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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τὰ χειρόγραφα τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς ψαλτικῆς εἶναι 

θεμελιώδους σημασίας γιὰ πολλὰ πεδία μελέτης. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐργασία, συνιστοῦμε τὴν 

ψηφιακὴ ἀρχειοθέτηση τῶν χειρογράφων ποὺ περιέχουν μουσικὴ σημειογραφία τῶν 

Ἀνατολικῶν Ὀρθόδοξων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων μὲ τὴν μορφὴ ψηφιακῶν εἰκόνων. 

Συνοψίζουμε τὶς καλύτερες μεθόδους δημιουργίας ψηφιακῶν φωτογραφιῶν ἔτσι ὥστε ἡ 

χρήση τῶν χειρογράφων νὰ περιορίζεται στὸ ἑλάχιστο καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἀνάγκες 

τῶν λειτουργιολόγων, τῶν μελετητῶν τῆς ψαλτικῆς, τῶν παλαιογράφων, κ.λπ. Προτείνουμε 

μία ἀρχιτεκτονικὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν οἰκοδόμηση διαδικτυακῶν κατανεμημένων ψηφιακῶν 

βιβλιοθηκῶν, ἔτσι ὥστε νὰ προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν κατόχων τῶν χειρογράφων 

καὶ νὰ ἱκανοποιοῦνται οἱ πρακτικὲς ἀνάγκες τῶν τελικῶν χρηστῶν. Ἀσχολούμαστε μὲ τὸ 

πρόβλημα τῆς ὀντολογίας μεταδεδομένων γιὰ τὴν εὑρετηρίαση ψηφιακῶν βιβλιοθηκῶν, 

ὅπου ἡ ἀναζήτηση εἰκόνων χειρογράφων στὸν Παγκόσμιο Ἱστὸ θὰ δίνει συγκεκριμένα καὶ 

ὁλοκληρωμένα ἀποτελέσματα ἀλλὰ ταυτόχρονα οἱ συντάκτες τῶν καταλόγων τῶν 

βιβλιοθηκῶν δὲν θὰ περιορίζονται ἀπὸ μία τυποποιημένη ὀντολογία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 

εἶναι ἀκατάλληλη γιὰ τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς στόχους τους. 

Λέξεις κλειδιά. 

Χειρόγραφα βυζαντινῆς ψαλτικῆς, ψηφιακὴ φωτογραφία, κατανεμημένες ψηφιακὲς 

βιβλιοθήκες εἰκόνων, ὀντολογίες μεταδεδομένων, ἀποκέντρωση. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ἡ Ἐκκλησία ζοῦσε ἀνέκαθεν σὲ ἕνα μυστικὸ δεσμὸ ἀνάμεσα στὴ γῆ καὶ τὸν 

οὐρανό. Ἡ ἐμπειρία τῆς γήινης πλευρᾶς αὐτοῦ τοῦ δεσμοῦ —ἡ ὀμορφιὰ τῶν 

ναῶν, ἡ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ εἰκόνες τῶν 

ἁγίων καὶ τῶν ἀγγέλων, οἱ προσευχές, τὰ ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Ἁγία 

Γραφή, ἡ εὐωδία τοῦ θυμιάματος κ.λπ.— ὅλα βρίσκονται σὲ ἀναγωγικὴ 

                                                                                                                                            

 Αὐτὴ ἡ ἐρευνητικὴ ἐργασία ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν Eduserv. 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σχέση, γιὰ νὰ μᾶς τονίζουν αὐτὸ τὸ γεγονός. Παρομοίως, τὰ ἀρχαϊκὰ 

χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ἀποτελοῦν ἁπτὲς ἐκφράσεις αὐτοῦ 

τοῦ δεσμοῦ. Μᾶς δείχνουν μία πραγματικότητα ποὺ οἱ γήινες αἰσθήσεις μας 

δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ. 

Ὁ πλούσιος θησαυρὸς ὕμνων, ψαλμῶν καὶ μουσικῶν χειρογράφων, ποὺ 

ἀποτελεῖ τὴν κληρονομιά μας ἀπὸ προηγούμενες γενεές, παραμελήθηκε 

σχεδὸν ἐντελῶς τὸν περασμένο αἰῶνα [13]. Ἡ ἀμέλεια αὐτὴ ἦταν 

ἀποτέλεσμα διαφόρων τάσεων μὲ ἐντονότερη τὴ συνεχῆ στροφὴ πρὸς τὰ 

ἀμερικάνικα καὶ δυτικοευρωπαϊκὰ πολιτιστικὰ πρότυπα. Συγκεκριμένα, ἡ 

τέχνη τῆς ἀνάγνωσης καὶ τῆς γραφῆς σὲ παραδοσιακὲς φόρμες τῆς 

προμεσαιωνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας ἔχει παραμεληθεῖ πρὸς ὄφελος 

τῆς δυτικῆς συνηθισμένης μουσικῆς σημειογραφίας. 

Μία τεράστια πηγὴ ἀρχαϊκῶν χειρογράφων ποὺ περιέχει προμεσαιωνικὴ 

μουσικὴ σημειογραφία ἔχει διασωθεῖ ὡς κληροδότημα τῶν τελευταίων 

χιλίων ἢ καὶ περισσοτέρων ἐτῶν. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ χειρόγραφα 

δὲν εἶναι προσβάσιμα γιὰ χρήση στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες ἢ γιὰ ἀκαδημαϊκὴ 

μελέτη ἐξαιτίας τῆς φυσικῆς ἀπομόνωσης, τῆς ἀνησυχίας γιὰ τὴ φθορὰ 

αὐτῶν τῶν ἀναντικατάστατων τεχνουργημάτων καὶ τῆς πολὺ συχνῆς 

τραγικῆς κλοπῆς μοναστηριακῶν βιβλιοθηκῶν. 

Ἡ ἄφιξη τοῦ Διαδικτύου καὶ τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, οἱ ἐξελίξεις στὴν 

τεχνολογία τῶν ψηφιακῶν φωτογραφιῶν καὶ ἡ ἐντεινόμενη εὐαισθησία γιὰ 

τὴ διατήρηση τῶν πολιτισμῶν πέρα ἀπὸ τὰ δημοφιλῆ ἐμπορικὰ μέσα ἔχουν 

προσφέρει στὴ γενιά μας μία εὐκαιρία νὰ εὐαγγελίζονται αὐτὴ τὴ θεολογικὴ 

πηγὴ περισσότερο ἀπὸ ὄ,τι ἦταν ποτὲ πρὶν δυνατό. 



Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 293 

 
Εἰκόνα 1. Χειρόγραφο Ἁγίου Ὀρους, Μ. Λαύρας Γ67, φ. 65v.  

Εἰκόνα: Μιρκοφὶλμ στὰ Monumenta Musicae Byzantinae [9].  

Ἕνα μάθημα γιὰ τὴ μεγάλη σημασία τῆς ψηφιακῆς ἀρχειοθέτησης δίνεται 

ἀπὸ τὴν τραγικὴ ἀπώλεια τοῦ χειρογράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Λαύρας Γ 67 

(τὸ λεγόμενο Chartres fragment). Αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερα σημαντικὸ χειρόγραφο 

τῶν ἀρχῶν τοῦ 11ου αἰῶνα τῆς μεσοβυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας 

καταστράφηκε στὸν βομβαρδισμὸ τῆς πόλεως Σάρτρ τῆς Γαλλίας στὸν 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ τοὺς συμμάχους τὸ Μάιο τοῦ 1944. Τὸ μόνο 

ποὺ μένει σήμερα εἶναι ἕνα ἀσπρόμαυρο φωτογραφικὸ ἀρχεῖο, μέτριας 

ποιότητας (παραβλ., Εἰκόνα 1, ποὺ δείχνει τὸ στιχηρὸ «Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ» σὲ 

ἦχο πλάγιο τοῦ τετάρτου). Δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τί ἀτυχίες μποροῦν 

νὰ συμβοῦν στὸ μέλλον στὸν ἐναπομείναντα θησαυρὸ τῶν μουσικῶν 

χειρογράφων, ὅπως πυρκαγιὲς σὲ μοναστήρια, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ἢ 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πυρηνικὸς πόλεμος. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε αὐτὰ τὰ 

χειρόγραφα σὲ ὑψηλῆς ποιότητας ψηφιακὲς φωτογραφίες, ποὺ θὰ πρέπει νὰ 

ἀποθηκευτοῦν σὲ πολλὰ μέρη ὥστε νὰ ἀυξηθοῦν οἱ πιθανότητες νὰ 

διασωθεῖ τουλάχιστον μία εἰκόνα γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές. 

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ἡ ψηφιακὴ φωτογραφία εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴν ἀναλογικὴ φωτογραφία 

ἢ τὴν ψηφιακὴ σάρωση. [Σὲ PDF, κάντε «zoom in» στὶς εἰκόνες μὲ τὴν ἔνδειξη 

✳ γιὰ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.] 

2.1 Ἀνάλυση εἰκονοστοιχείων καὶ χρωματικὸ βάθος 

Καὶ ἡ ἀνάλυση (δηλ. ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰκονοστοιχείων ἢ πίξελς, ἀνὰ 

τετραγωνικὸ ἑκατοστὸ) καὶ τὸ χρωματικὸ βάθος (δηλ. ὁ ἀριθμὸς τῶν 

ξεχωριστῶν χρωμάτων ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν ἀπὸ μία φωτογραφία) 

μποροῦν —ἀνάλογα μὲ τὸ φωτογραφικὸ ἐξοπλισμὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται— 

νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλὰ ξεπερνώντας κατὰ πολὺ τὶς φυσικὲς δυνατότητες 

τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ. Αὐτὸ ἐπιτρέπει τὴν ψηφιακὴ μεγέθυνση τῶν 

εἰκόνων μὲ μικρὴ ἢ καθόλου ἀπώλεια καθαρότητας. Μία τέτοια μεγέθυνση 

μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσήμαντη γιὰ κάποιον ποὺ διαβάζει μόνο τὸ λειτουργικὸ 

κείμενο καὶ τὸ μέλος κάποιας συνθέσεως, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ 

σημαντικὴ γιὰ ἀκαδημαϊκὲς μελέτες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ γραφικὸ 

χαρακτῆρα, τὸ μελάνι, τὸ χαρτὶ κ.λπ. τοῦ χειρογράφου. Τέτοιες πληροφορίες 

μποροῦν νὰ εἶναι πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν χρονολόγηση χειρογράφων, ἢ γιὰ 

τὸν ἐντοπισμὸ τῆς χρονικῆς στιγμῆς ποὺ ἕνα μεταγενέστερο τμῆμα 

προστέθηκε στὸ ἀρχικὸ γραπτὸ ἢ τὸ μετέβαλε. Σὲ περιπτώσεις ποὺ ἕνα 

χειρόγραφο ἔχει ὑποστεῖ φθορᾶ ἀπὸ νερό, φωτιά, μούχλα, ἔντομα, κ.λπ. ἢ 

ἔγιναν διορθώσεις, μικρὲς διαβαθμίσεις τοῦ χρώματος μποροῦν νὰ 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φιλτραριστοῦν ψηφιακά, γιὰ νὰ ἀποκαλύψουν λεπτομέρειες ποὺ δὲν μπορεῖ 

νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἀνθρώπινο μάτι. 

 

Εἰκόνα 2. Χειρόγραφο Καστορίας, Μητροπόλεως 8, φφ. 40v‑41r.  

Ἡ Εἰκόνα 2 δείχνει δύο φύλλα τοῦ ἰδιαίτερα σημαντικοῦ χειρογράφου 

Καστορίας 8. Πρόκειται γιὰ ἕνα Ἀσματικὸ τοῦ 14ου αἰῶνα ποὺ ἀποτελεῖται 

ἀπὸ 83 φύλλα, ὕψους 21,5 ἑκ. καὶ πλάτους 15 ἑκ. Εἶναι μοναδικὸ στὸ ὅτι ἔχει 

μεσοβυζαντινὴ «στρογγυλὴ» σημειογραφία γραμμένη παράλληλα μὲ ἕνα 

ἀρχαιότερο, παλαιοβυζαντινὸ σύστημα παρασημαντικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ 

τὰ Μεγάλη Σημάδια —ἕνα σύστημα γραφῆς ποὺ παραμένει σήμερα μὴ 

ἀποκρυπτογραφημένο. Γενικά, τὰ χειρόγραφα ποὺ περιέχουν παράλληλες 

σημειογραφίες (ποὺ συχνὰ ἀποκαλοῦνται double vorlagen) ἔχουν ἰδιαίτερη 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σημασία γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ψαλτικῆς 

γραφῆς. (Ἕνα ἄλλο παράδειγμα εἶναι τὸ χειρόγραφο 8.) Τὸ χειρόγραφο 

Καστορίας 8 εἶναι ἕνα εἶδος ὀβελίσκου τῆς Ροζέτας καὶ μπορεῖ νὰ δώσει τὴν 

δυνατότητα στοὺς μελετητὲς τελικὰ νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν τὰ Μεγάλα 

Σημάδια καὶ ἔτσι νὰ ἀποκαταστήσουν ἕνα δεσμὸ μὲ τὴν ἀρχαία λειτουργικὴ 

πράξη. 

