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Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ), αποτελεί το 

σηµαντικότερο και µεγαλύτερο αρχείο φορέα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα µας. 

Στις συλλογές του, στις οποίες περιλαµβάνονται περισσότερα από 2.000.000 

τεκµήρια, αποτυπώνεται όχι µόνο η ιστορία του πρώτου ελληνικού πανεπιστηµίου 

(έτος ίδρυσης: 1837), αλλά και σε µεγάλο βαθµό της χώρας, καθώς το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών αποτέλεσε έναν από τους πλέον σηµαίνοντες παράγοντες του δηµόσιου βίου. 

Στο Ι.Α. ΕΚΠΑ φυλάσσονται εξαιρετικής σηµασίας αρχειακά τεκµήρια. Ένα 

σηµαντικό τµήµα του υλικού αυτού έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά το µεγαλύτερο τµήµα 

του παραµένει στη χαρτώα και άλλη µορφή του, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

ευρεία αξιοποίησή του.  

Το Ι.Α. ΕΚΠΑ µε τη χορηγία της εταιρείας JTI συνέχισε το έργο της 

ψηφιοποίησης και της ληµµατογράφησης σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα το πολύτιµο 

διοικητικό αρχείο του Πρωτοκόλλου. Το αρχείο του Πρωτοκόλλου αποτελείται από 

λυτά έγγραφα, καλύπτει την περίοδο 1837-1953 και αποτελεί την πιο πλούσια πηγή 

πληροφοριακής ύλης για την ιστορία του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς αναλύεται 

σε πολλαπλές θεµατικές κατηγορίες, όπως ενδεικτικά αλληλογραφία, εισερχόµενα 

και εξερχόµενα έγγραφα εκπαιδευτικού, οικονοµικού, δικαστικού περιεχοµένου και 

διάφορα άλλα έγγραφα (επιστηµονικές συλλογές, παραρτήµατα, συγγράµµατα, 

ευρετήρια, καλλιτεχνία κ.α.). Στις ήδη 400.000 σελίδες ψηφιοποιηµένου αρχειακού 

υλικού, µε τη συνδροµή της JTI, έρχονται να προστεθούν άλλες 240.000 σελίδες, 

έργο που επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα.   

Καταρχάς αναδεικνύεται µια µοναδική πηγή της νεοελληνικής ιστορίας και 

του πολιτισµού και δίδεται ελεύθερη και άµεση πρόσβαση σε αυτήν. 

Πολλαπλασιάζονται, ακόµη, οι δυνατότητες ερευνητικής χρήσης του υλικού αυτού, 

εξασφαλίζονται πολλές συνεργασίες του Ι.Α. ΕΚΠΑ µε ερευνητικά ιδρύµατα των 

υπολοίπων ελληνικών αλλά και ξένων πανεπιστηµίων, προβάλλεται και προωθείται 

το Ιστορικό Αρχείο αλλά και το Πανεπιστήµιο Αθηνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

ως σηµαντικό ερευνητικό πόλο και ως σύγχρονο ακαδηµαϊκό κέντρο.  

Η εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου θα 

πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7 µ.µ., στο αµφιθέατρο 

«Αργυριάδης» (κεντρικό κτίριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµίου 30), µε χαιρετισµούς από τον 

Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Αθανάσιο Μελέτιο ∆ηµόπουλο, τον Υπουργό 

Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, τον Πρόεδρο του Ι.Α. ΕΚΠΑ κ. Βαγγέλη 

Καραµανωλάκη και τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της  JT International 

Hellas, κ. Edoardo Voletti. 

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρµας από τους 

υπευθύνους του ψηφιακού αποθετηρίου ΕΚΠΑ κ. Κώστα Βίγλα και Ειρήνη Λουρδή, 

ενώ την παρουσίαση του προγράµµατος της Ψηφιοποίησης και ληµµατογράφησης του 

Αρχείου Πρωτοκόλλου ΕΚΠΑ, θα κάνει η κ. Χάιδω Μπάρκουλα, Ε.∆ι.Π., υπεύθυνη 

των αρχειακών συλλογών του Ι.Α. ΕΚΠΑ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

παρουσιαστούν σπάνια τεκµήρια από τις συλλογές του Πρωτοκόλλου, και θα γίνει 

παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρµας  .  

Στη συνέχεια πέντε νέοι ερευνητές, που δούλεψαν για την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος, θα παρουσιάσουν µικρές ιστορίες από το αρχείο του Πρωτοκόλλου, 

πλαισιώνοντας τες µε τα ανάλογα τεκµήρια.  Η κ. Χριστίνα Μπάκουλα, υπ. δρ. 

ΕΚΠΑ, – υπάλληλος Ι.Α. ΕΚΠΑ, µε θέµα: Η  Πανεπιστηµιακή Φάλαγγα στους 

δρόµους της πόλης. 



Η κ. Μαρία Αρβανίτη, υπ. δρ. ΕΚΠΑ, µε θέµα: Προσωπικές ιστορίες στα 

πανεπιστηµιακά αρχεία.  Ο κ.  Αντώνης Σαραντίδης, µτχ. φοιτητής ΕΚΠΑ, µε θέµα:  

Εθνική Βιβλιοθήκη και Πανεπιστήµιο Αθηνών στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο κ. 

Αποστόλης Τσάνο, υπ. δρ.  Πάντειο Πανεπιστήµιο, µε θέµα Αριστερά και φοιτητικό 

κίνηµα στο Μεσοπόλεµο και ο κ. Μάνος Αυγερίδης, υπ. δρ.  ΕΚΠΑ,  Πόλεµος και 

"Ειρήνη". Το Πανεπιστήµιο Αθηνών στην Κατοχή. 
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