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Περίληψη
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΒΚΠ-ΑΠΘ) παρουσιάζει το
τελευταίο έργο που ανέλαβε και υλοποίησε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ-Ψηφιακή Σύγκλιση. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΑΠΘ. Το άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασμό του έργου,
την πορεία υλοποίησης και τα τελικά παραδοτέα.
© 2016 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Λέξεις-κλειδιά: ψηφιοποίηση, Ιδρυματικό Καταθετήριο, δικτυακός τόπος, Ανοικτή Πρόσβαση, ερευνητική παραγωγή
doi:

Abstract
The Library and Information Centre of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) presents the project that has
developed and implemented within the framework of the NSFR-“Digital Convergence” Operational Programme. The
Library’s project named “Creation of innovative digital library services for the AUTh Library” was developed and
implemented on the basis of Open Access principles. A key goal of the project was the contribution to the promotion of
the AUTh’s educational and research output. This paper presents the development of the project, the milestones in its
implementation, as well as its final deliverables.
© 2016 Hellenic Academic Libraries Link
Keywords: digitization, Institutional Repository, library website, Open Access, research output
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1. Εισαγωγή
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ (ΒΚΠ-ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1927. Είναι η μεγαλύτερη και
καλύτερα οργανωμένη βιβλιοθήκη της Βόρειας Ελλάδας, δεύτερη σε μέγεθος, πανελλαδικά, μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχει ως στόχους την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
ιδρύματος, καθώς και τη συμβολή στη συνολική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πανεπιστημιακής
κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η ΒΚΠ-ΑΠΘ υπήρξε από τις πρώτες βιβλιοθήκες στην
Ελλάδα που μηχανογραφήθηκε, το 1992. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιάσει μια εντυπωσιακή αναβάθμιση
υπηρεσιών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χρηματοδοτήσεις μέσω των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και
ΙΙ. Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών έχει διαδραματίσει και η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), η οποία μέχρι και
σήμερα καλύπτεται κεντρικά από τις δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η ΒΚΠ-ΑΠΘ αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές βιβλιοθήκες που ανέπτυξαν καινοτόμες ψηφιακές
υπηρεσίες, όπως online πληροφόρηση (2004), ηλεκτρονικά μαθήματα (2004), ψηφιοποίηση σπάνιου και μοναδικού υλικού από τις συλλογές της (2004), καταθετήριο διδακτορικών διατριβών (2003) και μεταπτυχιακών
διατριβών (2008), και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (2009).
Το 2011, η ΒΚΠ-ΑΠΘ, θέλοντας να συνεχίσει τις καινοτόμες δράσεις της, υπέβαλε νέα πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» και του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. H
πρόταση εγκρίθηκε, με προϋπολογισμό 960.000 €, και το έργο υλοποιήθηκε το διάστημα 2013-2015. Οι στόχοι
του έργου ήταν οι εξής: ανάρτηση επιπλέον ψηφιακού περιεχομένου, ενίσχυση των υπηρεσιών που ήδη είχε
δημιουργήσει η ΒΚΠ-ΑΠΘ, καθώς και δημιουργία νέων. Τα αναμενόμενα οφέλη και η προστιθέμενη αξία
εντοπίζονται στην ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του ΑΠΘ και στην ανάδειξη
και διατήρηση του υλικού της Βιβλιοθήκης.

2. Περιγραφή της πράξης
Η πράξη «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ» περιλάμβανε 5 Υποέργα (Εικόνα 1). Αναλυτικά:
Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σπάνιων βιβλίων και ελληνικών περιοδικών (έκδοσης προ 1920) και
άμεση, ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο.
Υποέργο 2: Μετάπτωση από το χρησιμοποιούμενο εμπορικό λογισμικό Συστήματος Βιβλιοθήκης (Horizon) σε
ΕΛ/ΛΑΚ. Μεταφορά δεδομένων στη νέα πλατφόρμα. Σύστημα Koha.
Υποέργο 3: Δημιουργία «εταιρικής ταυτότητας» της Βιβλιοθήκης. Ανασχεδιασμός και ενιαία παρουσίαση των
διαδικτυακών υπηρεσιών και δημιουργία νέων εργαλείων αναζήτησης.
Υποέργο 4: Προμήθεια Εξοπλισμού για την οργάνωση των υπηρεσιών σε virtual servers.
Υποέργο 5: Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευματικής Παραγωγής του ΑΠΘ (Αυτεπιστασία). Το Υποέργο της
αυτεπιστασίας οργανώθηκε σε τρία πακέτα εργασίας: ΠΕ1 / Δημιουργία και αναδιοργάνωση υπηρεσιών, ΠΕ2 / Υποστήριξη Υποέργων 1-4 και ΠΕ3 / Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών.
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Εικόνα 1. Παρουσίαση των Υποέργων και των πακέτων εργασίας της πράξης.