Ἡ ἀσπρόμαυρη ἀναλογικὴ φωτογραφία (ποὺ φαίνεται σὲ σμίκρυνση στὴν 

Εἰκόνα 2) εἶναι ἡ καλύτερης ποιότητας διαθέσιμη φωτογραφία αὐτὴ τὴ 

στιγμή. Τμῆμα τῆς φωτογραφίας φαίνεται σὲ κανονικὸ μέγεθος στὴν Εἰκόνα 

3. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δεῖγμα φωτογραφιῶν χαμηλῆς ποιότητας τὶς ὁποίες 

οἱ μελετητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν, ὅταν μελετοῦν 

μουσικὰ χειρόγραφα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὸ χρωματικό 

της βάθος περιορίζεται σὲ σκιὲς τοῦ γκρὶ καὶ αὐτὸ μᾶς δυσκολεύει ἀρκετὰ νὰ 

ξεχωρίσουμε τὸ μελάνι τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὴ φθορὰ ἢ τὶς ἀτέλειες τοῦ 

χαρτιοῦ. Τὸ ψηφιακὸ φιλτράρισμα τῆς εἰκόνας μέσω τοῦ λογισμικοῦ κάποιου 

ὑπολογιστὴ εἶναι ἐπίσης πρακτικὰ ἀνέφικτο γιὰ τὴν προβολὴ 

συγκεκριμένων λεπτομερειῶν. 

 
Εἰκόνα 3. Χειρόγραφο Καστορίας, Μητροπόλεως 8, φ. 40v∙ λεπτομέρεια. 
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Ἡ ψηφιακὴ μεγέθυνση τῆς εἰκόνας δὲν παρέχει πιὸ ἀκριβῆ ὀπτικὴ 

πληροφορία ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται στὸ κανονικὸ μέγεθος (Εἰκόνα 4 δείχνει μία 

διεύρυνση τῆς ἴδιας φωτογραφίας κατὰ 3‑φορὲς μεγεθύνσης). 

 
Εἰκόνα 4. Χειρόγραφο Καστορίας, Μητροπόλεως 8, φ. 40v∙ μεγέθυνση ἐπὶ 3. 

Ἡ εἰκόνα 5 δείχνει ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ χειρογράφου Grottaferrata (Ἰταλίας), 

Cryptensis Γ.γ.VI, φ. 90, ὡς μία εἰκόνα σὲ διαβάθμιση τοῦ γκρὶ (grayscale) καὶ 

ποὺ ἔχει φιλτραριστεῖ ψηφιακά. Ἀντὶ νὰ βοηθήσει, ὁ φιλτραρισμὸς μὲ 

διαβάθμιση τοῦ γκρὶ ἔχει μειωθεῖ ἡ λεπτομέρεια. 

 

Εἰκόνα 5. Ψηφιακὸ φιλτράρισμα ἐφαρμοσμένο σὲ φωτογραφία κλίμακας τοῦ γκρί. 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Σήμερα, μπορεῖ κάποιος νὰ βρεῖ στὸν Παγκόσμιο Ἱστὸ κάποιες πλήρεις 

χρωματικά, ψηφιακὲς εἰκόνες χειρογράφων τῆς ψαλτικῆς, ἀλλὰ σὲ πολλὲς 

περιπτώσεις ἡ ἀνάλυση τῶν εἰκονοστοιχείων εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ 

ἀκαδημαϊκὴ χρήση. Βρήκαμε, γιὰ παράδειγμα, μία εἰκόνα ἀπὸ τὸ χειρόγραφο 

κώδικα 1013 τῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἁγίου Ὄρους, σελίδα 258 σὲ 

ἀπευθείας σύνδεση (ἕνα ἀπόσπασμα φαίνεται στὴν Εἰκόνα 6 σὲ πλήρη 

κλίμακα). Ἡ εἰκόνα δείχνει τὴν ὀμορφιὰ αὐτοῦ τοῦ χειρογράφου τοῦ 19ου 

αἰῶνα, εἰς δόξαν Θεοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀνάλυση τῶν εἰκονοστοιχείων του εἶναι πολὺ 

χαμηλὴ γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ κειμένου ἢ τὴν ἀκριβὴ μεταγραφὴ τοῦ μέλους 

ἀπὸ τὴν εἰκόνα. 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Εἰκόνα 6. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, 1013, f. 258, ἀπόσπασμα. 

Εἰκόνα: Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ∙  

59 kB [ἡ εἰκόνα δὲν εἶναι πλέον διαθέσιμη στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ].  

Ἂν κάποια χειρόγραφα ὑφίστανται ἐπεξεργασία γιὰ φωτογραφικοὺς 

σκοπούς, τότε συστήνουμε νὰ χρησιμοποιοῦνται οἱ καλύτερες δυνατὲς 

φωτογραφικὲς τεχνικὲς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι 

ἀπαραίτητη ἡ χρήση τοῦ χειρογράφου στὸ μέλλον μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία 

εἰκόνων. Μία ἐντελῶς νέου εἴδους τεχνολογία εἰκόνων μπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ 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(ὅπως ἡ τρισδιάστατη ὁλογραφία) ποὺ ἴσως δικαιολογήσει τὴν ἐκ νέου 

ἀπεικόνιση κάποιων χειρογράφων. Σὲ ἰδιαίτερες περιπτώσεις, ἄλλες 

σημερινὲς τεχνικές, ὅπως ἡ ἀπεικόνιση μὲ ὑπεριῶδες φῶς (UV), ἡ ὑπέρυθρη 

ἀνακλαστογραφία ἢ ἡ ἀπεικόνιση μὲ ἀκτίνες Χ (βλ. Εἰκόνες 7 καὶ 8) ἴσως 

χρειαστοῦν [7]. Ἡ σύγχρονη τεχνολογία τῆς ψηφιακῆς ἀπεικόνισης, ὡστόσο, 

μπορεῖ νὰ παράγει εἰκόνες ποὺ μοιάζουν ἀρκετὰ ρεαλιστικὲς στὸ ἀνθρώπινο 

μάτι καὶ ἱκανοποιοῦν πολλῶν εἰδῶν ἀναλύσεις δεδομένων εἰκόνων. 

 

Εἰκόνα 7. Ἀπεικόνιση μὲ ὑπεριώδες φῶς (UV). 

Εἰκόνα: Beinecke Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου Yale. 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Εἰκόνα 8. Συγκριτικὴ μήκη γιὰ ἀπεικόνιση. 

Ὑπάρχουν πρακτικὰ ὅρια τῆς ἀνάλυσης εἰκονοστοιχείων καὶ τοῦ χρωματικοῦ 

βάθους, ἐπειδὴ ἡ ὑψηλότερη ποιότητα ἀπαιτεῖ σημαντικὰ μεγαλύτερη 

ἀποθήκευση δεδομένων. (Ἐπίσης, ὁ χρόνος μετάδοσης πρέπει νὰ λαμβάνεται 

ὑπόψη ἂν οἱ εἰκόνες ἀποστέλλονται μέσω τοῦ Παγκοσμίου Ἱστοῦ.) Μία μόνο 

εἰκόνα σὲ μορφὴ TIFF μπορεῖ νὰ χρειάζεται 300‑400 megabytes 

ἀποθηκευτικοῦ χώρου (ἕνα συνηθισμένο CD θὰ χωροῦσε μόνο δύο τέτοιες 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εἰκόνες). Πρέπει νὰ ἐκτιμᾶμε ρεαλιστικὰ τὶς μακροπρόθεσμες ἀνάγκες 

ἀποθήκευσης δεδομένων, καθὼς μπορεῖ νὰ μᾶς τελειώσει γρήγορα ὁ 

ἀποθηκευτικός μας χῶρος. Μία λογικὴ ἰσορροπία ποιότητας εἰκόνων καὶ 

ἀναγκῶν ἀποθήκευσης δίνουμε παρακάτω. Γιὰ τὴν ἀνάλυση δεδομένων, 

θεωροῦμε ὅτι τὸ χρωματικὸ βάθος εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιο σημαντικὸ μὲ τὴν 

ἀνάλυση εἰκονοστοιχείων: αὐτὲς οἱ δύο ρυθμίσεις σὺν τὴν ἑστιακὴ ἀπόσταση 

ἀλληλοσυνδέονται μὲ σκοπὸ τὴ διάκριση τῶν ἰδιαιτέρων χαρακτηριστικῶν 

τῶν χειρογράφων βάσει λεπτῶν διαφορῶν στὸ χρῶμα τοῦ μελανιοῦ —

διαβαθμίσεις ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ γίνονται αἰσθητὲς στὸ ἀνθρώπινο μάτι. 

Αὐτὲς οἱ διαβαθμίσεις εἶναι χρήσιμες σὲ πολλὰ εἴδη ἀναλύσεως εἰκόνων. Ἂν 

τὸ μέγεθος τοῦ ἀρχείου ψηφιακῶν εἰκόνων εἶναι ἕνας δεσμευτικὸς 

παράγοντας, ἡ συνήθης λύση εἶναι ἡ μείωση τῆς ἀνάλυσης τῶν 

εἰκονοστοιχείων ἀντὶ τῆς μείωσης τοῦ χρωματικοῦ βάθους. 

2.2 Στήριξη, φωτισμὸς καὶ γωνία φωτογραφικῆς Μηχανῆς 

Ἡ Εἰκόνα 9 δείχνει στοιχεῖα ἑνὸς φορητοῦ ἐξοπλισμοῦ φωτογράφησης. 

Προφανῶς, εἶναι πολὺ σημαντικὸ ἡ χρήση τοῦ χειρογράφου νὰ μὴν 

προκαλέσει ὁποιαδήποτε φθορά. Γιὰ αὐτό, καὶ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε μία 

κάθετη θέση γιὰ τὴ φωτογραφικὴ μηχανή, χρησιμοποιοῦμε ἕνα κοινὸ 

στήριγμα ἢ κάποιο εἰδικὰ κατασκευασμένο ἐργαλεῖο. Ἕνα πλαίσιο εἶναι τὸ 

καλύτερο σὲ συνθήκες φωτογραφικοῦ ἐργαστηρίου ἀλλὰ συνήθως δὲν εἶναι 

ἐφικτὸ νὰ τὸ ἔχουμε μαζί μας σὲ ἐκδρομές. Εἶναι λογικὸ νὰ φωτογραφίζουμε 

ὅλο μαζὶ ἕνα χειρόγραφο —ἀντὶ ἐπιλεγμένων φύλλων— ὥστε νὰ 

χρησιμοποιεῖται γιὰ φωτογράφηση μόνο μία φορά. 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Εἰκόνα 9. Φορητὸς ἐξοπλισμὸς γιὰ φωτογράφηση μὲ εἰδικὴ βάση γιὰ κώδικες 

[4]. Παρατηρεῖται ἡ χρήση μὴ ἀντανακλιαστικό, μαῦρο φόντο. 

Κατὰ κανόνα, ἕνα χειρόγραφο βιβλίο ἔχει μία «φυσικὴ» θέση στὴν ὁποῖα 

μπορεῖ νὰ μένει ἀνοιχτό, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ φωτογραφηθεῖ μία ὁλόκληρη 

σελίδα χωρὶς νὰ παραμορφωθεῖ ἡ εἰκόνα στὸ ἐσωτερικό τοῦ δεσίματος τοῦ 

βιβλίου (βλ. Εἰκόνα 10). 

 

Εἰκόνα 10. Στρέβλωση τῆς εἰκόνας κοντὰ στὸ δεσμευτικὸ τοῦ κώδικος (δεξιά). 

Πηγή: Χειρόγραφο Poissy Ἀντιφωνάριο, φ. 46v (Λατινικῆς ψαλτικῆς). Εἰκόνα: 

http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB/MusicDBDB/. 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Ἡ συσκευὴ λήψης πρέπει νὰ μένει ἀπολύτως σταθερὴ μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς 

μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο φωτογράφησης. 

Ὁ χρόνος ἔκθεσης μπορεῖ νὰ εἶναι μεγάλος (τέσσερα ἔως ἔξι λεπτά) καὶ ἡ 

παραμικρὴ δόνηση παίζει ρόλο. Ἡ εἰκόνα δὲν πρέπει νὰ παραμορφώνεται 

ἀπὸ τὴ γωνία τῆς συσκευῆς λήψης πρὸς τὸ ἀντικείμενο φωτογράφησης. Στὴ 

Εἰκόνα 11 φαίνεται ἡ παραμόρφωση μιᾶς εἰκόνας ποὺ ἔχει φωτογραφηθεῖ 

ἀπὸ μηχανὴ ποὺ τὴν κρατοῦσαν στὸ χέρι καὶ δὲν βρισκόταν ἀκριβῶς ἐπάνω 

ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο τῆς φωτογράφησης. 

 
Εἰκόνα 11. ✳ Παραμόρφωση εἰκόνας ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ πλάγια γωνία 

φωτογράφησης.  

Πηγή: Χειρόγραφο Ἀθήνα, Σίμωνος Καρᾶ 59, φφ. 2v‑3r (Νέον Ἀναστασιματάριον, 

1860).  

Ὁ φωτισμὸς εἶναι ἕνας πολὺ σημαντικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἐξασφάλιση 

τῶν καλυτέρων δυνατῶν φωτογραφιῶν. Ὁ εὐρέως φάσματος, τεχνητὸς 

φωτισμὸς εἶναι γενικὰ καλύτερος ἀπὸ τὸ φυσικὸ φῶς τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ 

μποροῦμε νὰ ἔχουμε μεγαλύτερο ἔλεγχο στὴν ἴση κατανομὴ φωτὸς κατὰ 

μῆκος τοῦ ἀντικειμένου φωτογράφησης χωρὶς λάμψη. Ἐπίσης, τὸ φῶς τῆς 

ἡμέρας περιέχει ἐπιβλαβεῖς ὑπεριῶδεις (UV) ἀκτῖνες, οἱ ὁποῖες δὲν ὑπάρχουν 

στὰ ἐξισορροπημένα ὡς πρὸς τὸ φῶς τῆς ἡμέρας τεχνητὰ φῶτα. Τὸ φῶς 

ἐφαρμόζεται καλύτερα ἔμμεσα μέσω κατόπτρων (ὅπως κάνουν συνήθως οἱ 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φωτογράφοι πορτρέτων). Ἡ Εἰκόνα 12 δείχνει ἕνα φωτεινὸ σημεῖο στὸ κέντρο 

τῆς εἰκόνας ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ λάμψη λόγω ἀνομοιόμορφου φωτισμοῦ. 

