
 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

119
η
  Συνεδρίαση 

 
του Δ.Σ., στην Αθήνα, στις  19 Φεβρουαρίου 2021 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  
Θέμα 3.  Η 30

η
 Επέτειος από τη σύσταση του ΙΚΙ. Ανακήρυξη επιτίμων μελών. 

Ο πρόεδρος κ. Η. Μπεριάτος έλαβε το λόγο και είπε ότι εφέτος στις 4 Μαρτίου 

συμπληρώνονται 30 χρόνια από την σύσταση του ΙΚΙ  με την έκδοση του σχετικού 

προεδρικού διατάγματος. Λόγω και της πανδημίας δεν είναι εύκολο να διοργανώσουμε 

ξεχωριστή εκδήλωση. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα το 19
ο
 επιστημονικό συμπόσιο, και 

τρεις άλλες εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό προτείνει τα εξής α) να συνταχθεί και εκδοθεί ένα 

μικρό λεύκωμα με ανέκδοτο κυρίως φωτογραφικό υλικό, σχετικά με το έργο του ΙΚΙ στις 

τρεις αυτές δεκαετίες και β) με τη ευκαιρία της επετείου των 30 χρόνων να ενεργοποιηθεί η 

διάταξη του Οργανισμού του ιδρύματος (άρθρο 5 παράγραφος 2γ) για την ανακήρυξη, 

κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. ως επιτίμων μελών του ΙΚΙ, προσώπων τα οποία 

έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση των σκοπών του 

ιδρύματος. 

Προσέθεσε ότι  πολλά είναι τα πρόσωπα που έχουν προσφέρει τη στήριξη τους στο ΊΚΙ  αλλά 

κάποια από αυτά ξεχώρισαν γιατί προσέφεραν ταυτόχρονα και για μεγάλο διάστημα, 

συνδυασμένη οργανωτική και επιστημονική βοήθεια. Αυτά κατά τη γνώμη του είναι τα εξής: 

Δώρα Μαρκάτου, Ευρυδίκη Λειβαδά, Ηλίας Τουμασάτος που είναι εξ΄ άλλου αξιόλογοι 

πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Προτείνει δε να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη και 

αιτιολόγησε τη γνώμη του, για κάθε ένα από αυτά ως ακολούθως: 

 
Δώρα Μαρκάτου : Η ουσιαστική συμβολή της έγκειται κυρίως στην οργανωτική και επιστημονική  

υποστήριξη και βοήθεια  για τον σχεδιασμό, την  στόχευση και την υλοποίηση  μιας μεγάλης 

καμπάνιας για τη διάσωση, επισκευή και αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου 

καθώς και την κήρυξη του ως διατηρητέου/νεότερου μνημείου. H καμπάνια αυτή που διήρκεσε από τις 

αρχές του 2020  (και συνεχίζεται και στο τρέχον έτος 2021)  περιλάμβανε  κυρίως την  τεκμηριωμένη 

ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και την συλλογή εκατοντάδων υπογραφών αξιολόγων συμπολιτών 

μας από Κεφαλονιά, Αθήνα και αλλού, μέσω απ’ ευθείας προσωπικής επαφής, είτε μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  Επίσης επιμελήθηκε σε συνεργασία με το ΔΣ 

την αποστολή επιστολών προς τους αρμόδιους τοπικούς και κεντρικούς φορείς. Τις επίπονες αυτές 

ενέργειες και διαδικασίες η κα Μαρκάτου πραγματοποίησε εν μέσω πανδημίας με επιμονή και 

μεθοδικότητα.  

Ευρυδίκη Λειβαδά :Η συμβολή της ήταν ουσιαστική και περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων (περίοδος 

1998-2001) που αφορούν κυρίως στην διοργάνωση εκδηλώσεων και υποστήριξη εκδόσεων. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων συνέβαλλε καθοριστικά  στην οργάνωση: α) Ημερίδας  για την 

«προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου του Ιονίου Πελάγους»  σε συνεργασία µε 

ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΚΘΕ ( 9/ 1998) β) Ημερίδας για την «Κεφαλλονίτισσα Γυναίκα»  12/ 2000) γ) 

Ημερίδας για τον Ανδρέα Λασκαράτο    (3/ 2001) δ) Συμποσίου για την  χαρτογραφία και παρουσίαση 

της έκδοσης «Η Επτάνησος σε χάρτες: Από τον Πτολεμαίο στους Δορυφόρους» σε συνεργασία µε το 

(ΕΚΕΧΧΑΚ) και  το ΑΠΘ (6/2001) ε) Διημέρου  στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπου έγινε παρουσίαση λευκώματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους ανεμόμυλους Κεφαλονιάς και 

Ιθάκης με συγγραφέα την Ε. Λειβαδά, και ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μύλους (9/2001) 

στ)  Ειδικής εκδήλωσης για την προστασία και ανάδειξη της Γέφυρας Δεβοσέτου Αργοστολίου (9/ 2001). 

