
Η αξία και η αξιοποίηζη ελληνικών ιζηοπικών εθημεπίδυν- 

Θέμαηα ζσεδιαζμού τηθιακών ζςλλογών 
 

Απιέηηα Παπαφυάννος  

Βηβιηνζεθνλόκνο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο Παλ. Ισαλλίλσλ 

 Νενθύηνπ Γνύθα 58, 45332, Ισάλληλα 

e-mail: arietap@hotmail.com  ariettapapaioannou@gmail.com 

 

 

 

Πεπίλητη 
 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηζηνξηθέο εθεκεξίδεο απνηεινχλ ζεκαληηθή 

πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή εμέιημε αλά ηνπο αηψλεο, ην παξφλ άξζξν επηρεηξεί 

λα ηεθκεξηψζεη ηε ζεκαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ςεθηαθήο 

δηάζεζεο ησλ ηζηνξηθψλ ειιεληθψλ  εθεκεξίδσλ.  

Πξνζεγγίδνληαη ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγίαο θαη δηάζεζεο 

ςεθηαθψλ ζπιινγψλ ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ κε 

έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ζηελ άλεηε 

πξφζβαζε, ζηελ αλάθηεζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 

ηφζν απφ ην επξχ θνηλφ φζν θαη απφ ηνλ εηδηθφ εξεπλεηή. 

Πξνηείλνληαη ζρεηηθά ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ιζηνξηθέο εθεκεξίδεο, ςεθηνπνίεζε, ςεθηαθό 

πεξηερόκελν, ςεθηαθέο ζπιινγέο, βηβιηνζήθε 

 

Abstract 
 

Given that historical newspapers comprise important sources of 

information about the society, the politics and the economics of 

the past, this paper attempts to put forward the importance of 

the digitization and the digital availability of Greek historical 

newspapers. Issues of digital collection design, creation and 

promotion are tackled with an emphasis on successful 

implementation, easy access, data retrieval and use for 

research, academic and non-academic needs. Certain actions 

towards these ends are proposed. 
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1. Αξία ηυν παλαιόηςπυν εθημεπίδυν 

 

Ζ εθεκεξίδα απνηεινχζε αλέθαζελ θαζεκεξηλή βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ηφζν ζε ηνπηθή 

φζν θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. πλέβαιε θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε θαη ηνπ εξεπλεηή. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε 

δεδνκέλν ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

εθεκεξίδσλ, δηαπηζηψλνπκε πφζν εχθνια επηηπγράλεηαη ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ 

mailto:arietap@hotmail.com
mailto:ariettapapaioannou@gmail.com


ηεο ειεθηξνληθήο ηεο κνξθήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ είλαη εχθνιν λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηηο ηζηνξηθέο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ, 

ζπληάρηεθαλ θαη θπθινθφξεζαλ ζε επνρέο θαίξηεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ εληχπνπ. Αλαθεξφκαζηε ζην ρξνληθφ πιαίζην απφ ην 1784, φπνπ θαίλεηαη λα 

εθδίδεηαη ε πξψηε ειιεληθή εθεκεξίδα ζηε Βηέλλε (Λάηνο, 1955), έσο ηα κέζα ηνπ 20νχ 

αηψλα, νπφηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξψηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

 

Ζ ρξήζε θαη ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εθεκεξίδαο σο πξσηνγελνχο θαη πνιπδηάζηαηεο πεγήο  

απνηεινχζε ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία γηα ηνπο εξεπλεηέο (James-Gilboe, 2005). 

Απαηηνχζε, θαη κέρξη ζήκεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηεί, ηελ αθηέξσζε εκεξψλ, 

εβνκάδσλ ή/θαη κελψλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο αξρείσλ θαη πνιχ ζπρλά ζε 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο θπιάζζεηαη ην πιηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

ππνρξεψλεη ηνλ κειεηεηή λα επηκεθχλεη ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, λα επηβαξχλεη ηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, λα δαπαλήζεη ρξφλν γηα ηελ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο 

θχιαμεο ηεο ηζηνξηθήο εθεκεξίδαο, πξνθεηκέλνπ λα βξεη πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο. Αο κελ 

παξαιεηθζεί φηη δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ηειηθά ν κειεηεηήο θξίλεη φηη ηα 

πεξηερφκελα ηεο εθεκεξίδαο δελ είλαη ηφζν ρξήζηκα, κε απνηέιεζκα ε φιε ηνπ πξνζπάζεηα 

λα επηθέξεη κφλν ηελ απνγνήηεπζε θαη ηηο απψιεηεο ζε ρξφλν θαη ρξήκα. Ζ δηάζεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζίγνπξα απνηξέπεη ηηο αξλεηηθέο απηέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

νπνίεο πνιινί εξεπλεηέο βηψλνπλ ζπρλά. Με ηελ εηζαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ λέσλ 

εθαξκνγψλ ζηε δηαρείξηζε θαη παξνρή δεδνκέλσλ θαη ζην πιαίζην ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ε ηζηνξηθή εθεκεξίδα ζε ςεθηαθή πιένλ κνξθή αλαδεηθλχεη ην 