 

Εἰκόνα 12. Ἕνα φωτεινὸ σημεῖο στὸ κέντρο τῆς εἰκόνας ποὺ προκαλεῖται 

ἀπὸ λάμψη λόγω ἀνομοιόμορφου φωτισμοῦ. 

Πηγή: Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἑλλάδος, χειρόγραφο ΕΒΕ 2406, φ. 221v (Παπαδική, ἔτος 

1453).  

2.3 Μετρικὴ ἀναφορᾶς 

Κάθε φωτογραφία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε συμπεριλάβει (ἀλλὰ χωρὶς νὰ 

ὑπερκαλύπτει τὸ ἀντικείμενο φωτογράφησης) τὴ μετρικὴ προτύπου φυσικῶν 

διαστάσεων και χρωματικῆς καταγραφῆς. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ γιὰ νὰ 

μπορεῖ νὰ βαθμονομεῖται μὲ ἀκρίβεια, μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ 

τὴν αὐτόματη ψηφιακὴ ἐπεξεργασία καὶ εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ 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ἱστορικοῦ ἀρχείου. Ἕνα παράδειγμα τῆς μετρικῆς βιομηχανικοῦ προτύπου 

φαίνεται στὴν Εἰκόνα 13, στὰ δεξιὰ τοῦ ἀντικειμένου (σὲ αὐτὴ τὴν 

περίπτωση, στὴν κόψη του, χειρόγραφη περγαμηνή). 

2.4 Λίστα ἐλέγχου γιὰ ψηφιακὴ φωτογράφηση 

Αὐτὴ ἡ λίστα ἐλέγχου δημιουργήθηκε γιὰ τὸ συνέδριο «ΝΕUMES 2006» 

[http://purl.oclc.org/SCRIBE/NEUMES/conference2006/] ἀπὸ τὴν Dr. Craig‑

McFeely. Δώσαμε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἐξαίρεση τῆς μορφῆς ἀρχείων JPEG 

ἀπὸ τὴ «ἐργασιακὴ ροή» (workflow). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἀρχειακὲς εἰκόνες 

καὶ τὰ προσχέδια δὲν πρέπει νὰ σώζονται σὲ μορφὴ .jpg. Κάτι τέτοιο θὰ 

προκαλοῦσε μόνιμη ἀπώλεια λεπτομερειῶν στὴν ἀποθηκευμένη εἰκόνα. 

�   Προσδιορίστε ὅτι θέλετε ὑψηλὴ ἀνάλυση (καὶ ὁρίστε συγκεκριμένα 400 

dpi σὲ πραγματικὸ μέγεθος ἡ ὑψηλότερη). 

�   PNG ἢ μὴ συμπιεσμένη TIFF μορφὴ καὶ στὴ λήψη καὶ στὴν ἐμφάνιση. 

ΟΧΙ ἀρχεῖα μορφῆς JPEG στὴν «ἐργασιακὴ ροή». 

�   8‑bit (ἢ 24‑bit ἀνάλογα μὲ τὸ πρωτόκολλο τῆς βιβλιοθήκης γιὰ τὴν 

περιγραφὴ τοῦ βάθους bit) RGB χρῶμα στὸ ἐλάχιστο (αὐτὴ εἶναι ἡ 

κανονικὴ ρύθμιση). Ἡ ἐπιλογὴ 16‑bit (ἢ 48‑bit) δημιουργεῖ πολὺ 

μεγαλύτερες εἰκόνες ἀλλὰ ἀποθηκεύει καὶ περισσότερες χρωματικὲς 

πληροφορίες. (Στὸ Photoshop, μποροῦν νὰ ἀνοιχθοῦν εἰκόνες 48‑bit 

μόνο στὴν ἔκδοση CS). 

�   Χρωματικὸ προφὶλ τῆς συσκευῆς λήψης ἐνσωματωμένο στὴν εἰκόνα. 

�   Κλίμακες βιομηχανικοῦ προτύπου γιὰ τὸ μέγεθος, τὸ χρῶμα καὶ τὴν 

κλίμακα τοῦ γκρὶ (Εἰκόνες 13a καὶ b) ποὺ ἔχουν φωτογραφηθεῖ δίπλα 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στὴν εἰκόνα ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὴν ἀκουμποῦν. 

�   Λευκὲς καὶ μαῦρες στιγμές, χρωματικὴ διόρθωση καὶ ἀντίθεση 

προσαρμοσμένη στὴ στιγμὴ τῆς λήψης (ὄχι μετά). 

�   Ἡ εἰκόνα πρέπει νὰ εἶναι καθαρὴ (ἑστιασμένη) στὸ καλύτερο ἐπίπεδο 

λεπτομέρειας. 

�   ΟΧΙ unsharp mask κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λήψης. 

�   ΟΧΙ unsharp mask μετὰ τὴ λήψη. 

�   ΟΧΙ περιστροφή, εὐθυγράμμιση, ἀναδιαμόρφωση, προσαρμογὴ 

ἐπιπέδων, χρώματος ἢ ἔκθεσης μετὰ τὴ λήψη (δηλ. κανενὸς εἴδους 

προσαρμογὴ εἰκόνας μετὰ τὴ λήψη). 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Εἰκόνα 13a, b. Μετρικὴ προτύπου, δίπλα στὸ ἀντικείμενο.  

Εἰκόνες: (a) Bodleian Library, Univ. of Oxford; (b) DIAMM [4]. Πηγή: Worcester 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Cathedral (Η.Β.), Χειρόγραφο F173, φ. 6v (Λατινικά). 

2.5 Ἡ ἐπιλογὴ τῆς μορφῆς τῆς εἰκόνας 

 

Εἰκόνα 14. Ἀπόσπασμα: PNG εἰκόνα σὲ ποιότητα ἀρχείου, ὑψηλῆς ἀνάλυσης 

καὶ χρωματικὸ βάθος. Μέγεθος ἀρχείου ἑνὸς φύλλου εἶναι 58.7 MB. 

Πηγή: Worceshter Catherdral (U.K.), χειρόγραφο F173, f. 6v (Λατινικά). 

 

Εἰκόνα 15. Ἀπόσπασμα: Μεσαίας ποιότητας, κατάλληλο γιὰ πρόσβαση μὲ 

συνδρομή. Μέγεθος ἀρχείου ἑνὸς φύλλου εἶναι 11.4 MB. 

Πηγή: Χειρόγραφο Σινᾶ, Codex Sinaiticus (4ος αἰῶνας Βίβλος στὰ ἑλληνικά). Εἰκόνα: 

http://www.itsee.bham.ac.uk/images/Sinaiticusfullquality.jpg.  

 

Εἰκόνα 16. Ἀπόσπασμα: Ποιότητα εἰκόνας JPEG ποὺ ἁπλῶς διαβάζεται, 

κατάλληλο γιὰ πρόσβαση στὸ Ἰστὸ χωρὶς συνδρομή. Μέγεθος ἀρχείου ἑνὸς 

φύλλου εἶναι 327 kB. 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Πηγή: Συλλογὴ Schøyen Χειρόγραφο. 2033 (Εὐαγγέλιον; 11ου αἰ.). Εἰκόνα: 

http://www.schoyencollection.com/music_files/ms2033.jpg.  

Οἱ σημερινὲς ψηφιακὲς φωτογραφικὲς μηχανὲς ἐπιτρέπουν τὴν ἀποθήκευση 

τῶν εἰκόνων σὲ μορφὴ TIFF ἢ JPEG. Πρέπει νὰ ἐπιλέγεται ἡ μορφὴ TIFF. Ἡ 

JPEG ἔχει ἀπώλειες (lossy) καὶ δίνει ἀρχεῖα μικρότερου μεγέθους ἀφαιρῶντας 

κάποιες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν εἰκόνα. (Ἡ μορφὴ ἀρχείου JPEG2000 ἐπίσης 

δὲν ἔχει ἀπώλειες (non‑lossy) ἀλλὰ δὲν ὑποστηρίζεται εὐρέως ἀπὸ τὸ 

λογισμικὸ τῶν ὑπολογιστῶν.) 

Ἡ μορφὴ TIFF εἶναι εὐέλικτη καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει ἢ νὰ μὴν ἔχει ἀπώλειες, 

ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν χρησιμοποιεῖται συμπίεση (compression) εἰκόνας. Ἡ TIFF 

ἐπιτρέπει νὰ ἀποθηκευτοῦν κάποια μεταδεδομένα (metadata) μὲ μία εἰκόνα. 

Οἱ μὴ συμπιεσμένες εἰκόνες TIFF εἶναι ἀρκετὰ μεγάλες: χρησιμοποιῶντας 

τὴν ἀνάλυση καὶ τὸ χρωματικὸ βάθους ποὺ συστήνουμε, ἡ εἰκόνα μόνο μίας 

σελίδας χειρογράφου μπορεῖ νὰ ἔχει μέγεθος ἀρχείου 100 megabytes ἢ καὶ 

μεγαλύτερο (ἀνάλογα μὲ τὶς διαστάσεις τοῦ χειρογράφου). Ἡ ἀπόκτηση καὶ 

ἡ διατήρηση ἀποθηκευμένων δεδομένων γιὰ μία συλλογὴ τέτοιων εἰκόνων 

μπορεῖ νὰ εἶναι πρόβλημα. Ἐπίσης, τὰ περισσότερα προγράμματα 

περιήγησης Ἴντερνετ δὲν ὑποστηρίζουν ἀρχεῖα TIFF καὶ εἶναι ἀπίθανο νὰ τὸ 

κάνουν ποτέ. 

 Μία καλύτερη ἐπιλογὴ εἶναι τὸ PNG (Portable Network Graphics). 

Εἶναι μία μορφὴ χωρὶς ἀπώλειες, συμπιεσμένη, ποὺ μπορεῖ νὰ παράγει 

σημαντικὰ μικρότερα ἀρχεῖα ἀπὸ τὰ TIFF. Τὸ μέγεθος ἀρχείου τῆς εἰκόνας 

μίας σελίδας χειρογράφου εἶναι κανονικὰ 45% μικρότερο σὲ PNG ἀπὸ ὄ,τι σὲ 

TIFF. Τὸ PNG ἐγκρίνεται ἀπὸ τὴ διεθνὴ κοινοπραξία γιὰ τὸ Διαδίκτυο, World 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Wide Web Consortium (W3C), καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰ περισσότερα 

προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου. Τὸ PNG ἔχει ἄλλα χαρακτηριστικὰ 

ποὺ τὸ καθιστοῦν καλὴ ἐπιλογή, ὅπως τὴν ἐνσωμάτωση «βασικῶν» 

μεταδεδομένων στὸ ἀρχεῖο τῆς εἰκόνας καὶ τὴ διόρθωση gamma γιὰ τὴν 

προσαρμογὴ ὁποιασδήποτε χρωματικῆς ἀπόκλισης στὴν ὀθόνη τοῦ 

ὑπολογιστῆ τοῦ τελικοῦ χρήστη. 

2.6 Ἀρχειοθέτηση εἰκόνων καὶ ἀνάπτυξη Ἱστοῦ 

Ὁ Ἀνατολικὸς Ὀρθόδοξος μοναχισμὸς δὲν ἀπαιτεῖ ὅρκο σταθερότητας ὅπως 

ὁ μοναχικὸς κανόνας τοῦ Ἁγίου Βενέδικτου στὴ Δύση. Ἐντούτοις, οἱ 

ὑποκείμενοι λόγοι γιὰ σταθερότητα (δηλ. ἡ παραμονὴ στὸ ἴδιο μοναστήρι ἐφ’ 

ὅρου ζωῆς) ἔχουν ἰσχυρὴ ἀναλογία στὴν ἀναδυόμενη τεχνολογία τῶν 

διαδικτυακῶν πηγῶν. Προκειμένου οἱ εἰκόνες τῶν χειρογράφων νὰ 

ἀποτελοῦν συνεχῶς σημαντικὲς θρησκευτικές, ἀκαδημαϊκὲς καὶ πολιτιστικὲς 

πηγές, οἱ «εἰκονικὲς θέσεις» (virtual locations) τους στὸ διαδίκτυο πρέπει νὰ 

παραμένουν σταθερές. Κατ’ ἀναλογία, ὁ κανόνας τῆς ἐπιστήμης τῆς 

βιβλιοθηκονομίας ἀπαιτεῖ τὴ σταθερότητα τῶν ἀριθμῶν πρόσβασης. 

Οἱ περιστάσεις μπορεῖ νὰ προκαλέσουν κάποια ἀλλαγὴ τῆς διεύθυνσης τοῦ 

ξενιστή, ἀλλαγὴ τῆς δομῆς τῶν καταλόγων, ἀπόσυρση μίας εἰκόνας κ.λπ. καὶ 

ἔτσι ἡ σταθερότητα ἴσως εἶναι δύσκολο νὰ διατηρηθεῖ στὸν Ἱστό. Παρόλ’ 

αὐτά, μποροῦμε νὰ μετριάσουμε αὐτὸ τὸ πρόβλημα μὲ καλὸ 

προγραμματισμὸ καὶ μακροπρόθεσμο ὅραμα. Ὅπου εἶναι δυνατό, πρέπει νὰ 

χρησιμοποιοῦμε τὶς διαθέσιμες μεθόδους γιὰ τὴν ἀποσύνδεση φυσικῶν 

διευθύνσεων ἀπὸ συστήματα εὑρετηρίασης, ἀναζήτησης καὶ ἀνάκτησης. Ἡ 

συμφωνία τοῦ Παγκοσμίου Ἱστοῦ γιὰ τὰ εἰκονικὰ ὀνόματα χώρου (www.) 