Ηλίας Τουμασάτος : Η ουσιαστική συμβολή του συνίσταται στην πολύπλευρη υποστήριξή  του σε 

μια σειρά από εκδηλώσεις του Ιδρύματος υπό διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά (περίοδος 2011-19). 

Συγκεκριμένα (πέρα από την επιστημονική συμμετοχή του ως εισηγητής), βοήθησε στη διεξαγωγή των 

συμποσίων του ΙΚΙ τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος ή συμπρόεδρος συνεδριάσεων, ως μέλος των 

επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών καθώς και ως μέλος ή/και ως rapporteur στα στρογγυλά 

τραπέζια στο κλείσιμο των συμποσίων. Επίσης συνεισέφερε ως ειδικός ομιλητής κατά την απονομή  

τιμητικών και διακρίσεων ( π.χ. για τις εφημερίδες και έντυπα των χωριών και μικρο-περιφερειών της 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ή των εθελοντών προστασίας των δασών κ.ά.), ως ειδικός ομιλητής σε 

τιμώμενα από το ΙΚΙ  πρόσωπα (όπως στην εκδήλωση για τον Γεράσιμο Σταματάτο) και ως εισηγητής 

σε παρουσιάσεις εκδόσεων που προέκυψαν από τη δράση του ΙΚΙ (π.χ. τόμος για τις ξηρολιθικές 

κατασκευές, βιβλίο για τους σεισμούς και την οικιστική ανάπτυξη κ.α.).  



 

  

Τέλος είπε ότι θεωρεί σκόπιμο να εκδοθεί ανακοίνωση του ΙΚΙ στα τοπικά ΜΜΕ  σχετικά με 

την ανακήρυξη των επίτιμων μελών. Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ.  αφού άκουσαν την 

εισήγηση, επικρότησαν την  πρόταση του κ. Μπεριάτου  να ανακηρυχθούν, με την ευκαιρία 

της 30
ης

  επετείου ίδρυσης του ΙΚΙ, ως επίτιμα μέλη τα προτεινόμενα πρόσωπα. Επίσης 

συμφωνήσαν για την έκδοση μικρού λευκώματος και πρότειναν η εκδήλωση για τα 30 χρόνια 

να ενσωματωθεί στην εκδήλωση για το 19
ο
 Συμπόσιο ή σε άλλη στην οποία να διανεμηθεί 

και το έντυπο υλικό, εφόσον είναι έτοιμο και να απονεμηθούν και τα σχετικά τιμητικά 

διπλώματα. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης να επιδοθούν ή να 

σταλούν ταχυδρομικώς στα επίτιμα μέλη. Ο κ. Μπεριάτος συμφώνησε απολύτως με τις 

προτάσεις  αυτές.    

Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο  

αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

α) Με την ευκαιρία της επετείου των 30 χρόνων από τη ίδρυση του ΙΚΙ, να ενεργοποιηθεί η 

διάταξη του Οργανισμού το  Ιδρύματος (άρθρο 5 παράγραφος 2γ) για την ανακήρυξη ως 

επιτίμων μελών του ΙΚΙ προσώπων τα οποία  έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ουσιαστική 

συμβολή στην πραγματοποίηση των σκοπών του ιδρύματος.  

β) Αποδέχεται την τεκμηριωμένη εισήγηση του προέδρου και ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του 

ΙΚΙ τα εξής πρόσωπα: Δώρα Μαρκάτου, Ιστορικό της τέχνης, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Παν. Ιωαννίνων και Έφορο του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 

Αργοστολίου, Ευρυδίκη Λειβαδά, συγγραφέα και ιστορική ερευνήτρια και  Ηλία 

Τουμασάτο Δρα ιστορίας, εκπαιδευτικό, συγγραφέα. Επειδή και τα τρία έχουν συμβάλλει 

ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των σκοπών του ιδρύματος γεγονός που αιτιολογείται 

πλήρως σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση του προέδρου. 

β) Αναθέτει στον πρόεδρο να επικοινωνήσει για να ενημερώσει -προφορικώς και γραπτώς- τα 

ανακηρυχθέντα επίτιμα μέλη και να φροντίσει, μαζί με τον γραμματέα, η απόφαση αυτή, να 

ανακοινωθεί στα τοπικά ΜΜΕ στις 4 Μαρτίου, γενέθλια ημέρα  του ΙΚΙ. Επίσης να 

συνταχθούν τα σχετικά τιμητικά διπλώματα με ημερομηνία  4 Μαρτίου 2021. 

γ) Με φροντίδα του προέδρου και σε συνεργασία με άλλα μέλη του Δ.Σ. να  γραφεί και να 

εκδοθεί το ειδικό έντυπο για τα 30 χρόνια του ΙΚΙ με στοιχεία από φωτογραφικό αρχείο  του 

ιδρύματος . 

…………………………………………………………………...................................................

....................................................................................................................................................... 

Kατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη : Ηλίας Μπεριάτος, Ερνέστος Τζαννάτος, Αθανάσιος Μοσχόπουλος 

 

  

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 14  Σεπτεμβρίου 2021 

  

Ο πρόεδρος του ΔΣ 

 
Ηλίας Μπεριάτος  

 