2.1. Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών -προ 1920- και Υπηρεσία Διάθεσης (Υποέργο 1)
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, η ΒΚΠ-ΑΠΘ υλοποίησε το πρόγραμμα ψηφιοποίησης ελληνικών περιοδικών,
εφημερίδων και συλλογών βιβλίων ιδιαίτερης ερευνητικής και επιστημονικής αξίας.
Η ΒΚΠ έχει μια μακρά πορεία στο έργο της ψηφιοποίησης, η οποία ξεκίνησε με τα έργα «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ – Γ’ ΚΠΣ» (2000-2009) και συνεχίστηκε με το έργο «Ψηφιοποίηση συλλογών νεοελληνικής γραμματείας και τέχνης» (2004-2005). Το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού φιλοξενήθηκε
από την αρχή στην Ψηφιοθήκη της ΒΚΠ, που από το 2003 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση και διάθεση των
ψηφιακών αρχείων της ΒΚΠ. Η Ψηφιοθήκη λειτουργεί με το λογισμικό ανοικτού κώδικα Invenio που έχει αναπτύξει το ερευνητικό κέντρο CERN. Πριν την έναρξη του συγκεκριμένου έργου, η Ψηφιοθήκη φιλοξενούσε 28
Συλλογές, 109.467 τεκμήρια και 1.256.804 σελίδες.
Παρά το μεγάλο έργο που είχε ήδη υλοποιηθεί, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλά περισσότερα βιβλία
και περιοδικά που θα έπρεπε ακόμη να ψηφιοποιηθούν για να διαφυλαχθούν από περαιτέρω φθορά, αλλά και
για να δοθεί ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτά. Για να επιλεγούν τα βιβλία προς ψηφιοποίηση, τέθηκαν κάποια
κριτήρια όπως η σπανιότητα και η ερευνητική αξία τους, η θεματολογία και η γλώσσα τους -βιβλία γραμμένα
στην ελληνική ή με θεματολογία που αφορά την Ελλάδα, η φυσική τους κατάσταση (κακή φυσική κατάσταση,
ώστε να διασωθούν) και η μη δέσμευσή τους από πνευματικά δικαιώματα. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια
και την ψηφιοποίηση που ήδη είχε γίνει, καταρτίστηκε ένας κατάλογος με τα βιβλία των κλειστών και σπάνιων
συλλογών και των ελληνικών περιοδικών του 19ου αιώνα για να οποία δεν υπήρχε καταγραφή.
Από τις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης επιλέχθηκαν τα σπάνια βιβλία (εκδόσεων 1495-1821, μη
δανειζόμενα, πολύτιμα και σπάνια), τα βιβλία της συλλογής Τρικόγλου (Αιγυπτιώτης Έλληνας, δωρητής της
συλλογής του στο ΑΠΘ, η οποία αριθμεί περισσότερα από 14.000 τεκμήρια σχετικά με την ελληνική επανάσταση, τον φιλελληνισμό, το μακεδονικό κ.ά., μάλιστα μέρος της συλλογής του είχε ήδη ψηφιοποιηθεί), καθώς
επίσης και πολύτιμες, σπάνιες και με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση περιοδικές ελληνικές εκδόσεις (εφημερίδες,
περιοδικά και ημερολόγια) που είχαν εκδοθεί πριν το 1920. Το σύνολο του υλικού που επιλέχθηκε δεν υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Έτσι, δημιουργήθηκε από τη ΒΚΠ, μια δεξαμενή υλικού
προς ψηφιοποίηση. Σ’ αυτή τη λίστα έγιναν προσεκτικοί έλεγχοι, προκειμένου να αποκλειστούν τεκμήρια που
είχαν ήδη ψηφιοποιηθεί από τρίτες βιβλιοθήκες και ήταν πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Όποτε εντοπιζόταν
9
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μία τέτοια περίπτωση, η εγγραφή αφαιρούνταν από τη λίστα και προστίθετο η ηλεκτρονική διεύθυνση του
ψηφιοποιημένου τεκμηρίου, στο πεδίο 856 της εγγραφής του Καταλόγου της ΒΚΠ-ΑΠΘ. Έτσι, πλέον, οι εγγραφές του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ περιλαμβάνουν και υπερσυνδέσμους προς τα ψηφιοποιημένα
αντίγραφα τεκμηρίων από τρίτες βιβλιοθήκες. Μετά την αφαίρεση από τη λίστα των ήδη ψηφιοποιημένων από
τρίτες βιβλιοθήκες τεκμηρίων, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος με τίτλους μοναδικούς και πρωτότυπους από τις
συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
H ψηφιοποίηση υλοποιήθηκε στους χώρους της ΒΚΠ με έναν (1) ρομποτικό και δύο (2) επιτραπέζιους
scanners του αναδόχου (Σύμπραξη τριών εταιρειών, Datascouting, Enimerosi - Α. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ
και Τυπόραμα-Αγοργιανίτης). Επίσης, και η καταλογογράφηση σε επίπεδο τεύχους υλοποιήθηκε από τον Ανάδοχο σε χώρους της ΒΚΠ. Το υλικό έτυχε επεξεργασίας από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
είχαν τεθεί από τη ΒΚΠ και παραδόθηκαν ψηφιακά αρχεία στις εξής μορφές:
• ασυμπίεστη μορφή tiff,
• συμπιεσμένη μορφή jpeg,
• αρχείο σε μορφή pdf αποτελούμενο από το σύνολο των ψηφιοποιημένων σελίδων κάθε τεκμηρίου,
• βιβλιογραφική εγγραφή για κάθε τεκμήριο (τεύχος περιοδικού, εφημερίδας ή ημερολογίου με βιβλιοθηκονομικά πρότυπα MARC).
Στο συγκεκριμένο έργο της ψηφιοποίησης ακολουθήθηκαν όλα τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα
αλλά και η καινοτομία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition - OCR). Με την
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων είναι δυνατή η εξαγωγή του κειμένου από σαρωμένα έγγραφα και η αναζήτηση όρων στο πλήρες κείμενο. Σε εφημερίδες και περιοδικά έγινε επιπλέον ο διαχωρισμός σε επίπεδο άρθρου
(article clipping), όπως και η ενσωμάτωση πίνακα περιεχομένων στο ψηφιακό αρχείο του φύλλου, για τις
εφημερίδες, ή του τεύχους, για τα περιοδικά. Η ροή των εργασιών της ψηφιοποίησης φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Ροή εργασιών ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του Υποέργου 1.
Το νέο ψηφιοποιημένο υλικό ανέρχεται σε 1.050.191 σελίδες διπλασιάζοντας τον αριθμό των ψηφιοποιημένων σελίδων που είναι πια ελεύθερα διαθέσιμες μέσω της Ψηφιοθήκης (digital.lib.auth.gr) και ελεύθερα
αναζητήσιμο στο διαδίκτυο και από μηχανές αναζήτησης τύπου Google Εικόνα 3.
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Εικόνα 3. Το έργο της ψηφιοποίησης στην Ψηφιοθήκη ως ξεχωριστή συλλογή (http://digital.lib.auth.gr/
collection/Digitization%20ESPA?ln=el).

2.2. Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης
(Υποέργο 2)
Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ αποτελείται από ένα δίκτυο βιβλιοθηκών με κεντρική υπηρεσία την Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ) που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης ήταν το εμπορικό λογισμικό Horizon client/server. Το λογισμικό είχε παραμείνει σε παλιά έκδοση, στην
οποία δεν ήταν δυνατό να γίνουν αναβαθμίσεις, περιορίζοντας έτσι την υποστήριξη νέων λειτουργιών. Έτσι,
κατά τον σχεδιασμό του Υποέργου 2 επελέγη το ΕΛ/ΛΑΚ Koha μετά από αξιολόγηση των πιθανών λύσεων,
συνεκτιμώντας αφενός τις οικονομικές δυνατότητες της παρούσας συγκυρίας, αφετέρου τις δυνατότητες του
Πανεπιστημίου να υποστηρίξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης ανοικτού κώδικα, οι απαιτήσεις του
οποίου είναι ασφαλώς περισσότερες απ’ αυτές που μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα εμπορικό σύστημα.
Η ανάδοχος εταιρεία που ανέλαβε την ολοκλήρωση του Υποέργου 2 ήταν η κοινοπραξία των εταιρειών ELIDOC και BIBLIBRE. Πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία και στην ομαλή εκτέλεση του Υποέργου
ανέλαβαν οι διαχειριστές συστημάτων (system librarians) της ΒΚΠ-ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, έκαναν εξαγωγή των
δεδομένων από το παλιό ΟΠΣΒ και συνεργάστηκαν με τον Ανάδοχο για την επίλυση των σφαλμάτων και την
ομαλή μετάπτωση των δεδομένων από το παλιό ΟΠΣΒ (Horizon) στο νέο (Koha). Ειδική μέριμνα δόθηκε και
στη μετάπτωση των αρχείων καθιερωμένων όρων (authorities) και των συνδρομών των περιοδικών εκδόσεων.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις δοκιμαστικές εγκαταστάσεις (Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος 2015), με στόχο την ανίχνευση προβλημάτων και την επίλυσή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εξελληνισμός του περιβάλλοντος
και έγιναν εργασίες για την ταχύτερη απόκριση και την αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Μετά τη δεύτερη δοκιμαστική εγκατάσταση, συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις του προσωπικού για συγκεκριμένες διαδικασίες/λειτουργίες και έγιναν προτάσεις για βελτιώσεις. Η τρίτη δοκιμαστική εγκατάσταση περιλάμβανε αρκετές
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τροποποιήσεις και διορθώσεις στα δεδομένα. Τον Ιούλιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και οριστική
εγκατάσταση του Koha στον διακομιστή παραγωγικής λειτουργίας του ΑΠΘ. Είχε προηγηθεί η αναδιάταξη στην
αντιστοίχιση των δεδομένων των περιοδικών μεταξύ παλιού και νέου συστήματος και, στη συνέχεια, νέα εξαγωγή των δεδομένων των περιοδικών. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 2015 έγινε η τελική εξαγωγή
δεδομένων και το νέο ΟΠΣΒ της Βιβλιοθήκης τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 14 Σεπτεμβρίου.
Ένα εξίσου σημαντικό τμήμα του Υποέργου, πέρα από την ομαλή μετάπτωση δεδομένων, υπήρξε η
εκπαίδευση προσωπικού. Η εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας
(βλ. παράγραφο 2.5.3). Η εκπαίδευση εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο
τον Φεβρουάριο του 2015.
Συνολικά μεταφέρθηκαν 1.001.681 βιβλιογραφικές εγγραφές για 1.362.002 τεκμήρια. Στο σύστημα
είναι εγγεγραμμένοι 123 βιβλιοθηκονόμοι που εκτελούν διάφορες εργασίες. Ακόμα είναι εγγεγραμμένοι, ως
χρήστες του συστήματος, 6.136 μέλη του διδακτικού προσωπικού, 37.205 φοιτητές και φοιτήτριες και 3.911
εξωτερικά μέλη. Ο μέσος όρος δανεισμών ανά μήνα ανέρχεται στις 28.650. Το νέο διαχειριστικό περιβάλλον
του ΟΠΣΒ φαίνεται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4. Διαχειριστικό περιβάλλον του ΟΠΣΒ της ΒΚΠ ΑΠΘ.