πινχζην πεξηερφκελφ ηεο, κεηαηξέπεηαη ζε εχρξεζηε πεγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ,  ειθχεη 

λέεο νκάδεο ρξεζηψλ (Hirtle, 2002) θαη απνθαζηζηά ηελ ηζηνξηθή ηεο αμία ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

2. Ιζηοπικέρ εθημεπίδερ και βιβλιοθήκερ – Αξιοποίηζη 

 

Ζ ηεξάζηηα αμία ησλ εθεκεξίδσλ σο ηζηνξηθά ληνθνπκέληα αλαγλσξηδφηαλ αλέθαζελ απφ ηηο 

βηβιηνζήθεο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ν θπζηθφο φγθνο ησλ ζπιινγψλ απφ 

άπνςε απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο πνπ δηαηεξνχλ έληππεο 

ζπιινγέο παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ, αλάκεζα ηνπο θαη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπ 

θφζκνπ, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε, κεηέηξεςαλ ην 

πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ απφ έληππε ζε κνξθή κηθξνθίικ. Ζ θίλεζε απηή έγηλε θπξίσο 

γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο θαη δηάζσζεο ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο θαη δεπηεξεπφλησο γηα 

ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ. Οη βηβιηνζήθεο απηέο δηαηήξεζαλ θαη δηαζέηνπλ θαη ηηο 

έληππεο ζπιινγέο παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο βηβιηνζήθεο, ζηηο νπνίεο  

απνθαζίζηεθε λα απνζπξζνχλ νξηζηηθά ηα πξσηφηππα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ κεηά ηε 

δεκηνπξγία κηθξνθίικ ή ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο (Deegan, et al, 2002). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηελ πεξίπησζε ηεο βηβιηνζήθεο Mayo County Library ζηελ Ηξιαλδία φπνπ ην 64.4% ησλ 

ηίηισλ εθεκεξίδσλ πνπ απνζεθεχηεθαλ ζε κνξθή κηθξνθίικ απνζχξζεθε νξηζηηθά θαη 

αγλνείηαη (Fitzgerald, 2003). 

 

Σν θνηλφ ζήκεξα αλαδεηά ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. 

Με απηφ ην δεδνκέλν θαινχληαη νη βηβιηνζήθεο θαη ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο λα 

αμηνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ κέζσ δηαδηθαζηψλ 

θαη εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη λα παξέρνπλ εχρξεζηνπο ηξφπνπο αλάθηεζεο απηνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ ην θνηλφ. Γηα ηε κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ, 



νη βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη, λα εθηηκνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο, θαη λα απνθαίλνληαη θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ απνθιεηζηηθά έλα 

ηέηνην έξγν ή αλ απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ ή είλαη πξφζπκνη λα 

πινπνηήζνπλ αλάινγα έξγα. Τπάξρεη βεβαίσο θαη ε επηινγή ηεο αλάζεζεο έξγνπ ζε 

εηαηξεία/εο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο κε ην ζρεηηθφ θαηά πεξίπησζε θφζηνο θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απζηεξήο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ θαη ηελ χπαξμε θαη εδξαίσζε 

άςνγσλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε βηβιηνζήθε πνπ ζα απνθαζίζεη λα πινπνηήζεη έξγν ςεθηνπνίεζεο 

ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπδεηήζεη θαη λα νξίζεη ηα παξαθάησ: 

 

1. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ εγρεηξήκαηνο;  

Δθηφο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο εθαξκνγήο ελφο έξγνπ ςεθηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

ζπλνςίδνληαη ζηε δηάζσζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηελ επ‟ αφξηζηνλ 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο, 

ζηελ αλάδεημε αξρεηαθνχ πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη ζηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ,  

θάζε βηβιηνζήθε, θέληξν ή ίδξπκα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ζέζεη 

αλάινγα κε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, ηελ πνιηηηθή δξάζεο θαη ην εχξνο ησλ 

αλαγθψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εμππεξεηεί. 

 

2. Πνην ηκήκα πιηθνύ ζα πξνβιεζεί ζην πξώην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο; (κνξθή, 

θαηάζηαζε, κέγεζνο, πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα) 

Ζ βηβιηνζήθε ή ν θνξέαο αλάιεςεο ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηάζεη πνηεο ζπιινγέο 

εθεκεξίδσλ «ππεξηζρχνπλ» ζε ζεκαληηθφηεηα θαη ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ην 

θνηλφ. Καη‟ επέθηαζε, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε κνξθή απηψλ ησλ ζπιινγψλ 

(δεκέλνη ηφκνη, κηθξνθίικ, κεκνλσκέλα θχιια, νινθιεξσκέλε ζπιινγή ηίηισλ 

εθεκεξίδσλ, ηίηινη κε ελδηάκεζα θελά θ.ιπ.), ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ 

(θζνξέο ζην ραξηί, θζνξέο ζηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, ιεθέδεο θ.ιπ.), ην κέγεζνο 

(επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ κέζσλ ππνζηήξημεο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ δηέπνπλ ην πεξηερφκελν. 

