


ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 
Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System



ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm



ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm



ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm



ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm



ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 620 nm



Μουσείο Μπενάκη, Ανταλ. 147



Μουσείο Μπενάκη, Ανταλ. 147 Διπλό παλίμψηστο



Μουσείο Μπενάκη, Ανταλ. 147 Διπλό παλίμψηστο. Λεπτομέρεια επικάλυψης



Μουσείο Μπενάκη, Ανταλ. 147 Διπλό παλίμψηστο. Λεπτομέρεια επικάλυψης



Μουσείο Μπενάκη, Ανταλ. 147 Διπλό παλίμψηστο. Λεπτομέρεια
επικάλυψης.Εμφάνιση της κάτω γραφής



Αθήνα ΕΒΕ 70



Αθήνα ΕΒΕ 842



Ιεροσόλυμα, Πατριαρχείο, Παν. Τάφου
36 Παλίμψηστο του Ευριπίδη



Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Η πρώτη όψη του θραύσματος G



Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Η δεύτερη όψη του θραύσματος G



















Τελευταία μεταγραφή της επιγραφής του θραύσματος G







ΙΠΑ ΜΙΕΤ. Συλλογή Πέζαρου 22



ΙΠΑ ΜΙΕΤ. Συλλογή Πέζαρου 22



Εικόνα σελίδας χειρογράφου και η αντίστοιχη μεταγραφή του κειμένου.

1r
Νικηφόρου Βλεμμίδου

Ἐπιτομῆς Λογικῆς Προοίμιον
Ἐπειδή περ ἡ Λογικὴ ἐπιστήμη πρὸς τὴν Ἱερὰν Γραφὴν καὶ

πάντας τοὺς τῆς ἀληθείας λόγους οὐκ ὀλίγον φέρει τὸ χρήσιμον, 
δέον ἐκρίναμεν τοῖς τοῦ λόγου φοιτηταῖς τοῦ ὄντος καὶ τῆς
ἀληθείας μύσταις μικρούς τινας ἐν ταύτῃ τῇ Λογικῇ λιπεῖν
ἡμετέρους ὑπομνηματισμούς, οὓς αἰτησαμένῳ βασιλεῖ, νέοι ἔτι
ὄντες καὶ περὶ φιλοσοφίαν εἰσαγωγικοὶ καὶ ἀνεπιστήμονες
(ὁποῖοι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἐκ τῆς συντρόφου ῥαθυμίας καὶ ῥυπαρίας
διεμείναμεν) ἐκδεδώκαμεν, οὕτω προοιμιασάμενοι: Bασιλείας
καὶ φιλοσοφίας πολὺ τὸ συγγενές τε καὶ ὁμοιότροπον. Kαὶ ἄμφω
γὰρ τὸ μεγαλεῖον τῆς θεαρχίας ἐξεικονίζουσι καὶ τὸν ἴσον
προτίθενται σκοπὸν ἑαυταῖς, ἡ μὲν τῶν ἀξιῶν ὑπερέχουσα καὶ
ταῖς ἀρχαῖς ἐπιτάττουσα, ἡ δὲ τῶν τεχνῶν ἐξάρχουσα καὶ τῶν
ἐπιστημῶν καὶ νομοθετοῦσα ταύταις ἁπάσαις καὶ καλουμένη διὰ
ταῦτα τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, ὥσπερ ἡ βασιλεία
τῶν ἀξιῶν ἀξία καὶ ὑπεροχὴ τῶν ὑπεροχῶν. Βασιλείας οὖν καὶ
φιλοσοφίας συνελθουσῶν τέλειον τὸ κατ̉ εἰκόνα θείαν
χαρακτηρίζεται καὶ ἀνενδεές, ὡς ἐξὸν ἀνθρώπῳ τὸ ἀρχικὸν
ἀποδείκνυται, κᾀντεῦθεν εὐζωΐα καὶ εὐπραγία τοῖς ἀρχομένοις
πολλή, καθώς που καί τις μέγας φιλόσοφος ἐγνωμάτευσεν
ἄριστα, τότε τοὺς ὑπηκόους εὖ ἔχειν, ἀποφῃνάμενος, ὅτε
βασιλεύει φιλόσοφος, ἢ φιλοσοφεῖ βασιλεύς. Καὶ ἵν ̉ εἴπω
συντόμως τὸ πᾶν, οὐκ ἄλλο τί ἐστι τὸ βασιλεύειν ἐπιστημονικῶς
ἢ τῆς πρακτικῆς φιλοσοφίας αὐτὸ τὸ ἀκρότατον. Ἐν αὐτῷ



ΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Σκάνερ ψηφιοποίησης μικροφίλμ
2. Σκάνερ ψηφιοποίησης βιβλίων
3. Μηχανήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας ψηφιοποιημένου υλικού (server, ατομικοί υπολογιστές κλπ)
4. Δημιουργία βάσης δεδομένων της τεκμηρίωσης του ψηφιοποιημένου υλικού.
5. Υπολογιστικά προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων και διάθεσης στο διαδίκτυο

ΨΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΥΛΙΚΟ
1. 150 χειρόγραφοι κώδικες της Συλλογής ΙΠΑ/ΜΙΕΤ
2. 100 Παλαιές έντυπες εκδόσεις της Συλλογής ΙΠΑ/ΜΙΕΤ
3. 10 βοηθητικά εγχειρίδια και κατάλογοι χειρογράφων
4. 1000 χειρόγραφα από μικροταινίες

ΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟϊΟΝ

1. Τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού
2. Μεταγραφή έξι φιλοσοφικών κειμένων από ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της συλλογής ΙΠΑ / ΜΙΕΤ.
3. Παραγωγή οπτικού δίσκου με ψηφιοποιημένα χειρόγραφα και τις μεταγραφές τους



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Υπεύθυνος προγράμματος

Αγαμέμνων Τσελίκας

Φιλόλογος Παλαιογράφος
Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ.

Τεκμηριωτές και μεταγραφείς

Κατερίνα Καραδήμα
Κατερίνα Μούλια
Ελένη Παπάρα

Μαριάννα Πατακού
Αλεξάνδρα Πιστοφίδου

Μιχάλης Ρίζος - Κωνσταντίνου

Πτυχιούχοι του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και εξειδικευμένοι στην Παλαιογραφία στο Σεμινάριο του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ



ΠΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Συνέχιση της ψηφιοποίησης των μικροταινιών των χειρογράφων (7.000 χειρόγραφοι
κώδικες και αρχειακό υλικό).

2. Χρησιμοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων
βαθμίδων.

3. Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε άλλους φορείς σχετικά με θέματα διαχείρισης
παλαιογραφικού υλικού.

4. Προσφορά του επεξεργασμένου ψηφιακού υλικού σε βιβλιοθήκες της περιφέρειας
ασχέτως πρόσβασης διαδικτύου.

5. Ψηφιοποιήσεις με ειδικές μεθόδους για παράπλευρες επιστημονικές έρευνες.
6. Δημιουργία οπτικών και ηχητικών δίσκων με φιλολογικό και παλαιογραφικό υλικό
για ευρεία διάδοση. 