2.3. Ανασχεδιασμός και ενιαία παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών (Υποέργο 3)
Ο κύριος στόχος του Υποέργου 3 «Ανασχεδιασμός και Ενιαία Παρουσίαση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών της
Βιβλιοθήκης», όταν αυτό σχεδιαζόταν, ήταν να δημιουργηθεί ένας καλαίσθητος δικτυακός τόπος με χρηστοκεντρική προσέγγιση. Για τον λόγο αυτόν μελετήθηκαν δικτυακοί τόποι από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της
Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να ανιχνευθούν τάσεις και καλές πρακτικές στην οργάνωση και
στην προβολή του περιεχομένου. Παράλληλα, έγινε καταγραφή των εργαλείων (εμπορικών ή ΕΛ/ΛΑΚ) που
χρησιμοποιούσαν αυτοί οι δικτυακοί τόποι, με στόχο την καταγραφή τεχνικών λύσεων σε θέματα οργάνωσης
περιεχομένου. Η εκτεταμένη αυτή έρευνα ανέδειξε συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε
τέσσερις άξονες:
α. δημιουργία εταιρικής ταυτότητας της ΒΚΠ-ΑΠΘ (λογότυποι, χρωματικοί συνδυασμοί, γραμματοσειρές, εικονίδια),
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β. αρχιτεκτονικός και γραφιστικός ανασχεδιασμός του επίσημου διαδικτυακού τόπου της ΒΚΠ,
γ. γραφιστικός ανασχεδιασμός των δικτυακών τόπων των υπηρεσιών της ΒΚΠ – ΑΠΘ,
δ. εγκατάσταση και παραμετροποίηση μηχανής ΕΛ/ΛΑΚ ταυτόχρονης και ενιαίας αναζήτησης σε
πολλαπλές πηγές.
Η ανάπτυξη ενιαίας εταιρικής ταυτότητας αποτελούσε ζητούμενο, καθώς η ΒΚΠ μετά από δύο προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ διατηρούσε πολλαπλούς δικτυακούς τόπους, δημιουργώντας κάποιες φορές σύγχυση και
δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες αναζήτησης των ερευνητών/-ριών. Επομένως, στο πλαίσιο του Υποέργου,
πέρα από την εταιρική ταυτότητα της ΒΚΠ, αναπτύχθηκαν λογότυποι για όλες τις υπηρεσίες. Οι λογότυποι
αυτοί έχουν αφενός κάποιο διαχωριστικό γνώρισμα, ωστόσο παραπέμπουν στη ΒΚΠ-ΑΠΘ. Αναπτύχθηκαν
φύλλα στυλ (CSS) για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της πράξης και συγκεκριμένα για την Ψηφιοθήκη, το ΙΚΕΕ, την
Προθήκη και τη Συνεδριοθήκη. Δημιουργήθηκαν επιπλέον 10 στυλ CSS για την Προθήκη και 10 για τη Συνεδριοθήκη, με στόχο την παροχή περισσότερων αισθητικών επιλογών σε εκδοτικές ομάδες ή σε οργανωτικές
ομάδες συνεδρίων, αντίστοιχα. Η ανάπτυξη του κεντρικού δικτυακού τόπου έγινε με συνεργασία της αναδόχου
εταιρείας Datascouting και των ομάδων δικτυακού τόπου και διαχειριστών συστημάτων της ΒΚΠ. Ο δικτυακός
τόπος υλοποιήθηκε με το ΕΛ/ΛΑΚ Drupal, ενώ εγκαταστάθηκαν και όσες επιπλέον δομικές μονάδες (modules)
κρίθηκαν απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΒΚΠ.
Οι δικτυακοί τόποι ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών επιτελούν τριπλό έργο: παρέχουν εργαλεία αναζήτησης,
ενημερώνουν για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (οργάνωση, ωράριο, πολιτικές κ.ά.), και, τέλος, παρέχουν και
εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα αναζήτησης, πληροφοριακής παιδείας και επιστημονικής επικοινωνίας. Για την
ικανοποίηση του τριπλού έργου έγινε ανάλυση περιεχομένου του παλιού δικτυακού τόπου (έκδοση 2010), με
στόχο να οργανωθεί το περιεχόμενο σε οντότητες. Ορίστηκαν οντότητες για την περιγραφή του υφιστάμενου
περιεχομένου (π.χ. Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία, Πηγή, Ανακοίνωση κ.ά.), αλλά και για την υποστήριξη νέων ενοτήτων που εισήχθησαν στον νέο δικτυακό τόπο (Οδηγός, Σεμινάριο, Συλλογή κ.ά.). Παράλληλα με τον ορισμό
οντοτήτων, καθορίστηκαν τα πεδία για την περιγραφή τους, οι εμφανίσεις των οντοτήτων και οι μεταξύ τους
διασυνδέσεις. Η ομάδα δικτυακού τόπου προσέθεσε το περιεχόμενο και προχώρησε στη μετάφρασή του (για
την αγγλική έκδοση του δικτυακού τόπου). Στο παρόν σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μετάφραση του
περιεχομένου επιλέχθηκε αρχικά η μετάφραση των οντοτήτων και των πεδίων τους στο διαχειριστικό περιβάλλον, και έπειτα ακολούθησε η μετάφραση των κειμένων.
Το αποτέλεσμα είναι ένας λειτουργικός δικτυακός τόπος ο οποίος έχει αναπτυχθεί με μια χρηστοκεντρική προσέγγιση. Ακόμα, από διαχειριστικής άποψης, η ύπαρξη οντοτήτων επιτρέπει την εισαγωγή, επεξεργασία ακόμα και διαγραφή της πληροφορίας σε ένα σημείο, όπως και την ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των
σημείων στον δικτυακό τόπο που την αξιοποιούν. Σε κάποιες περιπτώσεις αντιγράφηκαν λειτουργικότητες
εμπορικών εργαλείων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Drupal. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
περίπτωση των Οδηγών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με πρότυπο το εμπορικό εργαλείο LibGuides της εταιρείας
SpringShare ("LibGuides by Springshare - Content Management For Libraries", 2016).
Μια πρωτοτυπία του νέου δικτυακού τόπου της ΒΚΠ, μοναδική στον ελληνικό χώρο την περίοδο
έκδοσής του (Ιούνιος 2014), είναι η αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ Vufind για την ανάπτυξη της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης (search.lib.auth.gr). Μέσω της ενοποιημένης αναζήτησης είναι, πλέον, δυνατή, η ταυτόχρονη εκτέλεση ενός ερωτήματος στα συστήματα/υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (Κατάλογος, Ψηφιοθήκη, ΙΚΕΕ,
Προθήκη, Συνεδριοθήκη). Στην ενοποιημένη αναζήτηση προστέθηκε σε ξεχωριστή καρτέλα και η εμπορική
μηχανή αναζήτησης Summon, μέσω της οποίας είναι δυνατή η αναζήτηση στις ηλεκτρονικές συνδρομές του
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Η επιλογή της
ενοποιημένης αναζήτησης, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνει όλους όσοι αναζητούν υλικό, παρέχει επιπλέον
τη δυνατότητα, στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, να αλλάζει τα συστήματά της χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες και χωρίς να προκαλείται σύγχυση ή εκνευρισμός από τη συνεχή αλλαγή συστημάτων. Για παράδειγμα,
η ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης ενσωμάτωνε από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Σεπτέμβρη του 2015 τον
Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος χρησιμοποιούσε το λογισμικό Horizon. Τον Σεπτέμβριο του 2015 έγινε
η μετάβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Koha. Η αλλαγή αυτή δεν έγινε αντιληπτή στους
χρήστες της Βιβλιοθήκης, καθώς το περιβάλλον αναζήτησης (search.lib.auth.gr) δεν άλλαξε.
Από την έναρξη λειτουργίας του νέου δικτυακού τόπου έχουν καταγραφεί περίπου 1.325.800 μοναδικοί επισκέπτες, με μέσο όρο περίπου 6.527 επισκέπτες ανά μήνα. Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου
φαίνεται στην Εικόνα 5, ενώ η αρχική σελίδα της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης φαίνεται στην Εικόνα 6.
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Εικόνα 5. Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΒΚΠ ΑΠΘ (www.lib.auth.gr).