 

3. Πνηα ζύλνια ρξεζηώλ ζα εμππεξεηήζεη απηή ε ππεξεζία; 

Οη νκάδεο ρξεζηψλ κηαο βηβιηνζήθεο νξίδνληαη θαηά θαλφλα απφ ην ζεκαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο βηβιηνζήθεο, αλ θαη ε ηζηνξηθή εθεκεξίδα σο πνιπδηάζηαηε πεγή 

πιεξνθνξηψλ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ θαη ελδηαθέξεη ην επξχ θνηλφ (ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην). Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ ε βηβιηνζήθε ή ν θνξέαο 

ςεθηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ παιαηφηππεο εθεκεξίδαο λα πξνβάιιεη 

ζην θνηλφ απνηειεζκαηηθά απηή ηελ ππεξεζία, ψζηε λα πξνζειθχεη θαη ρξήζηεο πνπ 

ηα ελδηαθέξνληα ηνπο δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ νξίδεη ν ζεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

βηβιηνζήθεο.     

 

4. Τερληθέο πξνδηαγξαθέο: πνηεο απαηηνύληαη, πνηεο ππάξρνπλ θαη πσο κπνξνύλ λα 

εμαζθαιηζηνύλ ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ όζν θαη γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαηήξεζή 

ηνπ. 

Δθηίκεζε εμνπιηζκνχ: 

- Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαηάιιεια παξακεηξνπνηεκέλνη γηα εξγαζίεο 

ςεθηνπνίεζεο 

- Οζφλεο ειέγρνπ, ζπκβαηέο κε ην κέγεζνο ησλ θχιισλ ησλ εθεκεξίδσλ 



- αξσηέο, πξνηηκψληαη νη ζαξσηέο βηβιίσλ (Book scanners) πνπ ελδείθλπληαη 

γηα ππεξκεγέζε θαη εππαζή έξγα  

- Φεθηαθή θάκεξα 

- Καηάιιειεο ρξσκαηηθέο θιίκαθεο θαη θιίκαθεο κεγέζνπο 

Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ: 

- Πξνγξάκκαηα ζάξσζεο (Scanning Software) 

- Πξνγξάκκαηα „νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ‟ (OCR, δει. Optical 

Character Recognition Software) κε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ  

- Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ εηθφλαο (Image Editing Software) 

- Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ (Digital Asset Management-

DAM) 

ηαζκνί θαη ρψξνη εξγαζίαο 

- Δπξχρσξνη, γηα άλεηε κεηαθνξά ζπιινγψλ θαη ηερληθψλ κέζσλ 

- Αζθαιείο, γηα παιαηφηππεο ζπιινγέο, φηαλ θπιάζζνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα  

- Διεγρφκελα θιηκαηηδφκελνη, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παιαηφηππσλ ζπιινγψλ 

(15,00 C -20,00 C. θαη 40-50 % ζρεηηθή πγξαζία) (Ingram, 2007) 

- Με ειεγρφκελνπο πφξνπο θσηφο. Οη αιιαγέο ζηελ έληαζε ηνπ θσηφο 

επεξεάδνπλ ηε δηαθχκαλζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

(BCR, 2008) 

 

5. Κόζηνο 

Σν θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ θαη κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα ζέζεη θάζε βηβιηνζήθε. Γεδνκέλν είλαη φηη ε βηβιηνζήθε ζα ρξεηαζηεί 

λα θαηαλείκεη ην πνζφ δαπάλεο ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ, ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαη ζε εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα θηινμελεί ην 

πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο θαη αλαδήηεζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθεκεξίδαο. ε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, πνπ αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ έλα έξγν 

ςεθηνπνίεζεο, ην θφζηνο είλαη ζπλήζσο πνιχ ρακειφηεξν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

αμηνπνηνχλ ηα ίδηα ηερληθά κέζα θαη δηαηεξνχλ θνηλή δηθηπαθή πχιε γηα ηελ παξνρή 

ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

6. Πξνζσπηθό 

Με βαζηθφ άμνλα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ην ρξνληθφ πιαίζην εθαξκνγήο, ε 

βηβιηνζήθε θαιείηαη λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ην επίπεδν εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαξηίδεη ηελ νκάδα πινπνίεζεο. Οη επηινγέο πνπ έρεη ε 

βηβιηνζήθε είλαη είηε λα απαζρνιήζεη κέξνο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ζε 

εθαξκνγέο ςεθηνπνίεζεο, αθνχ αξρηθά πξνεγεζεί ε θαηάιιειε επηκφξθσζε, είηε λα 

πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ απνθιεηζηηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ νκάδα πινπνίεζεο λα ππάξρεη εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πιήξνπο εμνηθείσζεο κε ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη κε 

ηα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθηνπνίεζεο λα πξνρσξήζεη γξήγνξα θαη κε θαιφ ξπζκφ (Fitzgerald, 2003). 

