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Η Ειρήνη Καλογρίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Αποφοίτησε από το Τµήµα 
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου το 1990. 
Το καλοκαίρι του 1991 παρακολούθησε τρίµηνο εντατικό σεµινάριο για την χρήση 
Η/Υ, το οποίο διοργανώθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 
Τα έτη 1991-1992 συµµετείχε σε δύο τρίµηνα εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµα 
«Καταγραφή και προστασία λαογραφικού υλικού» και «Συντήρηση έργων λαϊκού 
πολιτισµού», που διοργανώθηκαν από την Καΐρειο Βιβλιοθήκη της Άνδρου. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ιανουάριος 2008 έως σήµερα: από το 2008, που το ΚΕΡΑ ανέλαβε την έκδοση του 

επιστηµονικού περιοδικού Τεκµήρια σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
ασχολείται µε την ηλεκτρονική επεξεργασία και τελική µορφοποίηση των 
άρθρων των τευχών του περιοδικού, καθώς και µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο. Eίναι eπίσης υπεύθυνη επικοινωνίας και τεχνικών ζητηµάτων της 
ιστοσελίδας του περιοδικού (www.tekmeria.org) 

Οκτώβριος 1998 έως σήµερα: εργάζεται ως Ειδική Τεχνική Επιστήµων στο Κέντρο 
Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Η 
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και η συλλογή, αρχειοθέτηση, 
επεξεργασία και µηχανογράφηση επιγραφικών, βιβλιογραφικών, φωτογραφικών 
και άλλων δεδοµένων σε Η/Υ συνεχίζουν να είναι µερικές από τις κύριες 
ασχολίες της. Επίσης στα πλαίσια του προγράµµατος «Αριστεία» έχει ασχοληθεί 
µε την επιµέλεια, ηλεκτρονική επεξεργασία και τελική µορφοποίηση, καθώς και 
την επιµέλεια του εξωφύλλου πολλών εκ των δηµοσιεύσεων της σειράς 
«ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» που εκδίδει το ΚΕΡΑ. 

Οκτώβριος 1992 - Σεπτέµβριος 1998: εργάσθηκε µε συµβάσεις έργου ως βοηθός 
ερευνητή, σε επιστηµονικά προγράµµατα επιδοτούµενα από την ΕΟΚ, στο 
Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 
Ειδικότερα, ασχολήθηκε µε την συλλογή, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και 
µηχανογράφηση επιγραφικών και άλλων δεδοµένων σε Η/Υ (χρήση Windows 
’97 και περιστασιακά Excell και Access), καθώς και µε την ενηµέρωση και 
αποδελτίωση του επιγραφικού αρχείου και του αρχείου φωτοανατύπων του 



ΚΕΡΑ. Επίσης στα πλαίσια των προγραµµάτων συµµετείχε στην επιµέλεια και 
επεξεργασία των παρακάτω βιβλίων: 
� Μ.Β. Ηatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings. A Historical and 

Epigraphic Study (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 22· Αθήνα 1996). 
� Λουκρητίας Γουναροπούλου – Μ.Β. Χατζόπουλου, Επιγραφές Κάτω 
Μακεδονίας. Τεύχος Α΄: Επιγραφές Βεροίας (Αθήνα 1998). 

� Ph.M. Petsas – Lucrèce Gounaropoulou – M.B. Hatzopoulos – P. Paschidis, 
Les inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone de 
Leukopétra (Macédoine) (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28· Αθήνα 2000). 

Ιούνιος 1992 - Σεπτέµβριος 1992: εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε 
τετράµηνη εποχιακή σύµβαση. 

 