Εικόνα 6. Αρχική σελίδα της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης (search.lib.auth.gr).
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2.4. Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποέργο 4)
Στο πλαίσιο του Υποέργου αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ομαλή υποστήριξη τόσο των υφιστάμενων, όσο και των νέων υπηρεσιών.

2.5. Υπηρεσίες αυτεπιστασίας (Υποέργο 5)
Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας οργανώθηκαν σε τρία πακέτα εργασίας. Συγκεκριμένα:
• ΠΕ1 / Δημιουργία και αναδιοργάνωση υπηρεσιών
• ΠΕ2 / Υποστήριξη Υποέργων 1-4
• ΠΕ3 / Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών

2.5.1. Δημιουργία και αναδιοργάνωση υπηρεσιών (ΠΕ1)
Στο πλαίσιο της συλλογής, καθώς και της προβολής της ερευνητικής παραγωγής που παράγει το ΑΠΘ, αναβαθμίστηκε το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) και δημιουργήθηκαν δύο -συμπληρωματικές
σ’ αυτό- υπηρεσίες: η Προθήκη (ejournals.lib.auth.gr) και η Συνεδριοθήκη (conferences.lib.auth.gr). Και οι δύο
υπηρεσίες δημιουργήθηκαν με ΕΛ/ΛΑΚ από το Public Knowledge Project ("Public Knowledge Project", 2016).
Η ανάπτυξη και διεύρυνση του ΙΚΕΕ πραγματοποιήθηκε με τον καθορισμό ποιοτικών παραμέτρων,
την καταγραφή των λειτουργικών αναγκών, τη βελτίωση υφιστάμενων λειτουργικοτήτων και την ανάπτυξη
νέων. Οι ανάγκες που καταγράφηκαν αφορούσαν τις λειτουργίες:
• ταξινόμηση, π.χ. Σχολές/Τμήματα,
• πρόσβαση, π.χ. embargo, περιορισμοί σε IP, Creative Commons, προώθηση σε κοινωνικά μέσα,
αποστολή emails σε συγγραφείς κ.ά.,
• κατάθεση, π.χ. φόρμες καταχώρισης για περισσότερα είδη δημοσιεύσεων, έλεγχοι ορθότητας σε
συγκεκριμένα πεδία, έλεγχος για ιούς σε αρχεία, αξιοποίηση υποδομής για πιστοποίηση και εξουσιοδότηση του ΑΠΘ κ.ά.,
• αναζήτηση, π.χ. εμπλουτισμός εμφάνισης εγγραφών με περισσότερα πεδία, εξαγωγή σε περισσότερους μορφότυπους, συλλογή στατιστικών στοιχείων για την πρόσβαση σε κάθε εγγραφή και
αρχείο, οδηγίες χρήσης κ.ά.,
• εξαγωγή και Διαλειτουργικότητα, π.χ. βελτίωση λειτουργικότητας πρωτοκόλλου OAI-PMH, σύνδεση με περισσότερους συναθροιστές/harvesters, επικοινωνία με σύστημα απογραφικών δελτίων
της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ κ.ά.,
• υπηρεσίες Εξατομίκευσης.
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν διευκολύνουν τον τελικό χρήστη στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την
ανάκτηση ποιοτικών αποτελεσμάτων από το περιεχόμενο του ΙΚΕΕ, βελτιώνουν τη διαδικασία της κατάθεσης
των μεταδεδομένων και των αρχείων των τεκμηρίων, παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των
τεκμηρίων, όπου είναι εφικτό, με την ταυτόχρονη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων,
παρέχουν νέες προσωποποιημένες υπηρεσίες αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιβάλλον του Καταθετηρίου, αξιοποιώντας εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0., επιτρέπουν την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας
και χρήσης (κατεβάσματος) των τεκμηρίων του Καταθετηρίου και, τέλος, επιτρέπουν τη συνεργασία με άλλες
δράσεις και τη διάθεση του δικού τους περιεχομένου σε διεθνείς συσσωρευτές και καταλόγους με την υιοθέτηση διεθνών ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων.
Για την ανάπτυξη της Προθήκης, υπηρεσίας διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων, χρησιμοποιήθηκε
το λογισμικό Open Journal Systems - OJS ("Open Journal Systems | Public Knowledge Project", 2016). Το προσωπικό της ΒΚΠ εγκατέστησε και παραμετροποίησε το λογισμικό, διόρθωσε ελληνικά κείμενα στη διεπαφή
χρήστη και ανασύνταξε όλα σχεδόν τα αυτοματοποιημένα emails τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική
γλώσσα. Ανέπτυξε πολιτική χρήσης της υπηρεσίας, εκπαιδευτικό και προωθητικό υλικό. Η επιτυχία της υπηρεσίας αυτής ήταν σχεδόν άμεση, καθώς συνέπεσε χρονικά με τη διακοπή της χρηματοδότησης προς εκδοτικές
ομάδες του ΑΠΘ για τη δημοσίευση των περιοδικών τους σε έντυπη μορφή. Έτσι, σήμερα, η Προθήκη φιλοξενεί 22 περιοδικά, τα 7 εκ των οποίων είναι στο στάδιο της διαμόρφωσης και δεν εμφανίζονται προς το παρόν
στην αρχική σελίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες που αναρτώνται στην Προθήκη είναι αναζητήσιμες και
προσβάσιμες και μέσω της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης (search.lib.auth.gr), η οποία αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του Υποέργου 3. Η αρχική σελίδα της υπηρεσίας αυτής φαίνεται στην Εικόνα 7.
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Εικόνα 7. Αρχική σελίδα της υπηρεσίας Προθήκη (ejournals.lib.auth.gr).
Για την ανάπτυξη της Συνεδριοθήκης, υπηρεσίας φιλοξενίας ακαδημαϊκών και επιστημονικών εκδηλώσεων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Open Conference Systems – OCS ("Open Conference Systems |
Public Knowledge Project", 2016). Το προσωπικό της ΒΚΠ εγκατέστησε και παραμετροποίησε το λογισμικό,
μετέφρασε στα ελληνικά τόσο τη διεπαφή χρήστη, όσο και όλα τα κείμενα δυναμικής βοήθειας που εμφανίζονται. Ακόμα, ανασύνταξε όλα σχεδόν τα αυτοματοποιημένα emails, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική
γλώσσα. Ανέπτυξε πολιτική χρήσης της υπηρεσίας, εκπαιδευτικό και προωθητικό υλικό. Η υπηρεσία Συνεδριοθήκη αποτελεί μία υπηρεσία όχι πολύ γνωστή ακόμη στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΑΠΘ. Η διοργάνωση
συνεδρίων αποτελεί συχνά μια έκτακτη δράση που αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ και γι’ αυτόν τον λόγο
δείχνουν απροθυμία στην εκμάθηση ενός νέου λογισμικού για μια εργασία που ολοκληρώνεται σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα, η Συνεδριοθήκη φιλοξενεί 31 εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 13 είναι σε
διαμόρφωση. Οι εισηγήσεις/παρουσιάσεις που αναρτώνται στη Συνεδριοθήκη είναι αναζητήσιμες και προσβάσιμες και μέσω της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης (search.lib.auth.gr) η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του Υποέργου 3. Η αρχική σελίδα της υπηρεσίας αυτής φαίνεται στην Εικόνα 8.
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Εικόνα 8. Αρχική σελίδα της υπηρεσίας Συνεδριοθήκη (conferences.lib.auth.gr).