 

 

 

 



3. Θέμαηα τηθιοποίηζηρ ιζηοπικών εθημεπίδυν 

 

Ζ ςεθηνπνίεζε παιαηφηππσλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ην πιηθφ απηφ. Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, 

ζάξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο ηζηνξηθήο εθεκεξίδαο, ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη πνπ ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 

 

3.1 Ψεθηνπνίεζε, OCR θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

ε παιαηφηππεο εθεκεξίδεο ην κέγεζνο, ε δνκή θαη ε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ. ηηο πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο ηνπ 19νπ αηψλα παξαηεξνχκε φηη ην άξζξν 

παξνπζηάδεηαη ρσξίο εκθαλή δηαθξηηηθά αξρήο θαη ηέινπο ζε ζηήιεο πνπ εθηείλνληαη 

θαηαθφξπθα θαη θαηά κήθνο ηεο εθεκεξίδαο. Πνιιά θείκελα-άξζξα δελ έρνπλ επηθεθαιίδα.  

Όζα έρνπλ, απηή δηαηππψλεηαη κε ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ιίγν κεγαιχηεξα απφ απηά ηνπ 

θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρσξηζκφ ησλ άξζξσλ θαη ησλ 

ηίηισλ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ ε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

είλαη ηφζν πεξίπινθε πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο (OCR). Δλδεηθηηθά, έλα άξζξν κπνξεί λα μεθηλά απφ ζπγθεθξηκέλε 

ζειίδα θαη ζηήιε, λα δηαθφπηεηαη απφ ηελ παξεκβνιή εηθφλαο πνπ αληηζηνηρεί ζε άιιν άξζξν 

ή θείκελν, λα παξεκβάιινληαη δηαθεκίζεηο ή άιια πιεξνθνξηαθά αληηθεηκέλα θαη ην άξζξν 

λα ζπλερίδεη ζε άιιεο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, φρη απαξαίηεηα ζηελ ακέζσο επφκελε. Ζ 

δηάηαμε απηή επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο αλάγλσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ θεηκέλνπ θαη απνκφλσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ άξζξνπ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζεκαηηθά εηθφλεο. 

 

Άιιν ζχλεζεο πξφβιεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο νπηηθήο αλαγλψξηζεο (OCR) 

είλαη ην ειάρηζην, ζρεδφλ κεδακηλφ, θελφ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ζεηξψλ ηνπ θεηκέλνπ. 

Οη κεραληζκνί εθαξκνγψλ OCR αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζηνχλ έλα ηφζν ππθλνγξακκέλν 

θείκελν, κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη επέκβαζε γηα δηνξζψζεηο θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ιεμηθψλ γηα έιεγρν.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ έλα άιιν βαζηθφ δήηεκα πνπ 

πξνβιεκαηίδεη είλαη ε γιψζζα. Ζ ρξήζε παιαηφηεξσλ κνξθψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

(αξραΐδνπζαο ειιεληθήο, θαζαξεχνπζαο ειιεληθήο), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πνιπηνληθφ 

ζχζηεκα θαη απφ πιεζψξα αθπξσκέλσλ ιεθηηθψλ ηχπσλ, θαζηζηά ην θείκελν εμαηξεηηθά 

πξνβιεκαηηθφ γηα άλεηε ειεθηξνληθή νπηηθή αλαγλψξηζε θαη επεξεάδεη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

αλαδήηεζε κε ιέμεηο θιεηδηά.Σν πξφβιεκα γίλεηαη εληνλφηεξν, φηαλ ε ζάξσζε θαη ε 

ειεθηξνληθή νπηηθή αλαγλψξηζε βαζίδνληαη ζε κηθξνθίικ, φπνπ νη ζειίδεο ζπρλά 

εκθαλίδνπλ πιαγηαζκέλα θαη ινμά γξάκκαηα ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο εηθφλαο απφ δεκέλνπο 

ηφκνπο εθεκεξίδσλ ζηα ζεκεία θνληά ζην δέζηκν.   

 

Αξθεηά είλαη ηα παξαδείγκαηα βηβιηνζεθψλ θαη θέληξσλ ςεθηνπνίεζεο (Colorado Historical 

Society, Utah University Library, θ.ά.) πνπ έθξηλαλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δεκηνπξγία 

ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ βαζηζκέλσλ ζε αξρεία εθεκεξίδσλ κηθξνθίικ, αθνχ έθξηλαλ φηη ην 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επέιεμαλ ζπλεξγαδφηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά κε απηή ηε κνξθή πιηθνχ. Ζ παξαγσγή ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ απφ 

κηθξνθίικ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπληήξεζεο ησλ ηαηληψλ κηθξνθίικ θαη κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε 

κεηαθνξά απφ ηελ έληππε ζηε κνξθή κηθξνθίικ. Σα δεδνκέλα πιενλεθηήκαηα ηεο ζάξσζεο 

απφ κηθξνθίικ είλαη ε απμεκέλε απηνκαηνπνίεζε θαηά ην ζηάδην ηεο ζάξσζεο (ηνπνζέηεζε 

http://www.coloradohistory.org/chs_library_coll_files/rc_newspapers.htm
http://www.coloradohistory.org/chs_library_coll_files/rc_newspapers.htm
http://www.lib.utah.edu/


ηαηλίαο θαη απηφκαηε ζάξσζε ρσξίο ηελ παξεκβνιή πξνζσπηθνχ), ην ρακειφ θφζηνο 

δεκηνπξγίαο ηειηθήο εηθφλαο (πξφθεηηαη γηα ζηαζεξή εηθφλα, ε νπνία δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 

ελέξγεηεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ θαη γεληθήο επηκέιεηαο) θαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ (ηα κηθξνθίικ δελ απνζχξνληαη απφ ηε ζπιινγή γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα) (Arlitsch & Herbert, 2004).   

