπως είναι µια σχολή Αρχειονοµίας.

Οικονοµικά
Τα µικρά έσοδα από τις συνδροµές των µελών και τις πωλήσεις των εκδόσεων δεν µπορούν
να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη λειτουργικά µας έξοδα. Η χρηµατοδότηση από φορείς
περιορίστηκε στην πάντα ευπρόσδεκτη και ανακουφιστική χορηγία της Ε.Τ.Ε., η οποία ποτέ δεν
αρνήθηκε τον οβολό της -ή το ευρώ της- για την ενίσχυση του έργου της Εταιρείας. Ο Ταµίας µας
ο κ. Κώστας Χαρίσης θα σας δώσει στη συνέχεια αναλυτικότερα στοιχεία.
Άλλες δραστηριότητες, επαφές µε φορείς κλπ.
Με πρωτοβουλία της συναδέλφου Κάλλιας Χατζηγιάννη θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για συνεργασία και συµµετοχή της Ε.Α.Ε. -πιθανότατα µε σειρά διαλέξεων- στα σεµινάρια που
οργανώνει το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών όπως τα µαθήµατα αρχειονοµίας.
Η µετάφραση προτύπων ή η επιµέλεια µεταφράσεων, όπως το ISAAR προτάθηκε από την
Έλλη Κραββαρίτη, ως τοµέας δράσης της Εταιρείας.
Στις γενικότερες δραστηριότητες µπορεί να ενταχθεί η προσφορά αντιτύπων των
εκδόσεων της Ε.Α.Ε. στη Βιβλιοθήκη της Εφορείας Νεοτέρων Μνηµείων Αττικής, ύστερα από
επιστολή της προϊσταµένης της Εφορείας κ. Βούλας Παλαντζά.
Τέλος, έχει εκδηλωθεί η πρόθεση, από διδάσκοντες της Σχολής Αρχειονοµίας, ….
Νέα µέλη
Εργαζόµενοι σε αρχειακούς φορείς, ερευνητές, ιδρύµατα αλλά και φοιτητές σχολών
αρχειονοµίας-βιβλιοθηκονοµίας αποτελούν τη νέα εσοδεία των µελών µας.
Κατά το διάστηµα από τον Απρίλιο του 2007 µέχρι σήµερα, το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. συνεδρίασε
συνολικά 7 φορές και ενέκρινε την εγγραφή στην Εταιρεία των εξής:
1.
Παναγόπουλου Σπύρου, υποψήφιου διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας και Τέχνης
Πανεπιστηµίου Πατρών, φοιτητή Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών
2.
Καλλιάνου Μαρίας, φοιτήτριας Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας
3.
Δηµουλά Αννας, φοιτήτριας Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας
4.
Μανσούρ Αιµέ ή Κωνσταντίνου, χηµικού µε ειδίκευση στο χαρτί
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Επίσης έγινε µέλος, µε αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου του, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.
Τα παραπάνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχει εγκρίνει ως νέα µέλη το Διοικητικό
Συµβούλιο, καλείται η σηµερινή Γενική µας Συνέλευση να επικυρώσει αµέσως µετά την εκφώνηση
του απολογισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Φέτος η Εταιρεία µας συµπληρώνει 18 χρόνια ενεργητικής συµµετοχής στα αρχειακά
ζητήµατα της χώρας µας. Οι παρεµβάσεις µας σε θέµατα όπως η αρχειακή εκπαίδευση και
επιµόρφωση, η επιστηµονική πληροφόρηση και η διεθνής συνεργασία, οι αρχειακές εκδόσεις
υπήρξαν καθοριστικές.
Εξακολουθεί να υπάρχει ένας δραστήριος πυρήνας ιδρυτικών µελών της Ε.Α.Ε. που µε
αξιοθαύµαστη αντοχή εξακολουθεί να συµβάλλει µε τις γνώσεις και την εµπειρία του 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, γεγονός που αντανακλά
και στη σύνθεση του Δ.Σ. Ο δεδοµένος δυναµισµός όµως των νέων µελών πρέπει να µετουσιωθεί
σε θετική ενέργεια µέσα από τη συσπείρωση γύρω από την Ε.Α.Ε., τη στελέχωση των επιτροπών,
τη συµµετοχή σε πρωτοβουλίες της, ανοίγοντας νέους δρόµους, στη βάση πάντα της
επαγγελµατικής συνεργασίας και δεοντολογίας, και της κοινής, συλλογικής, επιστηµονικής δράσης.
Θεωρητική γνώση και επαγγελµατική πράξη, νεανικός δυναµισµός και πρακτική εµπειρία,
εθελοντισµός, αφιλοκερδής προσφορά και ηθική δέσµευση για τη συλλογική επίτευξη των στόχων
της εταιρείας ήταν ανέκαθεν τα θεµελιώδη συστατικά της ανάπτυξης και καταξίωσης του
επιστηµονικού µας Συλλόγου.
Και είναι σηµαντικό, για λόγους ενεργοποίησης όλο και περισσότερων µελών, οι παραπάνω
δραστηριότητες, ιδέες και απόψεις να καταχωρούνται και να εµπλουτίζουν την ύλη των επίσηµων
οργάνων επικοινωνίας µας, των Αρχειακών Νέων και του ιστοτόπου της Ε.Α.Ε.
Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε 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 στήριξη και βοήθεια που προσέφερε -και συνεχίζει να προσφέρει- σε πολλές
δραστηριότητες της Εταιρείας µας.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συµβούλιο
της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας
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