ἔχει κάνει ἕνα βῆμα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. (Ἕνα ὄνομα χώρου μπορεῖ 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νὰ ἀναχαρτογραφηθεῖ σὲ ὁποιαδήποτε φυσικὴ διεύθυνση στὸ Διαδίκτυο, ἔτσι 

ὥστε οἱ ἀναφορὲς σὲ αὐτὴν νὰ παραμείνουν ἔγκυρες.) Παρόλ’ αὐτά, οἱ 

σπασμένοι σύνδεσμοι εἶναι ἕνα πολὺ συχνὸ φαινόμενο, ποὺ προκύπτει ἀπὸ 

τὴν ἀπόσυρση, τὴ μετακίνηση μιᾶς πηγῆς σὲ ἕνα διαφορετικὸ 

ἀρχειοκατάλογο μέσα στὸ διακομιστὴ Ἰστοῦ ἢ τὴν μετονομασία ἑνὸς 

ἀρχείου. Ἡ βιομηχανία λογισμικοῦ ἐργάζεται ἐπάνω σὲ καλύτερες μεθόδους 

γιὰ τὴν εἰκονικοποίηση τῶν διαδικτυακῶν πηγῶν (π.χ. the Uniform Resource 

Identifier, ἢ URI). Ὡστόσο, οἱ πολὺ σημαντικοὶ παράγοντες εἶναι ὁ 

μακροπρόθεσμος προγραμματισμὸς καὶ ἡ δέσμευση γιὰ σταθερότητα. 

Τὰ τεράστια μεγέθη ἀρχείων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ δημιουργία εἰκόνων 

ὑψηλῆς ποιότητας πιθανότατα ἀποκλείουν τὴν διαδικτυακὴ ἀνάπτυξη τῶν 

ἀρχειακῶν εἰκόνων τῶν χειρογράφων. (Στὸ μέλλον, βελτιωμένη διαδικτυακὴ 

εὐρυζωνικὴ ὑποδομὴ ἴσως τὸ κάνει πιὸ ἐφικτό.) Τυπικά, οἱ ἱστοσελίδες θὰ 

ἀναπτύξουν μεταβεβλημένες σὲ μέγεθος ἐκδόσεις εἰκόνων ποὺ ταιριάζουν 

στὸ παράθυρο θέασης ἑνὸς προγράμματος περιήγησης Ἴντερνετ καὶ τῶν 

ὁποίων τὸ χρωματικὸ βάθος ἔχει μειωθεῖ μὲ συμπίεση. Τὸ JPEG εἶναι σήμερα 

ἡ πιὸ εὐρείας χρήσης μορφὴ συμπίεσης εἰκόνων, ἂν καὶ τὸ PNG μπορεῖ νὰ 

τὴν ἀντικαταστήσει στὸ προσεχὲς μέλλον. Ἡ μείωση τοῦ μεγέθους καὶ ἡ 

συμπίεση λειτουργοῦν πρὸς ὄφελος καὶ τοῦ τελικοῦ χρήστη καὶ τοῦ παροχέα 

πηγῶν. Ὁ τελικὸς χρήστης μπορεῖ νὰ βλέπει εἰκόνες γρήγορα κατὰ τὴν 

περιήγηση στὸ διαδίκτυο. Ὁ παροχέας πηγῶν μπορεῖ νὰ κρατήσει τὶς 

ἀρχειακὲς εἰκόνες του ἀπὸ τὸ διαδίκτυο γενικά, προσφέροντάς τες ξεχωριστὰ 

ἐπ’ ἀμοιβῆς ἢ μὲ συνδρομὴ σὲ CD‑ROΜ ἢ κάνοντας μεταφόρτωση τὸ 

λογισμικό. (Κάποιοι παροχεῖς περιεχομένου ἐπίσης ἀναπτύσσουν ἀρχειακὲς 

εἰκόνες στὸν Ἱστὸ μέσω ἑνὸς Flash® viewer.) Αὐτὸ τὸ σενάριο εἶναι ἰδιαίτερα 

χρήσιμο στοὺς παροχεῖς ποὺ χρειάζονται τελικοὺς χρήστες, γιὰ νὰ 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ἐκτελέσουν μία σύμβαση ποὺ διέπει τὸ πῶς μποροῦν καὶ πῶς δὲν μποροῦν 

νὰ χρησιμοποιηθοῦν οἱ εἰκόνες. 

Οἱ πρωτότυπες ψηφιακὲς φωτογραφίες δὲν πρέπει νὰ σβήνονται. Ὁ Consuelo 

Dutschke [5] ἀφηγεῖται μία τραγικὴ ἱστορία γιὰ κάποιο παντεπιστήμιο, ὅπου 

ἀφοῦ εἴχαν ἀναπτύξει τὶς συμπιεσμένες εἰκόνες JPEG στὸν Παγκόσμιο Ἱστό, 

διέγραψαν ὅλες τὶς πρωτότυπες, ὑψηλῆς ποιότητας εἰκόνες, ἁπλῶς γιὰ νὰ 

ἐξοικονομήσουν χῶρο. 

Οἱ πρωτότυπες πρέπει νὰ ἀρχειοθετοῦνται σὲ ἀξιόπιστα ψηφιακὰ μέσα. Τὰ 

ἐφεδρικὰ ἀντίγραφα πρέπει νὰ κρατοῦνται σὲ γεωγραφικὰ ξεχωριστὲς 

τοποθεσίες γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο κάποιας καταστροφῆς. Οἱ ἐγκαταστάσεις 

ἀποθήκευσης δεδομένων σὲ σπήλαια εἶναι μία ἐξαιρετικὴ ἐπιλογή. 

3. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε τὸν Παγκόσμιο Ἰστὸ ὡς ἕνα τεράστιο σύστημα 

βάσης δεδομένων, ὅπου κάθε ἀρχεῖο ἢ εἰκόνα μοιάζει μὲ ἕνα «ἀρχεῖο βάσης 

δεδομένων» καὶ οἱ μηχανὲς ἀναζήτησης (ὅπως τὸ Google.com) μοιάζουν μὲ 

«εὑρετήρια βάσεων δεδομένων» μὲ τὰ ὁποῖα οἱ χρήστες μποροῦν νὰ βροῦν τὰ 

«ἀρχεῖα βάσεων δεδομένων» ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν. Ὅμως, ὁ Παγκόσμιος 

Ἱστὸς διαφέρει ἀπὸ μία συμβατικὴ βάση δεδομένων στὸ ὅτι τὰ «ἀρχεῖα» του 

εἶναι κατανεμημένα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ δεδομένα ἀποθηκεύονται φυσικὰ 

σὲ διαδικτυακοὺς διακομιστὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἐντοπιστοῦν σχεδὸν 

ὁπουδήποτε στὸν κόσμο. Μία συμβατικὴ βάση δεδομένων βρίσκεται 

συγκεντρωμένη σὲ ἕνα φυσικὸ τόπο. 

Ἡ δυνατότητα αὐτῆς τῆς νέας τεχνικῆς δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται, καθὼς ἡ 

καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ πολλῶν ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ μποροῦσαν νὰ 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συγκινηθοῦν καὶ νὰ ἐπηρεαστοῦν γιὰ καλὸ σκοπό. Ἀπὸ ἀκαδημαϊκῆς 

πλευρᾶς, ἐπίσης, ἡ διαθεσιμότητα εἰκόνων ὑψηλῆς ποιότητας Ἀνατολικῶν 

Ὀρθοδόξων χειρογράφων ψαλτικῆς καὶ ὑμνογραφίας ἔχει μεγάλη 

δυνατότητα νὰ ἐνισχύσει τοὺς δεσμοὺς ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἕως τὴν πρώιμη 

Ἐκκλησία. Μία καλύτερη κατανόηση τῶν ἀσμάτων, τῶν πρακτικῶν καὶ τοῦ 

πνεύματος προηγούμενων γενεῶν θὰ ἐνισχύσει τὴν ἐκτίμηση αὐτῆς τῆς 

κληρονομιᾶς. 

Θὰ ἦταν πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας αὐτὸς ὁ θησαυρὸς χειρογράφων 

ψαλτικῆς καὶ ὑμνολογίας νὰ εἶναι προσβάσιμος μέσω λεπτομερῶν εἰκόνων 

στὸν Παγκόσμιο Ἱστό. Ὅπως ἔχουμε προτείνει στὸ [1] [2] [3], αὐτὸ μπορεῖ νὰ 

ἐπιτευχθεῖ πιὸ ἀποτελεσματικὰ στὸ περιβάλλον τοῦ Ἱστοῦ μὲ τὸ μοντέλο 

κατανεμημένου περιεχομένου ἀντὶ τοῦ μοντέλου συγκεντρωμένων βάσεων 

δεδομένων. Τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιεῖ 

πάντα μία διαδικτυακὴ πύλη (portal). 

3.1 Φραγὴ πρόσβασης στὸ διακομιστή 

Τελευταῖα φαίνεται νὰ ὑπάρχει μία ἐνισχυόμενη τάση οἱ παροχεῖς 

διαδικτυακοῦ περιεχομένου νὰ διατηροῦν τὸ περιεχόμενό τους πίσω ἀπὸ μία 

πύλη (portal). Οἱ πύλες παρέχουν τὸ λογισμικὸ στοὺς χρῆστες νὰ ἀναζητοῦν 

περιεχόμενο καὶ νὰ ἐνσωματώνουν περιγραφικὰ μεταδεδομένα στὸ 

περιεχόμενο, ἀλλὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς «φραγὴ πρόσβασης» (Εἰκόνα 17) ποὺ 

ἐμποδίζει τὴν ἄμεση πρόσβαση τῶν χρηστῶν στὸ περιεχόμενο. Αὐτὸ μπορεῖ 

νὰ εἶναι χρήσιμο, ἂν ὁ παροχέας θέλει νὰ ἔχει ἔσοδα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο 

ἀπαιτῶντας ἕνα λογαρισμὸ ἐπὶ πληρωμή. Ἐναλλακτικά, στοὺς χρῆστες 

μπορεῖ νὰ δοθεῖ λογαριασμὸς πρόσβασης ἂν συμφωνοῦν νὰ δεσμεύονται 

ἀπὸ τοὺς καθορισμένους ὅρους χρήσης. Αὐτὸ βοηθάει καὶ στὸν περιορισμὸ 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τῆς πρόσβασης αὐτόματων μηχανῶν. 

 

Εἰκόνα 17. Ἡ πύλη Ἰστοῦ (Web portal) λειτουργεῖ ὡς «φραγὴ πρόσβασης» στὸ 

περιεχόμενο. 

Ἡ Εἰκόνα 17 εἶναι ἕνα ἐννοιολογικὸ διάγραμμα ποὺ δείχνει τὰ στρώματα τοῦ 

λογισμικοῦ μὲ τὰ ὁποῖα οἱ χρῆστες ἐπικοινωνοῦν μὲ ἕνα διακομιστὴ ποὺ 

χρησιμοποιεῖ τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων γιὰ τὸ 

περιεχόμενό του. Ἡ διαδικτυακὴ πύλη τοῦ διακομιστὴ εἶναι ἕνα «ἀντικείμενο 

πρώτης τάξης» στὸ Ἱστό (βλ. παρακάτω ὁρισμό), κανονικὰ μία στατικὴ 

ἱστοσελίδα. Ὁ χρήστης πρέπει νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅτι ἔχει λογαριασμὸ μὲ αὐτὸν 

τὸν παροχέα μὲ μία «πιστοποιημένη» μέθοδο. Συνήθως, ἡ σύνοδος ἑνὸς 

πιστοποιημένου χρήστη ἐντοπίζεται ἀπὸ ἕνα cookie ἀποθηκευμένο ἀπὸ 

κάποιον παροχέα στὸν ἡλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ ἑνὸς χρήστη. 

Πιστοποιημένοι χρῆστες ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν πρόσβαση στὸ περιεχόμενο 

μέσω τῆς μεθόδου ἀναζήτησης τοῦ παροχέα ἢ μὲ μία μέθοδο περιήγησης. 

Ἐπίσης, κάποιοι παροχεῖς ἐπιτρέπουν στοὺς χρῆστες νὰ ἔχουν πρόσβαση στὸ 

περιεχόμενο (ὅπως σὲ μία εἰκόνα) ἀπευθείας ἀπὸ τὸ URL (Uniform Resource 

Locator) τοῦ ἀντικειμένου ἂν τὸ ἀποθηκευμένο cookie δείχνει ὅτι ὁ χρήστης 

βρίσκεται τὴν δεδομένη στιγμὴ συνδεδεμένος (logged in). 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Τὸ ὀνομάζουμε «μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων» ἀναφορικὰ 

πρὸς τὸ ἱστορικὸ πρότυπο βάσεων δεδομένων ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὸν Ἱστὸ 

μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἕνας παροχέας περιεχομένου μπορεῖ ἢ μπορεῖ νὰ μὴ 

χρησιμοποιεῖ ἕνα σύστημα διαχείρισης συσχετιστικῶν βάσεων δεδομένων 

στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μοντέλου. Τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ τοῦ 

μοντέλου εἶναι: (α) ἡ περιορισμένη πρόσβαση μέσω μίας «φραγῆς 

πρόσβασης», (β) ἡ ἰδέα ὅτι τὸ περιεχόμενο μιᾶς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης 

πρέπει νὰ ἀποθηκεύεται σὲ μία κεντρικὴ πηγὴ πληροφοριῶν καὶ (γ) ὅτι ὁ 

ἔλεγχος τῶν συντακτῶν τοῦ περιεχομένου πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ μία 

καθορισμένη ὀμάδα. 