 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο (Waterford City Council Library, Ηξιαλδία, Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, Ηλζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθήο, Κξήηε) παξαηεξνχκε φηη πξνηηκήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ςεθηνπνίεζεο ε 

πξσηφηππε έληππε πεγή, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θέξεη πην θαζαξέο θαη δσεξέο εηθφλεο θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε. Παξ‟ 

φια απηά, ε ρξήζε ηεο πξσηφηππεο πεγήο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ ραξαθηεξίδεηαη 

ηδαληθή θαζψο θαζπζηεξεί πνιχ ηελ εμέιημε ηεο ςεθηνπνίεζεο, απαηηεί θαηάιιειν θαη 

πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ είλαη θαθή (ιεθέδεο, ζθφλε, μεζψξηαζκα, νπέο, ζρηζίκαηα, αθαλφληζηα 

κεγέζε γξακκαηνζεηξψλ, θζαξκέλα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, νξηδφληηα θαη θάζεηα ζπαζίκαηα 

ζε θείκελν, θ.ά.) ρξεηάδνληαη επηκειείο επεκβάζεηο κε ηερληθά κέζα γηα θσηεηλφηεηα θαη 

θαζαξφηεηα (Fitzgerald, 2003; Jones, 2004). 

 

 

3.2 Ψεθηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην πεξηερφκελν 

άιισλ ηχπσλ πιηθνχ. Υαξαθηεξίδεηαη θαηά βάζε απφ θχξηεο νλνκαζίεο ζπλφισλ, δει. 

νλφκαηα ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, αλζξψπσλ, ηφπσλ, δξάζεσλ, ρξνληθψλ πεξηφδσλ, γεγνλφησλ 

(Allen, et al, 2007). Πξφζθαηεο έξεπλεο ηεθκεξίσζαλ ηηο ηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, ηδηαίηεξα ησλ ηζηνξηθψλ, λα επηιέγνπλ θχξηα νλφκαηα ζηελ 

αλαδήηεζή ηνπο ζε ηζηνξηθέο πεγέο, ελψ ζε αλάινγε έξεπλα γηα επηζηήκνλεο γελεαιφγνπο 

απνδείρηεθε φηη ζηελ αλαδήηεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ νλφκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ηνπνζεζηψλ (Crane & Jones, 2006). Δπηπιένλ, βαζηθφο άμνλαο αλαδήηεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ην είδνο ηεο 

πιεξνθνξίαο (π.ρ. άξζξα, θξηηηθέο, δηαθεκίζεηο θ.ά.) θαη ηε γεληθή ζεκαηηθή ηεο θαηεγνξία 

(π.ρ. δηεζλή λέα, ηνπηθά λέα, αζιεηηθά λέα θ.ά.). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 

βάζε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απηφκαηα, αλ ην επηηξέπεη ε 

δνκή ηεο εθεκεξίδαο, π.ρ. αλ νη δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ.  

 

Σα ζηνηρεία ηνπ είδνπο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηθνλνγξάθεζεο), ηα νπνία εηζάγνληαη φρη απηφκαηα, νθείινπλ 

λα αθνινπζνχλ ηνπο πξφηππνπο θαηα πεξίπησζε θαλφλεο κνξθνπνίεζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη 

θαιχπηνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή δνκή ηνπ πιηθνχ, ελψ ηα ζηνηρεία έθηαζεο (ζειίδεο, κήθνο, 

πιάηνο θπιινπ ζε εθαηνζηά) θαη νη αξηζκεηηθνί θαη  ρξνλνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί (αξηζκφο 

ηεχρνπο, εκεξνκελίεο) θαιχπηνπλ ηε θπζηθή δνκή ηνπ πιηθνχ θαη κπνξνχλ λα εηζάγνληαη 

απηφκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νλνκαζία ησλ 

αξρείσλ (Ingram, 2007; Fitzgerald, 2003). Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε 

αλαδήηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ, π.ρ. φλνκα θαη είδνο θαη 

ρξνλνινγία θχιινπ.  