2.5.2. Υποστήριξη Υποέργων 1-4 (ΠΕ2)
Το καθένα από τα Υποέργα 1-4 υλοποίησαν οι ανάδοχες εταιρείες με την υποστήριξη του προσωπικού της
ΒΚΠ. Ανάλογα με το Υποέργο, το προσωπικό της ΒΚΠ συνεργάστηκε με την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου
να διασφαλιστεί τόσο η πετυχημένη ολοκλήρωση του Υποέργου, όσο και η ποιότητά του.

2.5.3. Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών (ΠΕ3)
Στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου εργασίας διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις. Όλο το
προσωπικό της ΒΚΠ ΑΠΘ εκπαιδεύθηκε στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ Koha, που χρησιμοποιείται, πια, ως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Βιβλιοθήκης. Οι εκπαιδεύσεις χωρίστηκαν σε δύο κύκλους και κάθε
κύκλος περιλάμβανε δύο τύπους σεμιναρίων: τη βασική εκπαίδευση, αφενός στο υποσύστημα του Δανεισμού,
που παρακολούθησαν υποχρεωτικά όλοι και όλες, αφετέρου στα εξειδικευμένα σεμινάρια σε συγκεκριμένα
υποσυστήματα του Koha (Προσκτήσεις, Περιοδικά, Καταλογογράφηση, Καθιερωμένοι όροι), που παρακολούθησαν υποχρεωτικά όσοι και όσες εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εργασίες, και προαιρετικά όσοι και όσες είχαν
σχετικό ενδιαφέρον. Εισηγητές και εισηγήτριες σε κάθε σεμινάριο ήταν βιβλιοθηκονόμοι που η κύρια εργασία
τους αφορά το αντίστοιχο υποσύστημα του Koha. Η κάθε ομάδα εκπαιδευτών ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό στα
ελληνικά, το οποίο έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, συμμετέχουν στην παροχή
βοήθειας (helpdesk), παρέχοντας πληροφορίες για το υποσύστημα που είχαν παρουσιάσει.
Η ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για τις υπηρεσίες Προθήκη και Συνεδριοθήκη πραγματοποιήθηκε τόσο με προσωπικές συναντήσεις με Καθηγητές και Καθηγήτριες, όσο και με δύο ανοικτές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε και το προσωπικό της ΒΚΠ και το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ.
Η προβολή της συνολικής πράξης της ΒΚΠ πραγματοποιήθηκε με δύο ημερίδες που διοργανώθηκαν
τον Ιούλιο του 2014 και τον Οκτώβριο του 2015. Η ημερίδα που αποτέλεσε και την τελική παρουσίαση του
έργου τον Οκτώβριο του 2015 διοργανώθηκε την εβδομάδα ενημέρωσης Open Access Week 2015 και είναι
διαθέσιμη μέσω της Συνεδριοθήκης (http://conferences.lib.auth.gr/oaweek/oaweek2015).

3. Επίλογος
Η ελληνική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και, συνεπώς, και στη
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ. Η νέα οικονομική κατάσταση απαιτεί περικοπές. Ωστόσο, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών πληροφόρησης στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΑΠΘ δεν είναι δυνατόν να γίνουν περικοπές. Η
κρίση γεννά και ευκαιρίες. Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, βελτίωσε υφιστάμενες
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υπηρεσίες και δημιούργησε νέες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λογισμικό ανοικτού κώδικα. Εφόσον δεν υπάρχει ο απαραίτητος προϋπολογισμός για την αγορά τεχνογνωσίας, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ αναπτύσσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητές του, ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις και εφαρμόζει
καινοτόμες δράσεις με ελάχιστα μέσα. Εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορούν να
γίνουν, και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οφείλουν να εξελίσσονται ακολουθώντας τις αλλαγές και τις νέες τάσεις
στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας. Ήδη η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ μελετά
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και την ένταξή τους σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης.

4. Ευχαριστίες
Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό της ΒΚΠ που συνέβαλε
με όλες του τις δυνάμεις στην επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης, η ΒΚΠ- ΑΠΘ υπέστη δύο φορές αναστάτωση, λόγω της διαθεσιμότητας μελών του
προσωπικού της, γεγονός που δυσχέρανε ιδιαίτερα την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνονται στους διαχειριστές συστημάτων της ΒΚΠ-ΑΠΘ κ.κ. Θάνο Πετρίδη (πληροφορικός με σύμβαση στο πλαίσιο του έργου), Θοδωρή Θεοδωρόπουλο και Γιάννη Κουρμούλη,
που με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία του έργου και κατάφεραν να ενσωματώσουν απρόσκοπτα τις νέες υπηρεσίες στο ενοποιημένο περιβάλλον αναζήτησης (search.lib.auth.gr) της
ΒΚΠ-ΑΠΘ.

5. Χρηματοδότηση
Η πράξη «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ» με κωδικό ΟΠΣ 304234
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο είναι
συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εικόνα 9. Οι λογότυποι των φορέων χρηματοδότησης της πράξης.

