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Expert Committee meeting for the "Online Dictionary of National History of 

Science Bibliographies and Archival Sources" 

(Παρίσι, Maison des Sciences de l'Homme, 4-6 Απριλίου 2003) 

HΔιεθνής Ένωση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας των 

Επιστημών (IUHPS/DHS) εγκαινίασε ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την εκ

πόνηση μιας παγκόσμιας τράπεζας δεδομένων όπου θα προσφέρεται on-line η ιστορι

κή βιβλιογραφία των επιστημών όλων των χωρών του κόσμου. 

Το πρόγραμμα κατατέθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Επιστημών και εγκρί

θηκε. 

Για να συζητηθεί η μορφή που θα λάβει το πρόγραμμα αυτό, η IUHPS/DHS ορ

γάνωσε στο Παρίσι, με τη συνδρομή της Maison des Sciences de l'Homme μια συνά

ντηση με εκπρόσωπους από διάφορες χώρες. Παρευρέθηκαν οι Luca Scarantino (Γαλ

λία), Juan Jose Saldana (Μεξικό), Peter Harper (Αγγλία), Roderick Home (Αυστραλία), 

Joseph Anderson (ΗΠΑ), Φωτεινή Ασημακοπούλου (Ελλάδα), Θύμιος Νικολαΐδης 

(Ελλάδα), Irfan Habib (Ινδία), Roberto Martins (Βραζιλία), Roshdi Rashed (Γαλλία-Αί-

γυπτος), Shikara Sasaki (Ιαπωνία), Alfredo Tolmasquim (Βραζιλία), Gerardo Arroyo 

(Μεξικό). 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι εθνικές βιβλιογραφίες των κρατών των συμμε

τεχόντων ως δείγματα διαφορετικών εθνικών βιβλιογραφιών. 

Συζητήθηκε κυρίως η μορφή της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και τα ποικίλα προ

βλήματα ενοποίησης των ήδη υπαρχόντων βάσεων δεδομένων διαφορετικών μορφών 

και γλωσσών. Διαπιστώθηκε η μεγάλη διαφορά φάσης των κρατών στον τομέα αυτό. 

Ενώ στα προηγμένα κράτη υπάρχουν ήδη ειδικευμένες βάσεις δεδομένων ιστορικών 

επιστημονικών βιβλιογραφιών, στα περισσότερα κράτη του τρίτου κόσμου δεν έχει γί

νει ακόμα η στοιχειώδης καταγραφή. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο που προέκυψε από τις συζητήσεις της συνάντησης κατα

τέθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Επιστημών (ICSU) και εγκρίθηκε. 

Θύμιος Νικολαΐδης 
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~~^ Η Εταιρεία Πολιτισμού και Επιστήμης Αιγιαλείας 

Ηνεοσύστατη Εταιρεία Πολιτισμού και Επιστήμης Αιγιαλείας (ΕΤ.Ε.Π.Α.) ιδρύθηκε 

στις αρχές του Ιανουαρίου 2001 από έναν πυρήνα ανθρώπων που έχουν δηλώ

σει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη της ιστορίας της Αιγιαλείας και την πο

λιτισμική ανάπτυξη της περιοχής. 

Σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και οργάνωση δραστηριο

τήτων για την προώθηση επιστημονικών και πολιτιστικών στόχων, με την πραγματο

ποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύσεων, διαλέ

ξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με το πνεύμα αυτό, το 

σωματείο επιδιώκει να συνεργαστεί με ερευνητικούς φορείς και προγράμματα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με τους αντί

στοιχους τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Π.Α. εκλέχτηκαν οι ακόλουθοι: Αθανά

σιος Ριζάκης (Πρόεδρος), Στ. Ανδρουτσόπουλος (Αντιπρόεδρος), Βασίλης Παναγιω-

τόπουλος (Γεν. Γραμματέας), Λουκία Δρούλια (Ταμίας), Χρήστος Λυριντζής, Αλέξης 

Μαλλιαρής, Έλλη Μητράκου, Κων. Ντόκος, Άγγελος Ρούβαλης, Αθ. Καλαφάτης, Φίλ. 

Οικονόμου. 

Κατά το 2003 με πρωτοβουλία του καθ. Α. Ριζάκη, σε συνεργασία με την Ιταλική 

Αρχαιολογική Σχολή και τον διευθυντή της, καθ. Em. Greco, καθώς και με το Πανεπιστή

μιο του Σαλέρνο και την 6η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πάτρας η ΕΤ.Ε.Π.Α. οργάνωσε δύο εκ

δηλώσεις: α', την επίσημη παρουσίαση των Πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου 

(Paestum, Φεβρουάριο 2001) μετίτλο Gli Achei e l'identità etnica degli Achei d'Occidente 

[Οι Αχαιοί και η εθνική ταυτότητα των Αχαιών της Δύσης], και β '. τη διάλεξη της καθη

γήτριας του Πανεπιστημίου του Salerno Angela Pondradolfo στην έδρα της ΕΤ.Ε.Π.Α στο 

Αίγιο (οικία Δρούλια), τον Οκτώβριο 2003, με θέμα τη δημιουργία των αχαϊκών αποικιών 

στην Κάτω Ιταλία. Ο ίδιος χώρος διατέθηκε ως σεμιναριακό εργαστήριο για τους ιταλούς 

φοιτητές που με τους καθηγητές τους, σε συνεργασία με την 6η Εφορεία Αρχαιοτήτων, 

πραγματοποίησαν δύο δεκαπενθήμερες αρχαιολογικές αποστολές με έρευνες πεδίου 

στην περιοχή της Αιγιαλείας. 

Στις 20 Δεκεμβρίου, καλεσμένη ως μέλος της ΕΤ.Ε.Π.Α. από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αιγίου, η Λουκία Δρούλια μίλησε με θέμα: "Η 'ανάδυση' της Ελλάδας και η πορεία του 

νέου ελληνισμού προς την αυτοσυνειδησία". 

Η ΕΤ.Ε.Π.Α έχει προγραμματίσει μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 

δράσεων: 

• Κύκλους διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία του Δήμου Αιγί

ου. 

• Την εκπόνηση και δημοσίευση ενός δίτομου έργου επιστημονικών συνεργασιών 

αναφερόμενο στην Αιγιαλεία από την αρχαιότητα έως σήμερα, το οποίο θα απευθύ

νεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. 
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• Την οργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου τον Μάιο του 2005 με θέμα την ^ 

ιστορία και την εξέλιξη της ιδέας της ομοσπονδιακής οργάνωσης και διοίκησης των 

κρατών. 

Ο πρώτος κύκλος διαλέξεων (άνοιξη 2004) αφορά στη νεότερη ιστορία και θα περι

λαμβάνει τις ομιλίες των Χρ. Λυριντζή ("Πολιτική και πολιτικές οικογένειες στη Βοστί-

τσα"), Αθ. Καλαφάτη ("Στοιχεία οικονομικής ιστορίας της Αιγιαλείας το 19ο αιώνα"), Γ. 

Τόλια ("Το λιμάνι του Αιγίου στους νεότερους χρόνους. Χάρτες και οδοιπορικά") και Αλ. 

Μαλλιαρή ("Η βενετσιάνικη Βοστίτσα : ο χώρος και οι άνθρωποι"). 

Με την παρέμβαση της ΕΤ.Ε.Π.Α, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου εμπλούτισε τις 

συλλογές της με εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών, του Ιδρύματος Ουράνη και του 

ΙΑΕΝ που δέχθηκαν πρόθυμα να τις προσφέρουν. 

Λουκία Δρούλια 
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