Κάποιοι παροχεῖς περιεχομένου χρησιμοποιοῦν τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων 

βάσεων δεδομένων ἁπλῶς ἐπειδὴ τὰ ἄμεσα διαθέσιμα ἐργαλεῖα λογισμικοῦ 

τείνουν πρὸς αὐτὸ τὸ πρότυπο. Γιὰ παράδειγμα, τὸ πρόγραμμα βάσης 

δεδομένων Microsoft Access® εἶναι εὐρέως διαθέσιμο στοὺς ἠλεκτρονικοὺς 

ὑπολογιστὲς Windows®. Εἶναι δελεαστικὸ λόγω τῆς εὐκολίας στὴ χρήση του 

καὶ τὴν προφανῆ, WYSIWYG (what you see is what you get) διασυνδετικὴ 

διάταξη τοῦ χρήστη. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μία μεγάλη ποσότητα 

περιεχομένου καὶ λειτουργικοῦ ἔχει δημιουργηθεῖ στὴν Access®, εἶναι 

δύσκολο νὰ γίνει μετάπτωση τοῦ περιεχομένου καὶ τοῦ λειτουργικοῦ σὲ ἕνα 

ἄλλο μοντέλο λογισμικοῦ. (Ἐφόσον ὁ ἐσωτερικὸς σχεδιασμὸς τῆς Access® 

ἀπὸ τὴν Microsoft εἶναι ἰδιοκτησιακὸς καὶ κρυφός, δὲν ὑπάρχει 

ἀποτελεσματικὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν μετάπτωση μίας ἐφαρμογῆς βάσης 

δεδομένων σὲ Access σὲ μία διαφορετικὴ ἀρχιτεκτονική). Κάποιοι παροχεῖς 

θεωροῦν ὅτι ὁ εὐκολότερος τρόπος νὰ ἀναπτύξουν τὸ περιεχόμενό τους στὸν 

Ἰστὸ εἶναι νὰ δημιουργήσουν μία πύλη ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς διαδικτυακοὺς 

χρήστες του νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ μία βάση δεδομένων Access® στὸ 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διακομιστή. 

3.2 Ἔκθεση ἀντικειμένων στὸ διακομιστή 

Στὸ [2], ἐξετάζουμε ἐκτενῶς τὸ πρόβλημα «σκοτεινῆς ὕλης» στὸν Ἱστό. 

Δηλαδή, τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων ἔχει σὰν 

ἀποτέλεσμα νὰ κρύβεται τὸ περιεχόμενο ἀπὸ τὶς μηχανὲς ἀναζήτησης, ὅπως 

π.χ. τὸ Google.com. Οἱ τελικοὶ χρῆστες ποὺ ψάχνουν περιεχόμενο στὸν Ἱστὸ 

μέσω μίας μηχανῆς ἀναζήτησης συνήθως δὲν βλέπουν τὸ περιεχόμενο ποὺ 

βρίσκεται πίσω ἀπὸ κάποια πύλη (portal). Διάφορες παρακαμπτήριες λύσεις 

ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος∙ ἕνας 

παροχέας μπορεῖ νὰ ἐκθέσει στὸν Ἱστὸ ἕναν κατάλογο περιεχομένου καὶ 

περιγραφικὰ μεταδεδομένα ἢ μπορεῖ νὰ δίνεται στὶς μηχανὲς ἀναζήτησης 

ἕνας λογαριασμός, τέτοιος ποὺ νὰ μποροῦν νὰ εὑρετηριάζουν τὸ 

περιεχόμενο χωρὶς νὰ δίνεται στοὺς χρήστες ἄμεση πρόσβαση ἐκτὸς καὶ ἂν 

ἔχουν ἕναν ἔγκυρο λογαριασμὸ ἢ κωδικὸ πρόσβασης. Ὅμως, πέρα ἀπὸ τὴν 

περιττὴ πολυπλοκότητα τῶν παρακαμπτηρίων λύσεων, μία ἀπὸ τὶς βασικές 

μας συστάσεις δὲν ἰκανοποιεῖται∙ ὅτι, δηλαδή, οἱ εἰκόνες τῶν χειρογράφων 

ποὺ περιέχουν Ἀνατολικὲς Ὀρθόδοξες ψαλμωδίες καὶ ὕμνους πρέπει νὰ 

εἶναι δωρεὰν προσβάσιμες ἀπὸ ὅλους μέσω τοῦ Ἱστοῦ. 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Εἰκόνα 18. Μία ὑβρίδια ἀρχιτεκτονικὴ γιὰ νὰ «φαίνεται» τὸ περιεχόμενο στὸ 

διακομιστή. 

Ἕνα σημαντικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ μοντέλου κατανεμημένου περιεχομένου 

ποὺ προτείνουμε εἶναι ὅτι οἱ εἰκόνες πρέπει νὰ εἶναι «ἀντικείμενα πρώτης 

τάξης» στὸν Ἱστό. Δηλαδή, κάθε εἰκόνα πρέπει νὰ εἶναι προσβάσιμη ἀπὸ τὸ 

δικό της URL (ἡ διεύθυνση στὸν Ἱστό) χωρὶς κωδικὸ πρόσβασης ἢ σύνδεση 

συνόδου. Τὰ περιγραφικὰ μεταδεδομένα πρέπει νὰ ἐκθέτονται στὴν εἰκόνα 

καὶ νὰ συσχετίζονται μὲ αὐτή, κατὰ προτίμηση σὲ XML (Extensible Markup 

Language) ἢ HTML. Τέτοια ἀντικείμενα πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ ἕναν 

καταχωρημένο ἀρχειοκατάλογο τοῦ διακομιστῆ (δηλαδή, τὸ εὑρετήριο αὐτοῦ 

τοῦ ἀρχειοκαταλόγου θὰ πρέπει νὰ εἶναι καταχωρημένο) ἢ τὰ URL τους 

πρέπει νὰ εἶναι καταλογραφημένα σὲ μία καταχωρημένη ἱστοσελίδα. Οἱ 

αὐτόματες μηχανὲς εὑρετηρίασης θὰ βροῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ περιεχόμενο 

καὶ οἱ τελικοὶ χρῆστες μποροῦν νὰ ἔχουν ἄμεση πρόσβαση. Αὐτὰ τὰ URL 

μπορεῖ νὰ περιέχουν μία ἐντολὴ τοῦ διακομιστὴ (π.χ. PERL script ἢ Java 

Servlet call), γιὰ νὰ δημιουργήσουν μία ἱστοσελίδα δυναμικά. 

Ἡ Εἰκόνα 18 εἶναι ἕνα σχῆμα ὑβρίδιο  ποὺ ἀναπαριστᾶ μεταδεδομένα XML 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καὶ μία εἰκόνα καταχωρημένη σὲ ἕνα «ἀντικείμενο πρώτης τάξης». Μία 

ὑπερσύνδεση παραπέμπει τὸ χρήστη στὴ διαδικτυακὴ πύλη γιὰ πρόσβαση 

στὴν ἀρχειακὴ εἰκόνα. Ἡ εἰκόνα μὲ τὴν πλήρη ἀνάλυση εἶναι «κρυμμένη». 

Μία μικρότερου μεγέθους, συμπιεσμένη εἰκόνα συνδυάζεται μὲ 

μεταδεδομένα στὰ ἀρχεῖα XML ἢ HTML. «Βασικὰ» μεταδεδομένα μποροῦν 

ἐπίσης νὰ συμπεριληφθοῦν σὲ κάποιες μορφὲς εἰκόνων. Οἱ καταχωρημένες 

εἰκόνες πρέπει νὰ εἶναι ἀρκετὰ ὑψηλῆς ποιότητας, γιὰ νὰ ἐπιτρέπουν ἀκριβῆ 

ἀνάγνωση ἢ μεταγραφὴ τοῦ κειμένου καὶ τῆς σημειογραφίας (π.χ. Εἰκόνα 

16), χωρὶς νὰ ἔχουν ἀλλοιωθεῖ σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ εἶναι ἄχρηστες γιὰ μελέτη 

(π.χ. Εἰκόνα 6). Οἱ καταχωρημένες εἰκόνες μπορεῖ νὰ εἶναι μαρκαρισμένες ἢ 

ἐπιτυπωμένες μὲ μία σημείωση γιὰ τὴν προέλευσή τους ἢ ἔνδειξη 

κατοχύρωσης πνευματικῆς ἰδιοκτησίας copyright σὲ μία γωνία, ἂν αὐτὸ εἶναι 

ἐπιθυμητό. 

Φυσικά, ἡ ὑβριδικὴ ἀρχιτεκτονικὴ δὲ λύνει τὸ πρόβλημα τῶν παροχέων ποὺ 

ἁπλῶς χρησιμοποιοῦν τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων, 

ἐπειδὴ εἶναι ὁ εὐκολότερος τρόπος ποὺ γνωρίζουν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 

περιεχομένου στὸν Ἱστό. 

3.3 Τὸ μοντέλο κατανεμημένου περιεχομένου 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Εἰκόνα 19. Στὸν Ἱστὸ ὅλοι ἐκδίδουν. Ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ δημιουργήση μία 

εἰκονικὴ βιβλιοθήκη. Στὸ μοντέλο Κατανεμημένης Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης, ἕνας 

δείκτης συγκεντρώνει περιεχόμενο Ἱσοτῦ γιὰ νὰ δημιουργήση μία βιβλιοθήκη. 

Ἡ Εἰκόνα 19 εἶναι ἕνα ἐννοιολογικὸ διάγραμμα τοῦ πῶς ὁ τελικὸς χρήστης 

μπορεῖ νὰ βρεῖ εἰκόνες μέσω διαλόγου μὲ ἕνα εὑρετήριο. Ἕνα εὑρετήριο 

καταλογραφεῖ εἰκόνες ἀπὸ πολλὲς πηγές (δηλαδή, ἀπὸ πολλοὺς 

διαδικτυακοὺς διακομιστές). Δημιουργεῖ μία «εἰκονικὴ βιβλιοθήκη» 

ἀναφορῶν σὲ κατανεμημένες εἰκόνες. Ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση 

σὲ μία εἰκόνα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ποὺ τὴ φιλοξενεῖ (hosting site) κάνοντας 

κλὶκ σὲ μία ὑπερσύνδεση στὸ εὑρετήριο. Ὁ χρήστης κάνει ἀναζήτηση σὲ ἕνα 

εὑρετήριο μὲ λέξεις κλειδιὰ ἢ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει ἄλλες μεθόδους 

ὅπως χάρτες, χρονογραμμές, κ.λπ., ὅπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα [6]. Ὁ 

χρήστης μπορεῖ νὰ δεῖ στὸ εὑρετήριο ἐπιπλέον πληροφορίες γιὰ μία εἰκόνα οἱ 

ὁποίες δὲν βρίσκονται στὴν ἱστοσελίδα ποὺ τὴν φιλοξενεῖ. Μία εἰκόνα 

χειρογράφου μπορεῖ νὰ καλύπτεται ἀπὸ πολλὰ διαφορετικὰ εὑρετήρια, ὅπου 

κάθε ἕνα ἑστιάζει σὲ κάτι εἰδικὸ (ὅπως τὴν Ὀρθόδοξη Λειτουργική, τὴν τέχνη 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τῶν χειρογράφων, ἢ τοὺς τύπους παρασημαντικῆς). Ἂν ἕνα εὑρετήριο εἶναι 

ἀκαδημαϊκὰ ἐπιμελημένο, μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύσει ἐξειδικευμένες 

πληροφορίες γιὰ τὶς εἰκόνες ποὺ δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν ὑπηρεσία ποὺ 

φιλοξενεῖ τὴν εἰκόνα ἢ δὲν διατέθενται ἀπὸ αὐτή. Οἱ χρῆστες πηγαίνουν στὸ 

εὑρετήριο ποὺ ἐκφράζει περισσότερο τὶς περιοχὲς ἐνδιαφέροντός τους καὶ 

κάνουν ἀναζήτηση σὲ αὐτό. 

3.4 Κατοχύρωση πνευματικῆς ἰδιοκτησίας τῶν εἰκόνων καὶ ἔσοδα 

Τὸ μοντέλο συγκεντρωμένων βάσεων δεδομένων ἔχει πλεονεκτήματα ὅσον 

ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο τῆς πρόσβασης στὸ περιεχόμενο, τὴ χρέωση εἰσφορᾶς 

καὶ εὔχρηστα ἐργαλεῖα ἀνάπτυξης. Τὰ εἰσοδήματα εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὰ 

ἱδρύματα ἐλέγχου, γιὰ νὰ καλύπτουν τὰ ἔξοδα τῶν ψηφιακῶν φωτογραφιῶν 

καὶ τῆς συνεχοῦς διατήρησης τῶν ἀρχείων. Ὅμως, πρέπει νὰ βρεθοῦν καὶ 

ἄλλες πηγὲς ἐσόδων, ὅπως ἡ ἐνοικίαση διαφημιστικοῦ χώρου, δωρεές, 

ἐπιχορηγήσεις καὶ διατήρηση εἰκόνων ἄριστης ποιότητας γιὰ συνδρομητὲς 

(π.χ. εἰσοδηματικὸ σχέδιο τοῦ [8]). Πιστεύουμε ὅτι τὰ χειρόγραφα ψαλτικῆς 

ἀποτελοῦν κληρονομιὰ ὅλων καὶ ὄχι μόνο τῶν ἱδρυμάτων ποὺ διαθέτουν τὰ 

φυσικὰ τεχνουργήματα. 