 

Πξνηεηλφκελα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ γηα ςεθηνπνηεκέλεο εθεκεξίδεο ζχκθσλα κε ηελ 

OCLC (Online Computer Library Center) είλαη (Ingram, 2007): 

http://www.waterfordcity.ie/library
http://www.heraklion.gr/municipality/library
http://www.heraklion.gr/municipality/library
http://www.heraklion.gr/municipality/library
http://www.ics.forth.gr/index-gr.htm
http://www.ics.forth.gr/index-gr.htm
http://www.oclc.org/uk/en/default.htm


 

Σε επίπεδο πεπιγπαθήρ θύλλος: 

 

Σε επίπεδο ηεύσοςρ: 

 

Σίηινο 

Δθδφηεο 

Ζκεξνκελία έθδνζεο 

Σφπνο έθδνζεο 

Σεχρνο 

Αξηζκφο ζειίδσλ 

 

 

ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα, ΖΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ςεθηνπνίεζεο εθεκεξίδσλ California Newspaper Digitization Project 

(CNDP), θάιεζε ηνπο κειεηεηέο θαη ρξήζηεο παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δνθηκαζηηθέο βάζεηο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ηελ εηαηξεία πξνκήζεηαο, 

θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα, ηελ επθνιία 

πινήγεζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε ην Παλεπηζηήκην λα θαηαιήμεη ζηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ζρεδηαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνο αλάπηπμε βάζεο. ην ηέινο ηεο 

έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη, φζν πεξηζζφηεξεο επηινγέο αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο 

παξέρνληαη ζην θνηλφ, ηφζν πην επηηπρεκέλν ζα είλαη ην έξγν ηνπ. Οη ρξήζηεο ζεψξεζαλ 

ζεκαληηθφ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςάμνπλ κε θξάζε, κε ηε ρξήζε εληνιψλ Boolean θαη 

κε ιέμεηο-θιεηδηά ζε νιφθιεξν ην θείκελν ηεο εθεκεξίδαο, αιιά θαη ζε ηίηινπο άξζξσλ, ελψ 

παξάιιεια λα κπνξνχλ λα νξίζνπλ ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο επηινγήο ηνπο. ηελ εκθάληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ νη ρξήζηεο ελδηαθέξζεθαλ λα ιάβνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εθεκεξίδαο, ησλ 

άξζξσλ, ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο θαη ζπλδέζκνπο γηα ην θάζε άξζξν θαη ηελ αληίζηνηρε 

πηζαλή εηθνλνγξάθεζε. Με ην άλνηγκα ηεο ςεθηνπνηεκέλεο ζειίδαο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ 

νζφλε ηνπο ε έξεπλα έδεημε φηη απηφ πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ άκεζα είλαη νη 

ιέμεηο πνπ αλαδήηεζαλ κέζα ζην πεξηερφκελν πνπ αλαθηήζεθε. Οη ιέμεηο απηέο κπνξνχλ λα 

ηνλίδνληαη κε νξηζκέλν ρξψκα ή κε ππνγξάκκηζε ή αθφκα θαη κε πην έληνλα γξάκκαηα, αξθεί 

λα μερσξίδνπλ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ρξήζηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ επέιηθηα 

λα πινεγεζνχλ ζε παιαηφηεξν ή λεφηεξν ηεχρνο θαη λα δίλεηαη εκθαλψο ε πιεξνθνξία ηεο 

δηαζεζηκφηεηάο ηνπ (Jones, 2004). 

 

Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο, φηη απηή ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο νλνκαζκέλεο νληφηεηαο ζε 

ηζηνξηθά ληνθνπκέληα (πξφζσπν, γεγνλφο, ηφπνο, δξάζε) ζπκβάιιεη πξσηίζησο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ζηε ζχζηαζε 

νξγαλσκέλσλ ραξαθηεξηζκέλσλ νληνινγηθψλ ζπλφισλ, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη 

εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αθξηβή πιεξνθνξία (Crane & Jones, 2006). Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη 

ε δηάζεζε πξφηππσλ εξγαιείσλ θαζηεξσκέλσλ φξσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο θαη ε 

πηζηνπνίεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ιέμεσλ πνπ ζα απνηεινχλ ηα νληνινγηθά ζχλνια (Ingram, 

2007). 

 

4. Πποηάζειρ για ηην ςποζηήπιξη και ηην πποώθηζη ηυν ζςλλόγυν ηυν ελληνικών 

ιζηοπικών εθημεπίδυν ζε κοινή ηλεκηπονική βάζη. 

 

Γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο αμίαο ησλ παιαηφηππσλ ειιεληθψλ 

εθεκεξίδσλ αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, 

πξνηείλνληαη: 

 

 Ζ ζχζηαζε ελφο Δζληθνχ Κέληξνπ Φεθηαθήο Αμηνπνίεζεο Ηζηνξηθψλ Δθεκεξίδσλ 



 Ζ ζχληαμε θαη θαζηέξσζε εζληθψλ πξνηχπσλ θαη εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ 

  Πξνβνιή θαη πξνψζεζε (κάξθεηηλγθ) ησλ έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ 

εθεκεξίδσλ  

 

Δηδηθφηεξα: 

 

4.1 Δζληθό Κέληξν Ψεθηαθήο Αμηνπνίεζεο Ιζηνξηθώλ Δθεκεξίδσλ:   

 

Ζ δεκηνπξγία εζληθνχ θέληξνπ ή πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ ςεθηαθήο αμηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ 

εθεκεξίδσλ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ζπιινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

