3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης
3.1.2 Τίτλος
3.1.3 Χρονολογία (-ες)
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της
ενότητας περιγραφής (ποσότητα,
όγκος, διαστάσεις)
3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών)
3.2.2 Διοικητική Ιστορία /
Βιογραφικό σημείωμα

GR PIOP FOL1/SE020
Υποκατάστημα Καλύμνου (ΑΤΕ)
1947-1992
Σειρά
13.5 τρέχοντα μέτρα, 418 φάκελοι (94 boxes)

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ)
Από το 1947 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, με
σκοπό την τοπική αλλά και την εθνική ανάπτυξη,
προχώρησε εκτός από την ενίσχυση του αγροτικού
κόσμου και στην ενίσχυση της δωδεκανησιακής
σπογγαλιείας
με
τη
δημιουργία
των
υποκαταστημάτων Ρόδου, Κω και Καλύμνου. Η
Αγροτική Τράπεζα το 1947, ανέπτυξε μεγάλη δράση
μέσω της χορήγησης 1 δις. δρχ. για την ανάπτυξη
του αλιευτικού και σπογγαλιευτικού πλούτου της
χώρας στα Δωδεκάνησα. Ειδικότερα, η σπογγαλιεία
στην Κάλυμνο πρωτοεμφανίστηκε το 1821 και μέχρι
το 1970 υπήρξε ο πρώτος πλουτοπαραγωγικός
κλάδος του νησιού συμβάλλοντας δυναμικά στην
οικονομία και την ανάπτυξή του.
Οι οικονομικές διακυμάνσεις, οι τεχνητοί σπόγγοι
που έκαναν την εμφάνισή τους στις ξένες αγορές
και έτειναν να υποκαταστήσουν τα φυσικά
προϊόντα καθώς και η υψηλή ποιότητα των
σπόγγων που κρατούσε υψηλές τις τιμές τους,
δυσχέραιναν την ανάπτυξη του προϊόντος στην
εγχώρια αγορά αλλά και την προώθησή του στο
εξωτερικό. Η ΑΤΕ το 1946, αποτέλεσε σημαντικό
αρωγό για την ανασυγκρότηση του κλάδου της
σπογγαλιείας με τη διάθεση 500 εκατ. δρχ. εκ των
οποίων τα 350 εκατ. δόθηκαν για την ενίσχυση των
σπογγαλιέων της Καλύμνου. Μέσω της βοήθειας
αυτής, οι σπογγαλιείς της Καλύμνου κατόρθωσαν
να κατασκευάσουν νέα σκάφη, να επισκευάσουν τα
παλαιά, να εγκαταστήσουν πετρελαιομηχανές, να
προμηθευτούν διάφορα εργαλεία, μηχανήματα
(σκάφανδρα,
αυτόνομες
συσκευές
δυτών,
ντεπόζιτα, κ.ά.) αλλά και ιατρικά μηχανήματα για τη
σωματική τους υγεία (θάλαμοι επαναπιέσεως).
Μετά τη δημοσίευση του νόμου «Περί χορηγήσεως
αλιευτικών δανείων υπό της Αγροτικής Τραπέζης
επί αλιευτικών και σπογγαλιευτικών πλοιαρίων και
ασκήσεως εν γένει της αλιευτικής πίστης» οι
αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΤΕ άρχισαν τη μελέτη των
υποβληθέντων αιτήσεων δανεισμού και τη
χορήγηση δανείων διαφόρων τύπων, τόσο σε
αλιευτικά όσο και σε σπογγαλιευτικά σκάφη.
Το κατάστημα ΑΤΕ Καλύμνου συνέβαλε σημαντικά
στην ενίσχυση των σπογγαλιέων του νησιού αλλά

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και
τελική διατήρηση
3.3.3 Προσθήκες υλικού
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης
3.4.1 Όροι πρόσβασης
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των
τεκμηρίων
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και
τεχνικές προϋποθέσεις
3.4.5 Εργαλεία έρευνας
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές /
σχετικές ενότητες περιγραφής
3.5.4 Δημοσιεύσεις /
βιβλιογραφία
3.6.1 Παρατηρήσεις
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα
αρχειονόμου

και στην ανασυγκρότηση του κλάδου μέσω
δανειοδοτήσεων
σπογγαλιευτικών
συγκροτημάτων, συνεταιρισμών, δυτών και των
οικογενειών τους. Επιπροσθέτως, χρηματοδοτούσε
σπογγαλιευτικούς συλλόγους, νοσοκομειακές
μονάδες αλλά και τη Σχολή Δυτών Καλύμνου. Τέλος,
αναλάμβανε
την
έκδοση
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για την κάλυψη της μεταφοράς των
εμπορευμάτων.
Τη σειρά συγκροτούν φάκελοι που αφορούν στην
ενίσχυση της σπογγαλιείας της Καλύμνου και τη
λειτουργία του καταστήματος.
Παραδόθηκε στο Ι.Α. ΑΤΕ το 2016 από το οικείο
Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:
1. Δανειοδοτήσεις δυτών, οικογενειών και
σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων (1951-1990)
2. Χρηματοδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις,
απολογιστικά στοιχεία και ρυθμίσεις δανείων
(1955-1992)
3. Ζητήματα σπογγαλιέων, σκαφών και δυτών
(1955-1986)
4. Διαχείριση σπόγγων (1952-1984)
5. Δαπάνες (1958-1983)
6. Ναυάγια σκαφών (1947-1967)
7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια (1973 - 1988)
8. Συνεταιρισμοί Καλύμνου (1948-1980)
9. Αλληλογραφία και φύλλα επιθεώρησης (19501979)
10. Καρτέλες πιστούχων (1960-1990)
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 10 υποσειρές.
Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α.
ΠΙΟΠ (www.piop.gr)
Ελληνική, αγγλική
Λυτά έγγραφα, καρτέλες, βιβλιοδετημένα

Σειρά Κατάστημα Καλύμνου
Δελτίο ΑΤΕ 1946-1951, Δελτίο ΑΤΕ 1951-1955,
Περιοδικό «Αλιεία 1947-1957»
Αρχειοστάσιο: Α3/11α 01-14
Σοφία Ταγκούλη, Παναγιώτα Σκλαβενίτη

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα
περιγραφής
3.7.3 Χρονολογία -(ες)
περιγραφής
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