Τὸ κατανεμημένο μοντέλο ποὺ προτείνουμε περιλαμβάνει τὴν κατοχὴ τῶν 

εἰκόνων ὡς «ἀντικείμενα πρώτης τάξης» στὸν Ἱστό. Δηλαδὴ κάθε εἰκόνα ἔχει 

τὸ δικό της URL (δηλ. διεύθυνση στὸ Ἱστό), ἀντὶ νὰ εἶναι «κρυμμένη» σὲ μία 

βάση δεδομένων μέσω μιᾶς πύλης. Ἕνα πιθανὸ πλεονέκτημα τοῦ μοντέλου 

μας εἶναι ὅτι τὰ ἀντικείμενα πρώτης τάξης φαίνονται στὸν Ἱστὸ καὶ ἡ γενικὴ 

πρόσβαση σὲ αὐτὰ εἶναι δύσκολο νὰ περιοριστεῖ. Ὅταν μία εἰκόνα φαίνεται 

στὸ πρόγραμμα περιήγησης Ἴντερνετ ἑνὸς ὑπολογιστή, ἕνα ἀντίγραφο τῆς 

εἰκόνας κατεβαίνει ἀναγκαστικὰ σὲ αὐτὸν τὸν ὑπολογιστή. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ 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ποὺ γίνει αὐτὸ τὸ ἀντίγραφο, δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος νὰ πάρουμε τὴν 

εἰκόνα πίσω ἢ νὰ ρυθμίσουμε ἀποτελεσματικὰ πῶς θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ 

εἰκόνα. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἀλλάζει στὸν Ἱστό. 

Τὸ ἂν ἡ διεκδίκηση δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας γιὰ ψηφιακὲς 

φωτογραφίες μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ νομικὰ εἶναι ὑπὸ ἐξέταση. Σύμφωνα μὲ τὸ 

νόμο περὶ δικαιωμάτων τῶν Η.Π.Α., γιὰ παράδειγμα, μία φωτογραφία 

μπορεῖ νὰ ἔχει κατοχυρωθεῖ μὲ δημιουργικὸ στήσιμο τοῦ ἀντικειμένου ἢ 

ἐφφὲ φωτισμοῦ). Μία φωτογραφία ποὺ εἶναι «πιστὴ ἀναπαραγωγὴ» ἑνὸς 

χειρογράφου (ὅπως μία φωτοτυπία) δὲν ἔχει, ἀπὸ μόνη της, καμία ἔγκυρη 

κατοχύρωση πνευματικῆς ἰδιοκτησίας στὶς Η.Π.Α., Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, κ.λπ. 

Ξεκάθαρα, τὸ περιεχόμενο ἑνὸς ἀρχαϊκοῦ χειρογράφου (δηλαδή, τὸ 

ἐκκλησιαστικό του κείμενο καὶ μέλος) βρίσκεται σὲ κοινὴ κτήση (public 

domain), ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχει περάσει ἀρκετὸς καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ ὁ 

«ἀρχικὸς συγγραφέας» δὲν εἶναι ἐν ζωῇ. (Κανονικά, ἡ κατοχύρωση 

πνευματικῆς ἰδιοκτησίας ἰσχύει μόνο γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁ ἀρχικὸς 

συγγραφέας εἶναι ἐν ζωῇ καὶ 70 χρόνια ἐπιπλέον). 

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου, οἱ κάτοχοι χειρογράφων ποὺ περιέχουν 

μουσικὴ σημειογραφία, ἱερὰ κείμενα ἢ διακοσμητικὴ τέχνη ἔχουν μία 

ἀπόφαση νὰ πάρουν∙ ἂν θὰ μοιραστοῦν αὐτὴ τὴν κληρονομιὰ μὲ ὅλους, 

παρέχοντας εἰκόνες στὸ Διαδίκτυο γιὰ μελέτη, παρουσίαση, ἐνημέρωση, 

κ.λπ. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (metadata) 

Στὸ μοντέλο κατανεμημένου περιεχομένου ποὺ προτείνουμε, κάθε εἰκόνα 

ἔχει περιγραφικὰ μεταδεδομένα ποὺ συνδέονται μὲ αὐτή. Αὐτὰ 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προσδιορίζουν τὴν ταυτότητα τοῦ χειρογράφου (τὴν τοποθεσία, τὶς 

διαστάσεις, τῆ χρονολογία του, κ.λπ.) καὶ ἐξηγοῦν τὸ περιεχόμενό του (τὸ 

ρυθμό, τὸ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο, τὴν θρησκευτικὴ περίσταση, κ.λπ.). Αὐτὸ 

δίνει πληροφορίες στοὺς χρῆστες ποὺ βλέπουν τὴν εἰκόνα ἀλλὰ εἶναι 

σημαντικὸ ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν εὑρετηρίαση). Τὰ μεταδεδομένα περιέχουν τὶς 

λέξεις κλειδιὰ ἢ τοὺς ὄρους μὲ τοὺς ὁποίους οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ βροῦν 

εἰκόνες στὸν Ἱστὸ μέσω μιᾶς συνηθισμένης μηχανῆς ἀναζήτησης. 

4.1 Ὀντολογικὴ δέσμευση 

Μία εἰκόνα ἀπὸ μόνη της δὲν ἐκθέτει μεταδεδομένα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ 

ἀρχείου της. (Κάποιες μορφὲς ἀρχείων εἰκόνων δίνουν τὴ δυνατότητα νὰ 

συμπεριληφθοῦν μεταδεδομένα στὴν εἰκόνα ἀλλὰ τέτοια στοιχεῖα συνήθως 

δὲν ἐκτείθενται στὸν Ἱστὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ τὰ δεδομένα τῶν HTML ἢ 

XML τὸ κάνουν.) Ὑπάρχει γενικὴ συμφωνία σχετικὰ μὲ τὰ «βασικὰ» 

μεταδεδομένα γιὰ τὰ χειρόγραφα. Αὐτὰ περιλαμβάνουν τὸ ὄνομα τῆς 

συλλογῆς, τὸ διακριτικὸ τοῦ ραφιοῦ, τὴν πόλη τοῦ ἱδρύματος ποὺ τὸ ἔχει 

στὴν κατοχή του, τὸν ἀριθμὸ τῆς σελίδας, τὶς φυσικὲς διαστάσεις, κ.λπ. 

Ὁποιεσδήποτε ἀνακολουθίες ἀνάμεσα στὰ διαφορετικὰ γραφικὰ 

περιγράμματα τῶν «βασικῶν» μεταδεδομένων μποροῦν νὰ διευθετηθοῦν 

ὁμαλά. 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Εἰκόνα 20. Ἡ ὀντολογικὴ δέσμευση αὐξάνεται μὲ τὴ σημασιολογία. 

Ἡ Εἰκόνα 20 ἐπεξηγεῖ τὴν ἀρχὴ κατὰ τὴν ὁποία καθὼς τὰ μεταδεδομένα 

γίνονται πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὴ σημασία (ἢ σημασιολογία) τοῦ 

περιεχομένου μιᾶς εἰκόνας, τότε ὁ βαθμὸς στὸν ὁποῖο ἕνας συντάκτης 

καταλόγων πρέπει νὰ μένει δεσμευμένος στὴν ὀντολογία τοῦ περιεχομένου 

τοῦ χειρογράφου αὐξάνεται δυσανάλογα. Ἐμεῖς διαχωρίζουμε τὰ 

μεταδεδομένα σὲ δύο ὁριακὰ ἐπίπεδα. Τὰ μεταδεδομένα ποὺ «συνδέονται» μὲ 

τὴ «σημασιολογία τοῦ περιεχομένου» εἶναι συγκεκριμένα σὲ περιοχὲς τοῦ 

κειμένου ἢ τῆς σημειογραφίας. 

Μία ὀντολογία παράγει ἕνα σύνολο κατηγοριῶν μεταδεδομένων γιὰ τὴν 

περιγραφὴ τῶν μελῶν μίας συλλογῆς. Κάθε κατηγορία μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα 

κλειστὸ σύνολο τιμῶν ποὺ μπορεῖ νὰ πάρει. Μία κατηγορία μπορεῖ νὰ εἶναι 

καὶ «προαιρετική» (νὰ ἐπιτρέπονται μηδενικὲς τιμές). Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς 

λογικῆς, μία «ὀντολογία» εἶναι μία θεωρία γιὰ τὰ κατηγορήματα (ἢ 

ἰδιότητες) ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα σὲ μία κατηγορία 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ἀντικειμένων. Εἶναι ταυτολογικὸ ὅτι καμία πεπερασμένη ὀντολογία δὲν 

μπορεῖ νὰ ἐξαντλήσει πλήρως τὴ σημασιολογία (ἢ σημασία) ἑνὸς 

ἀντικειμένου τοῦ πραγματικοῦ κόσμου. Γιὰ παράδειγμα, τὰ χημικὰ 

συστατικὰ ἑνὸς μήλου δὲν εἶναι ἴδια μὲ τὰ συστατικὰ ἑνὸς φρέσκου μήλου. Ἡ 

«ὀντολογικὴ δέσμευση» (ἢ μία ἑρμηνεία) εἶναι μία ἐπιλογὴ κατηγοριῶν (καὶ 

πιθανὸν τῶν συνόλων τῶν τιμῶν) ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν 

περιγραφὴ τῶν ἀντικειμένων ἑνὸς συνόλου. Στὴν ἐπεξεργασία δεδομένων, 

πρέπει νὰ μένουμε δεσμευμένοι σὲ κάποια σταθερὴ ὀντολογία γιὰ τὴν 

εἰσαγωγὴ δεδομένων ἂν ἡ ἀναζήτηση ἀντικειμένων μὲ λέξεις κλειδιὰ 

ἀποδώσει συνεπὴ καὶ ὁλοκληρωμένα ἀποτελέσματα. 

 

Εἰκόνα 21. Προβολὴ τῆς ὀντολογικῆς σημασιολογίας πάνω σὲ ἕνα πραγματικὸ 

ἀντικείμενο. 

Ἡ Εἰκόνα 21 ἐπεξηγεῖ τὴν ἰδέα ὅτι διάφορες ὀντολογίες (ποὺ ἀπεικονίζονται 

σὲ ἕνα τρισδιάστατο «χῶρο σημασιολογικῶν μεταδεδομένων») προβάλλουν 

σημασιολογικὲς ὄψεις ἑπάνω σὲ ἕνα πραγματικὸ ἀντικείμενο, ὅπως μίας 

εἰκόνας χειρογράφου (ποὺ ἀπεικονίζεται σὲ ἕνα δυσδιάστατο «χῶρο 

πραγματικοῦ ἀντικειμένου»). 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Στὸ πεδίο τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν κλασσικῶν ἐπιστημῶν, 

πολλὲς πρωτοβουλίες ἔχουν προτείνει μία «τυποποιημένη» ὀντολογία 

μεταδεδομένων, ὅπως: ἡ ΤΕΙ (Text Encoding Initiative), δηλ. Πρωτοβουλία γιὰ 

τὴν Κωδικοποίηση Κειμένων, τὸ Dublin Core (Πυρήνας τοῦ Δουβλίνου), 

ὀντολογίες γιὰ χειρόγραφα λατινικῆς ψαλτικῆς [4] [5] [11], οἱ CANTUS, 

Cantus Planus, κ.λπ., ὀντολογίες γιὰ χειρόγραφα Ὀρθοδόξου ψαλτικῆς [6] [11] 

κ.λπ. Ὅσο πιὸ «πλούσιες» εἶναι αὐτὲς οἱ ὀντολογίες, τόσο πιὸ δύσκολο εἶναι 

νὰ διευθετηθοῦν οἱ διαφορές τους. Τὸ λεξικὸ βάσης δεδομένων τοῦ ἔργου 

ψηφιοποίησης τοῦ Ἁγίου Ὄρους [αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐκτὸς Διαδικτύου] ἔχει ἕνα 

πεδίο βάσης δεδομένων γιὰ τὴ «Μουσικὴ Σημειογραφία». 

Validate against: Musical Notation Look‑Up Table  

Definition: type of musical notation present.  

Properties: text, 100 characters.  

Ὁ «πίνακας ἀναζήτησης στοιχείων μουσικῆς σημειογραφίας» δὲν παρέχεται 

ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἐναρμονίζεται μὲ ἄλλες ὀντολογίες 

ὅπως τὰ Variations τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰντιάνα 

[http://variations2.indiana.edu/]. Τὰ Variations χρησιμοποιοῦν ἕνα κλειστὸ 

σύνολο ὀνομάτων γιὰ τὴ δυτικὴ σημειογραφία σὺν, 

Non‑Western  

List the country of origin in parentheses  

Ἡ «τυποποιημένη» ὀντολογία μεταδεδομένων τοῦ ψηφιακοῦ χώρου 

ἀντιγραφέων [5] καθορίζει,  

Definition: type of musical notation, when present.  

Example: Neumes in campo aperto  

Properties: Data type: text. Field size: 60 characters  

Ἐπιπλέον, ἡ ὀντολογία τοῦ ψηφιακοῦ χώρου ἀντιγραφέων τοῦ περιεχομένου 

χειρογράφων ἔχει μία κατηγορία «Ὑποκειμένων» (Subjects). Τὸ κλειστὸ 

σύνολο τιμῶν του περιλαμβάνει (ἐν μέρει),  

Ecclesiastical—cnclsSynds 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Ecclesiastical—other  

Ecclesiastical—papal  

… Monastic  

Musical  

Mystical  

Αὐτὴ ἡ ὀμάδα «Ὑποκειμένων» καλύπτει ἕνα εὐρὺ φάσμα λατινικῶν χειρογράφων 

τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἀναγέννησης ἀλλὰ δὲν θὰ ἰκανοποιήσει τὶς ἀπαιτήσεις τῆς 

Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου ψαλτικῆς καὶ ὑμνογραφίας γιὰ σταθερούς, διερευνήσιμους 

ὅρους. 