6. Βιβλιογραφία
LibGuides by Springshare - Content Management For Libraries. (2016). Springshare.com. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://www.springshare.com/libguides/
Open Conference Systems | Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016,
από https://pkp.sfu.ca/ocs/
Open Journal Systems | Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από
https://pkp.sfu.ca/ojs/
Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://pkp.sfu.ca/
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Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος
Ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας και ανέλαβε πλήθος διοικητικών
θέσεων. Υπήρξε διευθυντής του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ, διευθυντής του ΠΜΣ Γεωπονικής Σχολής, πρόεδρος της
Επιτροπής Εποπτείας των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών ΑΠΘ, πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Τμήματος Γεωπονίας, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Εγγείων Βελτιώσεων και διευθυντής του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής
Μηχανικής, του Τμήματος Γεωπονίας. Τέλος υπήρξε Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου
«Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» που υλοποίησε η
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ-Ψηφιακή Σύγκλιση, κατά τα έτη 2011-2015.
Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου
Η κα. Ξενίδου-Δέρβου είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού στη βιβλιοθηκονομία από το Aberystwyth University. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος
και οραματίστρια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)
και του Southern European Libraries Link (SELL). Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό σημαντικών προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΣΠΑ) που έχει αναλάβει η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και συνέβαλε στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών βιβλιοθήκης.
Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου
Ο Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου διαθέτει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το διάστημα 1984-1987 απασχολήθηκε ως διαχειριστής
συστημάτων στο υπολογιστικό κέντρο του Αστεροσκοπείου του Τμήματος Φυσικής. To
1989 απασχολήθηκε ως μέλος ομάδας ανάπτυξης λογισμικού στην εταιρεία Unisoft. Το
1990 επιστρέφει στο ΑΠΘ ως διαχειριστής βάσεων δεδομένων στη Βιβλιοθήκη Φυσικής.
Από το 1992 ηγείται του υπολογιστικού κέντρου του Τμ. Φυσικής. Το 2001 αναλαμβάνει
τα ηνία στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Από το 2002 εκπροσωπεί το ΑΠΘ στο έργο CROSSGRID και συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή της
ομάδας δράσης HellasGrid. Διαθέτει μια μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συμμετείχε στα έργα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΣΠΑ της
Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Συντόνισε την ομάδα Πληροφορικής που εργάστηκε για τη δημιουργία
του Γραφείου Σταδιοδρομίας και έχει υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη όλων
των εξ αποστάσεως μαθημάτων του Τμ. Φυσικής.
Κατερίνα Νάστα
Η Κατερίνα Νάστα είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Εργάζεται στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ για περισσότερα από 30 χρόνια. Διετέλεσε προϊσταμένη
του τμήματος προσκτήσεων διεκπεραιώνοντας όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς για τη
συνδρομή του ΑΠΘ σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις. Το 2011 ανέλαβε
καθήκοντα ως προϊσταμένη διεύθυνσης.
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Ελευθερία Κοσέογλου
Η Ελευθερία Κοσέογλου είναι βιβλιοθηκονόμος και απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής
του ΑΠΘ και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων. Εργάζεται από το 1995 στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Έχει
απασχοληθεί ως καταλογογράφος και ως μέλος της ομάδας μετάπτωσης και διαχείρισης
του ILS Horizon. Από το 2002 αποτελεί μέρος της ομάδας δικτυακού τόπου. Έχει απασχοληθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολλών νέων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Συμμετείχε ακόμη στον σχεδιασμό της Οριζόντιας δράσης του ΣΕΑΒ για το Ευρετήριο
Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών.
Σοφία Ζαπουνίδου
Η Σοφία Ζαπουνίδου είναι ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (μέλος της ομάδας δικτυακού τόπου, 2008-). Απόφοιτος του Τμ. Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2001), κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Παν. Μακεδονίας (2004) και μέλος της ερευνητικής ομάδας Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (2012-). Διετέλεσε μέλος της ομάδας δικτυακού τόπου στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο
Πληροφόρησης του Παν. Θεσσαλίας (2004-2008) και συν-διδάσκουσα του μαθήματος
«Θησαυροί» (2009-2012) στο Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του
ΑΤΕΙΘ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά/συνέδρια για θέματα
όπως πληροφοριακή παιδεία, δικτυακοί τόποι, ανοικτή πρόσβαση και συνδεδεμένα δεδομένα βιβλιοθηκών. Έχει μεταφράσει κείμενα από διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση
των αρχών της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα.
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Περίληψη
Κύριος στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση των δράσεων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν και αναπτύχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» - ΕΣΠΑ (2007-2013). Η Βιβλιοθήκη, παρέχοντας ήδη ένα
ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, όπως όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιδίωξε μέσω της παραπάνω
πράξης να αντιμετωπίσει τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις προέκυψαν από τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με στόχο τη
μέγιστη αξιοποίηση των εξειδικευμένων της πηγών πληροφόρησης και την αναβάθμιση του τρόπου πρόσβασης σ’ αυτές. Η
έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη υπηρεσιών, όπως Υπηρεσία ενοποιημένης πρόσβασης και διευρυμένης αναζήτησης, Υπηρεσία
ηλεκτρονικών εκδόσεων, Υπηρεσία ερευνητικού αποθετηρίου, Υπηρεσία εξειδικευμένης πληροφόρησης αλλά και στην αναβάθμιση των Ιδρυματικού Αποθετηρίου της, του ηλεκτρονικού περιοδικού ΣΠΟΥΔΑΙ και της Βάσης Δεδομένων των Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης. Η νέα Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης που δημιουργήθηκε συγκεντρώνει όλες αυτές τις
υπηρεσίες και έχει σχεδιαστεί με βασικά κριτήρια τη λειτουργικότητα, τη σαφή πληροφόρηση και την προβολή των νέων
υπηρεσιών της και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας των χρηστών
της και των εν δυνάμει χρηστών της Βιβλιοθήκης είτε αυτοί βρίσκονται στον φυσικό της χώρο ή όχι. Το περιεχόμενο της
Πύλης προσφέρει πληθώρα πληροφοριακών πόρων για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πολλές από
τις οποίες βασίζονται σε πηγές ανοικτής πρόσβασης, και παράλληλα είναι δημιουργημένο σε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα.
© 2016 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Λέξεις-κλειδιά: ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενοποιημένη πρόσβαση, ιδρυματικά αποθετήρια, πύλες πληροφόρησης,
ανοικτή πρόσβαση
doi:

Abstract
The main objective of the article is to present the actions submitted, approved and developed under the project “Open
access digital services of University of Piraeus Libraryˮ and within the framework of the Digital Convergence Operational
Programme NSRF (2007-2013). As the Library is already providing a comprehensive set of information services, as
all academic libraries do, it aims through the above act to address any weaknesses and deficiencies arising from new
technological advances in order to underpin its users to take advantage of its information resources while upgrading
access to them. The emphasis was on the development of online Library services such as Integrated (federated) search
service, Electronic publishing services, Current Research Information System, Subject information service, and also to
upgrade the Institutional Repositories, the e-journal SPOUDAI and the Digital Repository of the European Documentation
Centres in Greece. The new Library Information Portal that has been created provides all these services and it has been
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designed with basic criteria of functionality, define information and promotion of new services. Additionally, it aims at
efficient service, information search and retrieval for its users and Library potential users either located in its natural
space or not. The Portal’ s content offers a plethora of information resources for the wider dissemination of research
results, many of which are based on open access sources and has been developed on open source platforms.
© 2016 Hellenic Academic Libraries Link
Keywords: academic libraries, integrated search, institutional repositories, information portals, open access