ειεθηξνληθή δηάζεζε ησλ ζπιινγψλ παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ. Έλα εζληθφ θέληξν κέξηκλαο 

ηζηνξηθψλ ζπιινγψλ κπνξεί λα απνθηήζεη ηα πιηθνηερληθά κέζα πνπ ζα ζηεξίμνπλ δξάζεηο 

ςεθηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ησλ ζπιινγψλ θαη λα πξνζθέξεη αμηφπηζηεο 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κε βηβιηνζήθεο, αξρεηαθά θέληξα, ηδξχκαηα ή αθφκα θαη κε ηδηψηεο 

πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζπιινγέο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ. Οη θνξείο πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ λα πινπνηήζνπλ έξγα ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε έλα ηέηνην εζληθφ θέληξν, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπο κε ηα απαξαίηεηα θπζηθά 

εμαξηήκαηα θαη ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Κάηη ηέηνην 

ζα ζπλέθεξε νηθνλνκηθά ηηο βηβιηνζήθεο θαη θάζε αλάινγν θνξέα, θαζψο απνθεχγεηαη ε 

δαπάλε γηα πιηθφ εμνπιηζκνχ. Αλ ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

εζληθφ ή ζε πεξηθεξεηαθφ θέληξν, ηφηε απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηεο ζπιινγήο ησλ ηζηνξηθψλ 

εθεκεξίδσλ (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, έληππε ή κηθξνθίικ) ζην ρψξν φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζάξσζε θαη ε επεμεξγαζία. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη βηβιηνζήθεο/θνξείο είλαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ην θέληξν ζπλεξγάδεηαη κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κπνξεί λα ην πξνηείλεη ζηε βηβιηνζήθε, ε νπνία ζα αλαιάβεη θφζηνο ηεο 

απαζρφιεζεο, ή ελαιιαθηηθά ε βηβιηνζήθε κπνξεί λα αλαζέζεη ην έξγν θαη λα απνζηείιεη 

ππαιιήινπο πνπ απαζρνιεί ήδε θαη πνπ ζα έρνπλ ιάβεη ηελ αλάινγε θαηάξηηζε γηα ηελ 

δηεθπεξαηψζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθηνπνίεζεο. πλεπψο, ε εμέιημε, πινπνίεζε θαη ηειηθή 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ζα εμαξηεζεί αλαπφθεπθηα απφ ην πιαίζην δπλαηνηήησλ θαη δεδνκέλσλ 

θάζε βηβιηνζήθεο/θνξέα (Fitzgerald, 2003). 

 

ε θάζε πεξίπησζε, έλα εζληθφ θέληξν ςεθηαθήο αμηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ, 

νθείιεη λα εμαζθαιίδεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζηαζεξέο 

θαη θηλεηέο κνλάδεο ςεθηνπνίεζεο, λα δηαρεηξίδεηαη νξζά θαη ιεηηνπξγηθά ην ςεθηνπνηεκέλν 

πιηθφ, λα πεξηγξάθεη, λα επεμεγεί θαη λα ηεθκεξηψλεη ην πιηθφ απηφ, λα ζπληεξεί θαη λα 

δηαθπιάηηεη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηφζν ην ςεθηνπνηεκέλν φζν θαη ην πξσηφηππν πιηθφ,  

λα πξνβάιεη ην πιηθφ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (δηαδίθηπν, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, εθδειψζεηο, 

εθδφζεηο θ.ά.). 

 

4.2 Σύληαμε θαη θαζηέξσζε εζληθώλ πξνηύπσλ θαη εζληθήο πνιηηηθήο:  

 

Δζληθά πξφηππα θαη εζληθή πνιηηηθή γηα ςεθηνπνίεζε ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ επηβάιιεηαη λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή γηα ηελ νκαιφηεξε θαη δπλακηθφηεξε ζπλεξγαζία 

ησλ βηβιηνζεθψλ/θνξέσλ. Γηα ηε ζχληαμε ζηαζεξψλ πξνηχπσλ ςεθηνπνίεζεο παιαηφηππσλ 

ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

 

 νδεγίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ 



 δεκηνπξγία ςεθηαθψλ εηθφλσλ 

 ζπκπίεζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη δηαρείξηζή ηνπο ζην δηαδίθηπν 

 αλάιπζε απαηηήζεσλ OCR 

 νλνκαζία αξρείσλ 

 δηαδηθαζία αλάγλσζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ 

 θαζνξηζκφο κεηαδεδνκέλσλ 

 δηαηήξεζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ 

 «ρψξνη» θαηαρψξεζεο θαη απνζήθεπζεο 

 

Ζ αλάπηπμε εζληθψλ πξνηχπσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ 

θαη ε ζχζηαζε εζληθνχ θέληξνπ ππνζηήξημεο θαη δηάζεζεο ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

νινθιήξσζε πνηνηηθψλ έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ θαη ζα πξνβάινπλ ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ ειιεληθψλ παιαηφηππσλ εθεκεξίδσλ 

ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

επνηθνδνκεηηθά ηα ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ηα ζρεηηθά επί ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηκήκαηα, θαζψο θαη ειιεληθνί θαη μέλνη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα 

ςεθηνπνηεζεο εληχπσλ. 