Ἡ  ὀντολογικὴ  δέσμευση  τῶν  συγγραφέων  γιὰ  ἕνα  «μέτρο»  (standard)  μπορεῖ  νὰ 

συναχθεῖ. Σκεφτεῖτε τὸ παρακάτω παράδειγμα τῶν Indiana Variations,  

<WorkStructure label="Symphonies, no. 7, op. 92, A major  

(Ludwig van Beethoven)" id="1">  

<Section title="" type="Movement" label="I. Poco sostenuto  

- Vivace" id="2"> <Section title="" type="Section" label="Introduction" id="3"/>  

Αὐτὴ ἡ ὀντολογία ἔχει ἐπίσης κατηγορίες γιὰ «Ἡμερομηνία πρώτης Παρουσίασης» 

(Date  of  First  Performance  (προαιρετικὸ)  καὶ  «Ἐκδότη»  (ἀπαραίτητο).  Οἱ  τιμὲς  σὲ 

πολλὲς  κατηγορίες  περιορίζονται  σὲ  ἕνα  κλειστὸ  «Ἐλεγχόμενο  Λεξιλόγιο» 

ἀγγλικῶν ὅρων. 

Ἡ  ὀντολογικὴ  δέσμευση  εἶναι  ἀπαραιτήτως  ἰσχυρὴ  ὅταν  περιγράφεται  τὸ 

περιεχόμενο  ἑνὸς  χειρογράφου  ὅπως  τὸ  Καστορίας  8  (Εἰκόνες  2‑4),  τοῦ  ὁποίου  τὰ 

Μεγάλα  Σημάδια  δὲν  ἔχουν  σήμερα  ἀποκρυπτογραφηθεῖ.  Ἡ  λεπτομερὴς 

περιγραφὴ  τοῦ  περιεχομένου  του  (δηλ.  «μεταδεδομένα  συνδεόμενα  μὲ  τὴ 

σημασιολογία  περιεχομένου»)  συνεπάγεται  κάποια  δέσμευση  ἀπὸ  τὸν  συντάκτη 

τοῦ καταλόγου σὲ μία σημασιολογικὴ ἑρμηνεία. 

4.2 Τάση ἀμερικανισμοῦ στὰ μεταδεδομένα 

Ὁμολογουμένως  ἡ  ἀγγλικὴ  γλῶσσα  εἶναι  ἡ  lingua  franca  τῶν  ἠλεκτρονικῶν 

ὑπολογιστῶν.  Στὴν  περίπτωση  τῶν  λατινικῶν  χειρογράφων,  οἱ  τελικοὶ  χρῆστες 

μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ ἔμπειροι στὴν ἀναζήτηση λέξεων κλειδιῶν στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ ὄ,τι 

στὰ λατινικά, ἀκόμη καὶ ὅταν τὰ ἀγγλικὰ δὲν εἶναι ἡ μητρικὴ γλῶσσα τοῦ χρήστη. 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Παρόλ’ αὐτά, ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν τάση ποὺ ὑπάρχει στὸν χῶρο τοῦ Διαδικτύου νὰ 

τυποποιήσει τὶς ὀντολογίες στὰ ἀγγλικά. 

Τὰ μεταδεδομένα γιὰ τὰ χειρόγραφα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μπορεῖ 

νὰ ἀπαιτοῦν ἑλληνικοὺς ὄρους ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὰ ἀγγλικά, ὥστε ἡ μόνη λύση 

νὰ εἶναι ἡ μεταγραφή. Οἱ παραλλαγὲς τῆς μεταγραφῆς φαίνονται στὴ λογοτεχνία. 

Γιὰ  παράδειγμα,  ἡ  λέξη  «κέντημα»  ἐμφαίνεται  ὡς  ‘kentema’  ἢ  ‘kentima’∙  Ἡ 

ἐκφωνητικὴ  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  ‘ekphonetic’  ἢ  ‘ecphonetic’∙  Τὰ  παραδείγματα  εἶναι 

πολλά.  Ἂν  ἡ  ὀντολογία  ἔχει  μία  κλειστὴ  ὁμάδα  τιμῶν,  τότε  οἱ  παραλλαγὲς  τῆς 

μεταγραφῆς  μποροῦν  νὰ  καταχωρηθοῦν  σὲ  ἕνα πίνακα συνωνύμων  τὶς  ὁποῖες  τὰ 

εὑρετήρια καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀναζήτησης πρέπει νὰ θεωροῦν ὡς  ἰσοδύναμες. Ὅμως, 

οἱ  κατηγορίες  μεταδεδομένων  ποὺ  ἔχουν  ἀνοιχτὲς  ὁμάδες  τιμῶν  ἢ  ἐπιτρέπουν 

κείμενο ἐλεύθερης μορφῆς δὲν κανονικοποιοῦνται εὔκολα μὲ πίνακες συνωνύμων. 

Ἡ  λατινοποίηση  ἑλληνικῶν  λέξεων  συχνὰ  γίνεται  γιὰ  συγκεκριμένο  σκοπό.  Ἡ 

φωνητικὴ  χαρτογράφηση  βάσει  κανόνων  δὲν  μπορεῖ  νὰ  προβλέψει  ἀξιόπιστα  τὴν 

πραγματικὴ  ὀρθογραφία.  Οἱ  ἀρχαϊκές,  οἱ  τεχνικὲς  ἢ  οἱ  σπάνιες  λέξεις  μπορεῖ  νὰ 

προκαλοῦν ἰδιαίτερο πρόβλημα. 

Ἡ  χρήση  τῆς  ἑλληνικῆς  ὀρθογραφίας  στὰ  μεταδεδομένα  εἶναι  ἀναπόφευκτη  σὲ 

μερικὲς περιπτώσεις, ὅπως γιὰ τὴν παράθεση τοῦ ἀρκτικοῦ (οἱ λίγες πρώτες λέξεις) 

ἑνὸς  ψαλμοῦ  ἢ  ἑνὸς  ὕμνου. Ἡ  μεταγραφὴ  ἑνὸς  χειρογράφου  κειμένου  ἢ ἀρκτικοῦ 

πρέπει νὰ εἶναι ἀκριβής. Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου στὰ ἀγγλικὰ ἢ μεταγραφὴ στὸ 

λατινικὸ ἀλφάβητο μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμη ἀλλὰ δὲν παρέχει ἕνα τελικὸ ἀρχεῖο. 

Γιὰ νὰ ἐμφανιστοῦν τὰ μεταδεδομένα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα σὲ μία σελίδα HTML, 

ὑπάρχουν τρεῖς βασικὲς ἐπιλογὲς κωδικοποίησης χαρακτήρων. 

α)  Ὁ  «τύπος  περιεχομένου»  (content  type)  ἑνὸς  ἐγγράφου  HTML  μπορεῖ  νὰ 

διατυπωθεῖ  ὡς  «charset»  (character  set)  ISO‑8859‑7.  Αὐτὸ  γίνεται  συχνὰ  στὶς 

ἱστοσελίδες  ποὺ  εἶναι  στὰ  ἑλληνικά.  Τὰ  πληκτρολόγια  τῶν  ἡλεκτρονικῶν 

ὑπολογιστῶν  γιὰ  τὴν  ἑλληνικὰ  ἀγορὰ  κανονικὰ  χαρτογραφοῦνται  σὲ  αὐτὴν  τὴν 

κωδικοποίηση.  Γιὰ  τὴν  ἀμερικάνικη  ἀντίληψη,  ὅμως,  τέτοιο  κείμενο  δὲν  εἶναι 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«ἀνθρωπίνως  ἀναγνώσιμο»  ἐπειδὴ  δὲν  ἐμφανίζεται  σωστὰ  σὲ  θεατὴ  ἁπλοῦ 

κειμένου,  ASCII.  Γιὰ  παράδειγμα,  ἡ  λέξη  «ψαλτικῶν»  (‘chant’)  ἐμφανίζεται  σὲ  ἕνα 

διορθωτὴ κειμένου ASCII ὡς ‘øáëôéêþí’ [sic]. 

β) Τὸ HTML 4.0 παρέχει ὀντότητες χαρακτήρων  (character  entities) σὲ ASCII 

γιὰ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα, ὥστε ὁ κώδικας πηγῆς HTML στὰ ἑλληνικὰ νὰ 

εἶναι  «ἀνθρωπίνως  ἀναγνώσιμος».  Σὲ  αὐτὴν  τὴν  κωδικοποίηση  τὸ 

«ψαλτικῶν» θὰ μποροῦσε νὰ γραφεῖ ὡς, 

&psi;&alpha;&lambda;&tau;&iota;&kappa;&omega;&nu;  

Αὐτὸ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἀποδεκτό, ἐπειδὴ τὸ σύνολο ὀντοτήτων 

χαρακτήρων  δὲν  περιλαμβάνει  ἑλληνικὰ  γράμματα  μὲ  διακριτικὰ  σημεῖα. 

(Τὰ διακριτικὰ γιὰ τὰ λατινικὰ γράμματα ὑποστηρίζονται.) Αὐτὸ ὑποβιβάζει 

τὸ «ῶ» σὲ «ώ». 

γ)  Τὸ  σύνολο  τῶν  χαρακτήρων  μπορεῖ  νὰ  διατυπωθεῖ  ὡς  UTF‑8,  ποὺ  μᾶς 

ἐπιτρέπει νὰ ἀναμειγνύουμε χαρακτήρες ASCII καὶ χαρακτήρες Unicode στὸ 

ἴδιο ἔγγραφο. Στὸ UTF‑8, τὸ «ψαλτικῶν» μπορεῖ νὰ γραφεῖ ὡς, 

&#968;&#945;&#955;&#964;&#953;&#954;&#8182;&#957;  

Ἢ ἐναλλακτικά, ἂν οἱ ὀντότητες HTML 4.0 ὑποστηρίζονται, ὡς, 

&psi;&alpha;&lambda;&tau;&iota;&kappa;&#8182;&nu;  

Ὁ προσδιορισμὸς XML [http://www.w3c.org/TR/REC‑xml] δηλώνει ὅτι τὸ UTF‑

8  εἶναι  ἡ προεπιλεγμένη  κωδικοποίηση  τῶν  ἐγγράφων XML καὶ  ὅτι  ὅλοι  οἱ 

ἐπεξεργαστὲς συμβατοὶ μὲ XML πρέπει νὰ δέχονται τὴν κωδικοποίηση UTF‑

8. Ἐμεῖς συστήνουμε τὴν κωδικοποίηση HTML καὶ XML ἐγγράφων σὲ UTF‑8. 

Ἕνα παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει μὲ τὰ μεταδεδομένα γιὰ τὰ χειρόγραφα 

ποὺ εἶναι γραμμένα στὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο  (Ρώσικα, Σλαβωνικά, κ.λπ.) ἢ 

ἄλλα  χειρόγραφα  τῆς  Ἀνατολικῆς  Ἐκκλησίας.  Στὴ  μεταγραφὴ  ἀρχαϊκῶν 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ἑλληνικῶν  κειμένων,  συναντᾶμε  ἰδιαίτερη  δυσκολία  μὲ  τὸ  πολυτονικὸ 

σύστημα,  τὸ  ὁποῖο  δὲν  καλύπτεται  ἀπὸ  τὸ  τυποποιημένο  Unicode  block 

ἑλληνικῶν  γραμμάτων,  U+0370U+03FF  [http://www.unicode.org].  Ἕνα 

«Ἐκτεταμένο  Ἑλληνικὸ  block»  (U+1F00‑U+1FFF)  διατίθεται  με 

«προστοιχειοθετημένα»  (pre‑composed)  πολυτονικὰ  γράμματα. 

Ἐναλλακτικά,  μποροῦμε  νὰ  χρησιμοποιοῦμε  γράμματα  ἀπὸ  τὸ 

τυποποιημένο  block  μαζὶ  μὲ  «συνδυαζόμενους  χαρακτῆρες»  (combining 

characters).  Ὅμως,  οἱ  ἐναλλακτικὲς  κωδικοποιήσεις  ἐπιβαρύνουν  τὶς 

ὑπηρεσίες  εὑρετηρίασης  ποὺ  πρέπει  νὰ  θεωροῦν  τὶς  κωδικοποιήσεις 

ἰσοδύναμες.  Ἐπίσης,  προγράμματα  περιήγησης  Ἴντερνετ  (Web  browsers)  ἢ 

ἄλλα  προγράμματα  παρουσίασης  (rendering  programs)  μπορεῖ  νὰ 

ἐμφανίζουν  τὸ  ἑλληνικὸ  πολυτονικὸ  λανθασμένα  ἐκτὸς  καὶ  ἂν  ἔχει 

ἐγκατασταθεῖ κάποια εἰδικὴ γραμματοσειρά. 

4.3 Ἐξειδικευμένες ὀντολογίες μεταδεδομένων 

Ὁ βασικὸς  λόγος  γιὰ μία  σταθερὴ  ὀντολογία  εἶναι  νὰ παράγει  συνεπῆ  καὶ 

ὁλοκληρωμένα ἀποτελέσματα ἀπὸ ἀναζητήσεις μὲ λέξεις κλειδιά. Κατὰ τὴ 

γνώμη μας, μία μόνο «τυποποιημένη» ὀντολογία  ἴσως δὲν εἶναι κατάλληλη 

σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Ἡ ὀντολογία ποὺ εἶναι χρήσιμη γιὰ κάποιο σκοπὸ ἢ 

πεδίο  ἐνδιαφέροντος  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  σημαντικὰ  διαφορετικὴ  ἀπὸ  τὴν 

ὀντολογία ποὺ εἶναι χρήσιμη γιὰ κάποιον ἄλλο σκοπό. 