1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και η διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με
τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών σε σκληρούς δίσκους, αποτέλεσαν την τεχνολογική
καινοτομία που οδήγησε σε οργανωτικές μεταβολές και εξελιγμένες υπηρεσίες τις Βιβλιοθήκες. Αλλά οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται δεν είναι μια απλή αποθήκευση αρχείων και γνώσεων, με τη χρήση των τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον αναγνώστη, πολλαπλασιαστικής προστιθέμενης αξίας, που παραδίνει στην οθόνη του την πληροφόρηση που εκείνος χρειάζεται,
όποτε τη χρειάζεται και όποια και αν είναι αυτή.
Η κρατούσα, διεθνώς, αντίληψη και πρακτική των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι η έμφαση στην παροχή
υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου, για εξοικονόμηση πόρων και χώρου. Η δε ολοένα και
δημοφιλέστερη μέθοδος καταγραφής, διατήρησης και διάδοσης της επιστημονικής παραγωγής είναι η δημιουργία
Ιδρυματικών Αποθετηρίων με τη χρήση εφαρμογών ανοικτού κώδικα και τους κανόνες ανοικτής πρόσβασης.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρείχε ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, όπως όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, που περιλάμβανε τα εξής: Online πρόσβαση στα περιεχόμενα
του καταλόγου της, στα πλήρη αρχεία των επιστημονικών περιοδικών στα οποία διατηρούσε συνδρομή, καθώς
και σε εκείνα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), σε βάσεις δεδομένων, στα 3 Ιδρυματικά Αποθετήρια που λειτουργούσε σε μια παλιά έκδοση της πλατφόρμας DSpace, καθώς επίσης και ενημέρωση προς τους νέους χρήστες για τη χρήση της Βιβλιοθήκης, τον κανονισμό της και τις πηγές της.
Όμως, οι τεχνολογικές δυνατότητες εξελίσσονται και αυξάνονται, άρα και οι υπηρεσίες αποδεικνύονται
ανεπαρκείς με τον καιρό. Οι αδυναμίες που καταγράφονταν τις παραμονές της εμφάνισης των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013, τις οποίες η Πράξη της Βιβλιοθήκης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής
πρόσβαση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» επιδίωξε να αντιμετωπίσει, συνοψίζονται στις εξής:
1. Αδυναμία αξιοποίησης των έντυπων συλλογών και κυρίως της γκρίζας βιβλιογραφίας, από μεγάλο
μέρος του αναγνωστικού κοινού, λόγω της αδυναμίας του να χρησιμοποιεί τη φυσική βιβλιοθήκη.
2. Διασπορά των πηγών πληροφόρησης και ποικιλία των τρόπων πρόσβασης. Όταν ο χρήστης αναζητούσε ένα θέμα, θα έπρεπε να το αναζητά σε, δηλαδή πολλές φορές, γεγονός που αποβαίνει
χρονοβόρο και οικονομικά ασύμφορο.
3. Αδυναμία του αναγνωστικού κοινού να αξιοποιήσει πλήρως τις εξειδικευμένες πηγές πληροφόρησης, λόγω της μη εκπαίδευσής του σ’ αυτές. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει διαλέξεις εκπαίδευσης και
ενημέρωσης των χρηστών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τη χρήση τους, χωρίς όμως να διαθέτει ένα Online Helpdesk για την πληροφόρηση και υποστήριξη των χρηστών σε θέματα χρήσης
και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της και των θεματικών της πηγών.
Η Βιβλιοθήκη είχε δημιουργήσει 3 Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, ένα για τη γκρίζα βιβλιογραφία
του Ιδρύματος, ένα για τα παλαιά τεύχη του περιοδικού ΣΠΟΥΔΑΙ και ένα για Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση, μέσω
μιας παλιάς έκδοσης της πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης DSpace. Όμως οι σημερινές προκλήσεις και ανάγκες αποζητούν ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών:
• ανοικτή ή ελεγχόμενη πρόσβαση στην ερευνητική δημιουργία και το εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες /
7 ημέρες, χωρίς φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη,
• ενοποιημένη παρουσίαση θεματικού πληροφοριακού υλικού μέσω της Πύλης πληροφόρησης,
• ενιαία αναζήτηση σε πολλές ταυτόχρονα πηγές πληροφόρησης,
• εκπαίδευση των αναγνωστών στις υπηρεσίες και τις πηγές,
• ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων.
Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της δράσης της ανάπτυξης υπηρεσιών, είχε δημιουργήσει και
χρησιμοποιεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2008, γεγονός που πιστοποιεί τις υπηρεσίες της προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
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2. Προμήθειες Εξοπλισμού
Η Βιβλιοθήκη διέθετε παλαιό τεχνολογικό εξοπλισμό Πληροφορικής και η αναβάθμισή του κρίθηκε αναγκαία
για την υλοποίηση των νέων υπηρεσιών που προέβλεπε η πρόταση. Συνοπτικά, ο τεχνολογικός εξοπλισμός
περιλαμβάνει δυο ενότητες:
1. Την κατάλληλη υποδομή για τη φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων, σύγχρονοι εξυπηρετητές
(servers) για την εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών και την πρόσβαση στις υπηρεσίες,
καθώς επίσης και υπολογιστές γραφείου για τους αναγνώστες και το προσωπικό.
Τα οφέλη από την προμήθεια αφορούν τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των συστημάτων,
την ευκολία της διαχείρισης και του ελέγχου καλής λειτουργίας κατά την καθημερινότητα, την ασφάλεια υπηρεσιών και δεδομένων και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας virtualization στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα με
διαμοιρασμό των κοινόχρηστων πόρων.
2. Την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού RFID και αυτόματου δανεισμού για τη βελτίωση, αναβάθμιση και απλούστευση της λειτουργίας του Δανεισμού (διαχείριση του υλικού, ταυτοποίηση χρηστών,
βιβλίων, ασφάλεια υλικού) και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Τα οφέλη από την προμήθεια συνοψίζονται στα εξής:
• αυτόματος δανεισμός και επιστροφή βιβλίων του χρήστη, χωρίς τη διαμεσολάβηση του βιβλιοθηκονόμου,
• διασύνδεση με το αυτοματοποιημένο σύστημα Horizon και το σύστημα ασφαλείας της Βιβλιοθήκης,
• μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και αύξηση του αριθμού των χρηστών που εξυπηρετούνται,
• απογραφή υλικού, έλεγχος ταξιθέτησης,
• σωστή οργάνωση της συλλογής, προστασία από απώλεια υλικού.
Προϋπόθεση για τη λειτουργία του όλου συστήματος ήταν η επικόλληση και η παραμετροποίηση των
ετικετών RFID για τα έντυπα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης, καταχωρίζοντας σε κάθε ετικέτα τις εξής πληροφορίες:
• κωδικό του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκης),
• κωδικό της χώρας,
• κατηγορία υλικού (βιβλία, περιοδικά, CD κλπ.),
• κωδικό του Βιβλίου (ID),
• ένδειξη ασφαλείας.
Συνολικά, επικολλήθηκαν και σημάνθηκαν 98.000 ετικέτες RFID, στις οποίες παρουσιάστηκαν 1.287
ασυμφωνίες, οι οποίες και διορθώθηκαν.

3. Προμήθεια Λογισμικού και Ανάπτυξη Εφαρμογών
Πρόκειται για την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού και κάποιων προηγμένων εφαρμογών που αξιοποιούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να δημιουργήσουν τις υπηρεσίες προς τα μέλη του
Ιδρύματος και τους εξωτερικούς αναγνώστες της. Τα λογισμικά παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν στους νέους
εξυπηρετητές (servers), σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (VMware).
Πρόκειται για εφαρμογές που στοχεύουν στην προβολή του υλικού της Βιβλιοθήκης, και κυρίως στην
εξασφάλιση ισχυρών εργαλείων αναζήτησης στους χρήστες. Οι εφαρμογές οι οποίες πληρούν τα διεθνή πρότυπα και είναι ανοιχτές σε διαδικτυακές συνεργασίες και ανταλλαγές, αφορούν:
• Την αναβάθμιση της Πύλης της Βιβλιοθήκης με προσθήκη πολλών λειτουργιών που προσφέρουν
καλύτερη επικοινωνία, ενημέρωση και εξυπηρέτηση.
• Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εμπλουτισμό λογισμικού διευρυμένης αναζήτησης τύπου
Discovery, μέσω του οποίου αναζητούν ταυτόχρονα το υλικό των διαθέσιμων εφαρμογών της Βιβλιοθήκης και λαμβάνουν ενιαία τα αποτελέσματα.
• Την εγκατάσταση λογισμικού μετα-αναζήτησης (metasearch), μέσω του οποίου οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλές, ετερογενείς πηγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
και λήψη των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων από το σύνολο των επιλεγμένων πηγών, με τρόπο
καθαρό (χωρίς διπλά) και με δυνατότητα πλοήγησης και συνέχισης από πολλά σημεία εισόδου.
• Την αξιοποίηση λογισμικών ελεύθερου κώδικα για τις εφαρμογές Αποθετηρίου Ερευνητικής Δραστηριότητας του Ιδρύματος και την υποστήριξη της εκδοτικής δραστηριότητας αυτού.
• Την ενσωμάτωση σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες εργαλείων και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και πολυκαναλικής πρόσβασης (Web 2.0, πρόσβαση ΑμΕΑ, πρόσβαση από έξυπνα κινητά,
φορητές συσκευές κλπ.).
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Σε συνεργασία της Βιβλιοθήκης με τον ανάδοχο, οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας
κάθε εφαρμογής και ακολούθησε ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους, όπως περιγράφεται συνοπτικά στα
επόμενα κεφάλαια.
Έμφαση δόθηκε στα εξής:
1. Προσωποποιημένη προβολή των εφαρμογών και των δεδομένων τους.
2. Διαμόρφωση κανόνων πρόσβασης και υιοθέτηση μεθόδων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην
πληροφορία.
3. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε AμΕA.
4. Πολυκαναλική πρόσβαση στο υλικό (έξυπνα κινητά, PDA).