 

4.3 Πξνβνιή θαη πξνώζεζε (κάξθεηηλγθ) ησλ έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ: 

 

Ζ πξνβνιή θαη ε πξνψζεζε ησλ έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε ίζσο ελέξγεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ ηνπ πιηθνχ ζε 

θάζε επίπεδν, απφ ηελ απιή αλάθηεζε θαη αλάγλσζε σο ηελ επηζηεκνληθή αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ηέηνησλ έξγσλ ζην επξχ θαη ζην εμεηδηθεπκέλν 

θνηλφ πξέπεη λα απνηειεί ππνρξέσζε θάζε θνξέα πινπνίεζεο. Ζ δπλαηφηεηα αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ςεθηνπνηεκέλεο ηζηνξηθέο εθεκεξίδεο είλαη θαιφ λα πξνβάιιεηαη θαη λα 

παξέρεηαη απφ ηζηνζειίδεο πνηθίισλ θνξέσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:   

 

– ηζηνζειίδεο βηβιηνζεθψλ (αθαδεκατθψλ, δεκνηηθψλ, ζρνιηθψλ) 

– ηζηνζειίδεο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

– ζεκαηηθέο πχιεο, ηδηαίηεξα  

κε έκθαζε ζηηο επηζηήκεο ηεο Ηζηνξίαο, Φηινινγίαο, Γεκνζηνγξαθίαο, 

Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηθήο & Γηπισκαηίαο, Αξραηνινγίαο & Μνπζεηνινγίαο, 

Γισζζνινγίαο, Γεσγξαθίαο 

– εθπαηδεπηηθέο πχιεο 

– πχιεο εηδεζενγξαθηθήο ελεκέξσζεο 

– ηζηνζειίδεο ππνπξγείσλ, θξαηηθψλ θνξέσλ & νξγαληζκψλ 

– ηζηνζειίδεο ελψζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

   

Ζ πξνβνιή ζπιινγηθήο βάζεο ειιεληθψλ ςεθηνπνηεκέλσλ εθεκεξίδσλ πξέπεη λα γίλεη θαη 

ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη πνιιέο ειιεληθέο ηζηνξηθέο εθεκεξίδεο, ηδηαίηεξα 

νη πξψηεο ρξνλνινγηθά, εθδφζεθαλ ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. «Δθεκεξίο»-Βηέλλε 1790, «Αζελά»-

Παξίζη 1819, «Νέα Ζκέξα»-Σεξγέζηε 1855, «Ο Βξεηηαληθφο Αζηήξ»-Λνλδίλν 1860) 

(Αλησλφπνπινο, 2007). Τπάξρεη ινηπφλ ην έδαθνο γηα ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε κε 

αλάινγνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ – επξσπατθνχο θπξίσο - πνπ πξνσζνχλ παξφκνηα έξγα. 

Με απηήλ ηελ πξννπηηθή ν ππεχζπλνο εζληθφο θνξέαο, θαηά ηελ θαηάξηηζε πξνηχπσλ θαη 

πνιηηηθψλ πινπνίεζεο έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ, νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί θαη έρνπλ 



επηθέξεη απνηειέζκαηα,  αθνχ βεβαίσο θξνληίζεη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο πνπ 

δηέπνπλ ην ειιεληθφ πιηθφ θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ρξεζηψλ.  

 

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

 

«Γελ ππάξρεη άιιε πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ λα θαηαγξάθεη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο ε εθεκεξίδα», αλαθέξεη ε Βξεηαληθή 

Βηβιηνζήθε ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάιεςε ζρεηηθνχ έξγνπ ςεθηνπνίεζεο 

(Fitzgerald, 2003, απφδνζε ζηα ειιεληθά απφ ηε γξάθνπζα). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ ζην δηαδίθηπν. Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα γξήγνξε θαη 

εχθνιε αλάθηεζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο επηθέξνπλ ην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη απμάλνπλ 

ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο ειπίδεο ησλ βηβιηνζεθψλ/θνξέσλ γηα ηελ παξνρή βέιηηζησλ ππεξεζηψλ 

αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο (King, 2005). Γηα κηα ηφζν πνιπζρηδή πεγή πιεξνθφξεζεο, φπσο 

ε ηζηνξηθή εθεκεξίδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πνηθίισλ ζθνπψλ απφ 

επξχ θνηλφ, ε ειεθηξνληθή θαηαρψξηζή ηεο θαη ν άκεζνο εληνπηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ 

εθηελή χιε ηεο ζα πξνζθέξεη λέεο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζα θαιχςεη ζεκαληηθά θελά ζε 

επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο θαη ε θηλεηήξηα δχλακε ζηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ γηα ηελ ζπιινγηθή ςεθηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ εθεκεξίδσλ 

είλαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ κέρξη ζήκεξα 

παξακέλεη ζρεδφλ αλεθκεηάιιεπηνο, ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπ ζε φινπο θαη ε δηάζεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα φζν θαη ζην επξχ θνηλφ.  
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