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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ
Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθμ. 1
(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της 22ης /12/2016)
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ως παρακαταθήκη της προσωπικής βιβλιοθήκης και του αρχείου του
καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη στην Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη του Δήμου Ζωγράφου, συνήλθε
σήμερα Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 16.00’ π.μ. σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο
Ζωγράφου.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ









(Δήμαρχος – Πρόεδρος)

ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ. προσκλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δημ. 80/12-12-2016 πρόσκληση
της Δημάρχου – Προέδρου.
Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν έξι (6) από τα εννέα (9) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα οι: Τίνα Καφατσάκη (Δήμαρχος – Πρόεδρος), Στρακαντούνα - Σφακάκη Βασιλική,
Μαρτάκος Αριστείδης (Άρης), Ρούσσος Σωτήρης, Καρακατσούλη Άννα και Ινιωτάκης Πέτρος.
Απουσίαζαν τα μέλη: Βαμβακά Ευσταθία, Κιτσίκης Δημήτριος και Βλάχος Άγγελος
Επομένως υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ήταν το θέμα με τίτλο: «Παραχώρηση ως παρακαταθήκη
της προσωπικής βιβλιοθήκης και του αρχείου του καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη στην Περιφερειακή
Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Νομού Ηρακλείου Κρήτης».
Η Δήμαρχος Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής:
«
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου με την υπ’ αριθμ. 504/2006 απόφαση του
ενέκρινε την ίδρυση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν. ΚΙΤΣΙΚΗ».
Το Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη συνεστήθη ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με
Προεδρικό Διάταγμα στις 5 Σεπτεμβρίου του 2008 (ΦΕΚ: τεύχος Α’, αρ. φύλλου 190, 15/09/2008,
προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθμ. 129) και με έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της
24ης Ιουνίου 2010, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ: τεύχος Β΄, αρ. φύλλου
1004, 30/6/2010, απόφαση γενικού γραμματέως περιφερείας Αττικής).
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Ιδρύθηκε προς τιμή του Καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη, πανεπιστημιακού παγκοσμίας
εμβέλειας , ειδικού της γεωπολιτικής και της Ιστορίας των διεθνών σχέσεων. Κύριος σκοπός του
Ιδρύματος είναι η οργάνωση, η διαφύλαξη, η αρχειοθέτηση και η διαθεσιμότητα στο κοινό – με
απώτερο στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή της πολιτιστικής και ερευνητικής αξίας της – της
προσωπικής βιβλιοθήκης και του αρχείου του καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη.
Η Βιβλιοθήκη Δημήτρη Κιτσίκη που στεγάζεται στο Ίδρυμα, διαφυλάσσει το κύριο τμήμα της
προσωπικής βιβλιοθήκης και του αρχείου του Καθηγητή Κιτσίκη, που δώρισε ο ίδιος το 2006 στο
Δήμο Ζωγράφου.Η περαιτέρω αξιοποίηση του αρχείου του καθηγητή και του τμήματος της προσωπικής
του βιβλιοθήκης, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ της Δημάρχου Ζωγράφου, Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και του κ. Nικολάου Καραπιδάκη, ιστορικού και
πανεπιστημιακού δάσκαλου, Προέδρου της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (συντομογρ. ΓΑΚ) είναι ελληνική δημόσια υπηρεσία , η οποία
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1946/91 και αποτελεί ενιαία αυτοτελή δημόσια
υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο σκοπός της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. μεταξύ άλλων είναι:
α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, µικροφωτογράφηση, ταξινόµηση και
ευρετηρίαση το αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς µελέτη όλων των δηµόσιων και
ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην
πολιτιστική κληρονοµιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση µε τη διοικητική, οικονοµική και
κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.
β) Η επισήµανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δηµόσιων αρχείων, η επιλογή και
εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιµασία για την διάθεση στους µελετητές.
δ) Η συνεργασία µε τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται ιδίως:
α) Τα αρχεία ιδιωτικού περιεχοµένου βυζαντινής περιόδου. β) Τα αρχεία των προσώπων που
άσκησαν ανώτατα λειτουργήµατα της πολιτείας και της εκκλησίας και των προσώπων που
διακρίθηκαν στις επιστήµες, τα γράµµατα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη
δράση, καθώς και τα αρχεία άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόµενό τους παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Κατά το Άρθρο 38 Παρακαταθήκη αρχειακού υλικού.
1. α) Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς, κάτοχοι αρχειακού υλικού µπορούν να το καταθέτουν στα
Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωµα της ανάληψής του όποτε θελήσουν. β) Κατά την κατάθεση και την
ανάληψη συντάσσεται λεπτοµερές πρακτικό.
Ο κ. Πέτρος Ινιωτάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος
σε συνεννόηση με τον καθηγητή κ. Κιτσίκη και με δεδομένο ότι ήδη στο Ηράκλειο της Κρήτης
βρίσκεται το αρχείο του πατέρα του καθηγητή, θεωρούν ότι η επωφελέστερη αξιοποίηση του αρχείου
και της προσωπικής βιβλιοθήκης του κ. Κιτσίκη μπορεί να επιτευχθεί στην Περιφερειακή Υπηρεσία
των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο.
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ηρακλείου είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του
Κράτους. Σκοπός και κύρια μέριμνα των Γ.Α.Κ. Ηρακλείου είναι η διάσωση, η εποπτεία, η
συγκέντρωση, η ταξινόμηση και ευρετηρίαση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, τα οποία
αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, στη διοικητική, οικονομική
και κοινωνική ζωή της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους
αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές. Ήδη στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών
Σπουδών στα πλαίσια των μαθημάτων για την Οθωμανική αυτοκρατορία, έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από φοιτητές και ερευνητές για τη μελέτη του αρχείου και της προσωπικής
βιβλιοθήκης του καθηγητή.
Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνεται να μεταφερθεί ως παρακαταθήκη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1946/91, το Αρχείο και η προσωπική βιβλιοθήκη του καθηγητή κ.
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Δημητρίου Κιτσίκη στη Περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο
Κρήτης όπου θα συνεχίσει να λειτουργεί με την αδιάλειπτη συνεργασία του Ιδρύματος και των
Δήμων Ζωγράφου ( όπου και θα παραμείνει η έδρα του Ιδρύματος) και Ηρακλείου Κρήτης για την
επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση του σε κοινό και ερευνητές.
Στο σημείο αυτό ανακοινώθηκε ότι το μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος και Δωρητής του
αρχείου και της βιβλιοθήκης, κ. Κιτσίκης Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω
απουσίας του στο εξωτερικό, απέστειλε σχετική επιστολή στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί
ανεπιφύλακτα και εξ’ ολοκλήρου με την εισήγηση της Δημάρχου - Προέδρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κιτσίκη αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση –
ενημέρωση της Δημάρχου - Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση ως παρακαταθήκη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1946/91, του
Αρχείου και της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή κ. Δημητρίου Κιτσίκη, στη Περιφερειακή
υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα συνεχίσει να
λειτουργεί με την αδιάλειπτη συνεργασία του Ιδρύματος και των Δήμων Ζωγράφου ( όπου και θα
παραμείνει η έδρα του Ιδρύματος) και Ηρακλείου Κρήτης, για την επωφελέστερη αξιοποίηση και
διάθεση του σε κοινό και ερευνητές.
Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα απόφαση από το πρακτικό και υπογράφεται.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