Ἐμεῖς προτείνουμε «ἐξειδικευμένα εὑρετήρια» στὸ  [2],  ὅπου κάθε εὑρετήριο 

μπορεῖ νὰ ἔχει τὴ δική του ὀντολογία σχετικὰ μὲ ἕνα σύνολο κατανεμημένου 

περιεχομένου. Ἐπίσης, ἡ τεχνολογία XML ἀναπτύσσεται, γιὰ νὰ διευκολύνει 

τὴ «δευτερεύουσα ἐπισήμανση»  (secondary markup) τοῦ περιεχομένου (δηλ., 

τὰ  μεταδεδομένα  ἑνὸς  ξεχωριστοῦ  ἐγγράφου  ἐπισήμανσης  μποροῦν  νὰ 

ἀναφέρονται  στὸ  περιεχόμενο  τοῦ  ἀρχικοῦ  ἐγγράφου).  Εἰδικὲς  ὀντολογίες 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μποροῦν  νὰ  ὑπάρχουν  σὲ  δευτερεύουσα  ἐπισήμανση.  Αὐτὲς  οἱ  ὀντολογίες 

εὑρετηριάζονται  αὐτόματα  ἀπὸ  διαδικτυακὲς  μηχανὲς  ἀναζήτησης.  Μία 

ὀντολογία μπορεῖ νὰ ἐπεξεργάζεται χειρόγραφα ψαλτικῆς στὴ σχέση τους μὲ 

τὴ  σύγχρονη  λειτουργικὴ  ἑνῶ  ἄλλη  μπορεῖ  νὰ  ἐπικεντρώνεται  σὲ 

παλαιογραφικὴ μελέτη, κ.ο.κ. 

 

Εἰκόνα 22. Τρία παραδείγματα διαχωρήσεως 

εὑρετηρίου/μεταδεδομένων/περιεχομένου. 

Στὸ  συμβατικὸ  μοντέλο  βάσης  δεδομένων,  τὰ  εὑρετήρια  καὶ  τὰ  δεδομένα 

συνδέονται  στενὰ  καὶ  ὑπόκεινται  σὲ  κεντρικὸ  ἔλεγχο. Ἡ Εἰκόνα  22,  δείχνει 

ἀριστερά,  τὴν  ἰδέα  ὅτι  μία  βάση  δεδομένων  κανονικὰ  «συμπυκνώνει» 

εὑρετήρια,  μεταδεδομένα,  καὶ  περιεχόμενο  δεδομένων  σὲ  μία  μονάδα 

λογισμικοῦ. Οἱ εἰκόνες χειρογράφων (ὡς περιεχόμενο) μπορεῖ νὰ συνδέονται 

χαλαρὰ μέσω ἑνὸς τοπικοῦ μονοπατιοῦ (filepath). 

Τὸ  μεσαῖο  τμῆμα  τῆς  Εἰκόνας  22  ἀπεικονίζει  τὸ  συνηθισμένο  διαδικτυακὸ 

μοντέλο, ὅπου τὰ μεταδεδομένα καὶ τὸ περιεχόμενο δεδομένων εἶναι πλήρως 

ἐνσωματωμένα  σὲ  μία  ἱστοσελίδα.  Ἡ  εὑρετηρίαση  γίνεται  ξεχωριστὰ  ἀπὸ 

μηχανὲς ἀναζήτησης (π.χ. Google.com). 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Στὸ δικό μας μοντέλο «κατανεμημένου περιεχομένου» (Εἰκόνα 22, δεξιά), τὰ 

μεταδεδομένα  περιεχομένου  καὶ  τὰ  σημασιολογικὰ  πλούσια  μεταδεδομένα 

διαχωρίζονται.  Αὐτὸ  τὸ  μοντέλο  καλλιεργεῖ  πολλαπλὲς  ὀντολογίες 

ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἴδιο περιεχόμενο καὶ δὲν τείνει πρὸς τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. 

Σὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο, μόνο τὰ «βασικὰ» μεταδεδομένα συνδέονται στενὰ μὲ τὸ 

περιεχόμενο.  Ἀπεικονίζονται  δύο  μέθοδοι  «σημασιολογικῆς  προβολῆς» 

(semantic  projection)  στὸ  περιεχόμενο:  (α)  «ἐξειδικευμένα  εὑρετήρια» 

(specialised indexes), ὄπου τὰ πλούσια μεταδεδομένα συμπυκνώνονται μὲ τὸ 

εὑρετήριο  καὶ  (β)  «δευτερεύουσα  ἐπισήμανση»  (secondary  markup),  ὅπου 

ἐξειδικευμένες  ὀντολογίες  μποροῦν  νὰ  ἐκτεθοῦν  σὲ  συμβατικὲς  ὑπηρεσίες 

εὑρετηρίασης.  Καὶ  οἱ  δύο  μέθοδοι  ἔχουν  σχέση  μεταδεδομένων  πρὸς 

περιεχόμενο πολλὰ πρὸς ἕνα (N:1), ὄχι 1:1. Παραδείγματα τύπου α εἶναι τὸ 

[6]  (ἕνα  ἀκαδημαϊκὰ  ἐπιμελημένο  εὑρετήριο)  καὶ  τὸ  [12]  (ἕνα  εὑρετήριο 

ἐξειδικευμένου  ἐνδιαφέροντος  στὸ  ὁποῖο  ὁ  ὁποιοσδήποτε  μπορεῖ  νὰ 

συμβάλλει∙  ἔχει μία  ἐνσωματωμένη μηχανὴ ἀναζήτησης, ὑπερσυνδέσεις σὲ 

κατανεμημένο  περιεχόμενο,  μεταδεδομένα  ἐλεύθερης  μορφῆς  σὲ  πολλὲς 

γλῶσσες καὶ μία ὀντολογία «ὁδηγῶν» (tags) κλειδιῶν. Ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε 

λειτουργικὰ παραδείγματα τοῦ τύπου β. 

Πολλαπλές,  πλούσιες  ὀντολογίες  μεταδεδομένων  ἐπιτρέπουν  τὴν 

εὑρετηρίαση  μιᾶς  συλλογῆς  περιεχομένου  μὲ  βάση  πολλὰ  διαφορετικὰ 

ἐννοιολογικὰ  σχέδια,  γλῶσσες  χρήστη  καὶ  πεδία  ἐνδιαφέροντος.  Τὰ 

ἀποτελέσματα  ἀναζήτησης  μποροῦν  νὰ  γίνουν  πιὸ  στοχευμένα  καὶ 

«ἔξυπνα» ἀπὸ ὄ,τι εἶναι δυνατὸ μὲ μία μόνο ὀντολογία. 

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Προγράμματα  ψηφιακῆς  ἀρχειοθέτησης  ἔχουν  ξεκινήσει  σὲ  ἑλληνικὰ 

Ὀρθόδοξα  μοναστήρια  καὶ  ἄλλες  πηγές.  Αὐτὸ  περιλαμβάνει  εἰκονοποίηση 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καὶ περιγραφὴ πολλῶν μουσικῶν χειρογράφων. Ὁ πίνακας 1 συνοψίζει τὴν 

περιουσία  πολλῶν  πηγῶν.  Παγκοσμίως,  ὑπάρχουν  περισσότερα  ἀπὸ  4.000 

χειρόγραφα  ποὺ  περιέχουν  Βυζαντινὴ  ἢ  μετά‑Βυζαντινὴ  ψαλτικὴ 

σημειογραφία.  Ἀπὸ  αὐτά,  περίπου  τὰ  μισὰ  βρίσκονται  στὸ  Ἅγιον Ὄρος. Ἡ 

Ἱερὰ  Κοινότητα  τοῦ  Ἁγίου  Ὄρους  ἔχει  εἴκοσι  μοναστήρια.  Αὐτὰ  ποὺ 

περιλαμβάνονται  στὸν Πίνακα  1  σημειώνονται  μὲ  ἕνα σύμβολο  ‘✥’.  Τὰ  400 

χειρόγραφα  τῆς  Μονῆς  Παντοκράτορος,  μόνο,  περιλαμβάνουν  270.000 

σελίδες. Τὰ προγράμματα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ στὴ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης 

στὸ  Ὄρος  Σινᾶ  (Αἴγυπτος)  εἶναι  ἐξαιρετικῆς  σημασίας  καὶ  ἀξίζουν 

προστασία. 

Πίνακας 1. Χειρόγραφα σὲ Διάφορες Ἐργασίες Ψηφιοποίησης. 

Βιβλιοθήκη  Συνολικὰ χειρόγραφα  Μουσικὰ χειρόγραφα  

Μεγίστη Λαώρα ✥ 2.242 130 

Μονὴ Παντοκράτoρος ✥  400  60 ἔως 70  

Μονὴ Ξενοφῶντος ✥  300  τὸ λιγότερο 96  

Μονὴ Βατοπαιδίου ✥  1.700  400  

Μονὴ Ἰβήρων ✥  περισσότερα ἀπὸ 2.000  514  

Μονὴ Σίμωνος Πέτρας✥  123  30  

Μονὴ Γρηγορίου ✥  804  περίπου 60  

Μονὴ Κουτλουμουσίου ✥  770  

Μονὴ Χιλανδαρίου ✥   103* 

Μονὴ Δοχειαρίου  ✥   107* 

Μονὴ Παντελεήμονος ✥  1.920* 150* 

Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης, Σινᾶ  3.300  περίπου 350  

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἑλλάδας Περισσότερα ἀπὸ 4.500  241**  

Πανεπ. Ἀθηνῶν, Τμῆμα 

Μουσικολογίας 

 περίπου 250  

 

* Σχέδια ψηφιοποίησης εἶναι ἄγνωστα σὲ μᾶς ὡς τὴν ἡμερομηνίας τῆς 

παρούσης δημοσίευσης. 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** Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα δὲν συμπεριλαμβάνονται στὰ σχέδια 

ψηφιοποίησης στὴν ΕΒΕ. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τὰ  χειρόγραφα  ποὺ  περιέχουν  μουσικὴ  σημειογραφία  πρέπει  νὰ 

ἀρχειοθετοῦνται  ὡς  ψηφιακὲς  εἰκόνες  ὑψηλῆς  ἀνάλυσης,  ὑψηλοῦ 

χρωματικοῦ  βάθους.  Οἱ  εἰκόνες  ὑψηλῆς  ἀνάλυσης  μπορεῖ  νὰ  φυλάσσονται 

γιὰ πρόσβαση ἐπὶ πληρωμῇ ἢ μὲ συνδρομή, ἀλλὰ οἱ εἰκόνες ἱκανοποιητικῆς 

ποιότητας  γιὰ  ἀνάγνωση  καὶ  ἀκριβῆ  μεταγραφὴ  πρέπει  νὰ  γίνονται 

ἐλεύθερα  προσβάσιμες  μέσω  τοῦ  Παγκοσμίου  Ἱστοῦ.  Τέτοιες  εἰκόνες  εἶναι 

τεράστιας  ἀξίας  γιὰ  συνεχόμενη  μουσικολογικὴ  μελέτη  καὶ  λειτουργικὴ 

χρήση. Οἱ εἰκόνες ποὺ εἶναι προσβάσιμες ἐπὶ πληρωμῇ πρέπει νὰ φαίνονται 

στὸν Ἱστὸ ὡς «ἀντικείμενα πρώτης τάξης»  (first‑class objects). Θεωροῦμε ὅτι 

μόνο  τὰ  «βασικὰ»  (basic)  μεταδεδομένα  πρέπει  νὰ  ἀποθηκεύονται  μὲ  μία 

εἰκόνα.  Ἡ  σημασιολογία  ὑψηλῆς  ποιότητας  γιὰ  ποικίλα  ἐνδιαφέροντα  καὶ 

γλῶσσες  πρέπει  νὰ  ἀποθηκεύεται  σὲ  ἐξειδικευμένα  εὑρετήρια  ἢ  σὲ 

δευτερεύουσα ἐπισήμανση (secondary markup). 

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Εἴμαστε  εὐγνώμονες  στὸ  Ἵδρυμα  Eduserv  Foundation  γιὰ  τὴν  οἰκονομικὴ 

ὑποστήριξή του. Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 

τὸν Σεβασμιώτατο Δαμιανό, Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ καὶ Ραϊθοῦ γιὰ τὴν εὐλογία 

του  καὶ  τὴν  εὐγενῆ  συνεργασία,  καθὼς  καὶ  τὸν  π.  Ἰουστίνο,  τὸν 

βιβλιοθηκάριο τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, γιὰ τὴν 

συνεργασία  του  καὶ  γιὰ  τὸ  ὅτι  ἔστειλε  γενναιόδωρα  στὸν  π.  Κωνσταντῖνο 

πολλὲς  ἐξαιρετικὲς  εἰκόνες  σημαντικῶν  μουσικῶν  χειρογράφων  τοῦ  Σινᾶ. 

Ἐπίσης,  εὐχαριστοῦμε  τὸν π. Μωϋσῆ  τὸν Ἁγιορείτη,  τοὺς πατέρες Θεόφιλο 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και Πρόχορο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοράτορος καὶ τὸν π. Θεολόγο τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς  Ἰβήρων γιὰ τὴ βοήθειά τους στὴ συλλογὴ πληροφοριῶν σχετικὲς μὲ 

τὶς ἐργασίες γιὰ τὶς βιβλιοθῆκες τῶν ἀθωνικῶν μοναστηριῶν. 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