4. Αναβάθμιση της Πύλης της Βιβλιοθήκης
Η Πύλη (Portal) Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης (www.lib.unipi.gr) είναι μια υπηρεσία front-end που συνδέεται με όλα τα εγκατεστημένα συστήματα και με επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης του Internet, ενώ εξασφαλίζει ενιαία, στοχευμένη και διαδραστική ενημέρωση στους χρήστες στο πλαίσιο της λειτουργίας ΟΑΙ
Harvesting. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν
να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, για καινούριες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, νέες προσκτήσεις κλπ., αλλά και να περιηγούνται σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν
εντός της παρούσας Πράξης, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Η Πύλη παρέχει τις ακόλουθες τυπικές υπηρεσίες:
1. Σύστημα καταχώρισης και δημοσιοποίησης ανακοινώσεων της Bιβλιοθήκης.
2. Υποβολή, Απάντηση και Δημοσιοποίηση Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), καθώς και φόρμα υποβολής
ερωτήσεων που απαντώνται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Bιβλιοθήκης (ASK
a LIBRARIAN).
3. Μηχανισμό αναζήτησης του περιεχομένου της Πύλης.
4. Παροχή on line βοηθείας στους χρήστες.
5. Προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η Πύλη της Bιβλιοθήκης σχεδιάστηκε με βασικό κριτήριο τη λειτουργικότητα, τη σαφή πληροφόρηση
και την προβολή των νέων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Εκτός από τον Κατάλογο της Bιβλιοθήκης (http://web.
lib.unipi.gr/ipac20/ipac.jsp?profile=unipilbgr), η έμφαση δίνεται στην υπηρεσία ενοποιημένης πρόσβασης και
διευρυμένης αναζήτησης (discovery search) με την ονομασία Ωκεανός, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη,
στo ερευνητικό αποθετήριο Πανδώρα, στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (SPOUDAI), στην υπηρεσία
πληροφόρησης e-Φοίβη, στη Βάση Δεδομένων ΚΕΤLib των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και στη νέα
ηλεκτρονική έκδοση της Βιβλιοθήκης e-γραφίς.
Επίσης, η Πύλη περιλαμβάνει υπηρεσίες Web 2.0 προς τους χρήστες μέσω των επιλογών Ask a
Librarian, συχνές ερωτήσεις (FAQs), RSS, έρευνα ικανοποίησης χρηστών, εμφάνιση των λογαριασμών που
χρησιμοποιεί η Bιβλιοθήκη στο Facebook και στο Twitter, τελευταία νέα και ανακοινώσεις, καθώς και συνδέσμους προς τρίτες πηγές πληροφόρησης, όπως Βάσεις Δεδομένων, άλλες βιβλιοθήκες, τον Συλλογικό Κατάλογο, ηλεκτρονικές συνδρομές κλπ.
Κύριο χαρακτηριστικό της Πύλης είναι η ευκολία διαχείρισης και ενημέρωσης, γεγονός που την καθιστά ένα «ζωντανό» εργαλείο επικοινωνίας της Bιβλιοθήκης με τους αναγνώστες και το κοινό της.
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Η κεντρική οθόνη της Πύλης με τις βασικές επιλογές της εμφανίζεται στην Εικόνα 1:

Εικόνα 1. Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στην κόκκινη μπάρα έχουν ενσωματωθεί όλες οι υπηρεσίες της Bιβλιοθήκης, οπότε ο χρήστης, επιλέγοντας το κατάλληλο μενού, μπορεί να δει τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη και αντίστοιχα να επιλέξει
όποια χρειάζεται. Στη συνέχεια, μεταβαίνοντας παρακάτω, ο χρήστης βλέπει απευθείας τις βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τις οποίες μπορεί άμεσα να επιλέξει και να πλοηγηθεί αντίστοιχα στην
εκάστοτε υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσει παραπάνω χρόνο, ψάχνοντας σε διάφορα άλλα σημεία
της Πύλης (βλ. Εικόνα 2).
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Εικόνα 2. Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Από τη σελίδα υποδοχής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει
ή να περιηγηθεί μέσω της υπηρεσίας διευρυμένης αναζήτησης και να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη για συγκεκριμένη πληροφόρηση.
Το λογισμικό διαθέτει επεκτασιμότητα, ευκολία στην ενημέρωση, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στο layout κινητών συσκευών και tablets, χωρίς να χάσει τη λειτουργικότητά του. Τέλος, στο footer της
Πύλης (βλ. Εικόνα 3), εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη Bιβλιοθήκη (τοποθεσία, διεύθυνση, ωράριο
λειτουργίας, γρήγοροι σύνδεσμοι κλπ.).

Εικόνα 3. Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Οι παρακάτω οθόνες δείχνουν το εκτενές αρχείο με τις συχνές ερωτήσεις:
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Εικόνα 4. Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Η μέτρηση της προσβασιμότητας στην Πύλη έχει αποδείξει ότι η Βιβλιοθήκη έχει απήχηση και σε
επαγγελματίες εκτός Πανεπιστημίου Πειραιώς, ετήσια μέτρηση μοναδικών επισκεπτών 200.856.

5. Ιδρυματικά Αποθετήρια και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Με το DSpace έκδοση 5.2. αναβαθμίστηκαν τα προϋπάρχοντα αποθετήρια Διώνη (http://dione.lib.unipi.gr) και
KETlib των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (http://ketlib.lib.unipi.gr), ενώ δημιουργήθηκε ένα ακόμα για
την αξιοποίηση του ερευνητικού έργου και της ερευνητικής δραστηριότητας (CRIS) του Ιδρύματος, το Πανδώρα (http://pandora.lib.unipi.gr).
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη οργανώθηκε σε δυο Κοινότητες: Διατριβές και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις. Η Κοινότητα Διατριβές περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπο-κοινότητες:
• Διδακτορικές Διατριβές (Doctoral Theses)
• Διπλωματικές Εργασίες (Bachelor Dissertations)
• Μεταπτυχιακές Διατριβές (Master Theses)
Και καθεμία απ' αυτές υποδιαιρείται σε Συλλογές που αντιστοιχούν στα ακαδημαϊκά τμήματα του
ιδρύματος.
Το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο KETlib είχε από την αρχή οργανωθεί σε Συλλογές κατά τις υποδιαιρέσεις
της ECLAS- Thesaurus1 των βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η Πανδώρα περιέχει κοινότητες και
συλλογές κατά το είδος υλικού που διαθέτει (βιβλία, δημοσιεύσεις σε περιοδικά κλπ.).
Η τεκμηρίωση έγινε με το πρότυπο Dublin Core Metadata Element Set.

Εικόνα 5. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Διώνη» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Οθόνη υποδοχής. Διακρίνονται οι κοινότητες, οι πρόσφατες καταθέσεις και ορισμένες από τις φασέτες/ευρετήρια. Επιλέγοντας την πρώτη εργασία έχουμε την αναλυτική εμφάνιση των μεταδεδομένων της.

1 ECLAS - European Commission Libraries Catalogue, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/eclas/F/GV4GQJPF7113IHV727YUUFD7Q246NV
L5G9XAK13RRUHJLKB26A-01646?func=find-b-0&local_base=euc11, τελευταία ενημέρωση, 11.11.2016.
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Εικόνες 6-8. Από το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Διώνη» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Η Πανδώρα

Εικόνες 9-10. Το Ερευνητικό Αποθετήριο «Πανδώρα» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Εγκαταστάθηκε η λειτουργία της προσωποποιημένης υπηρεσίας MyIR, με την οποία ο χρήστης
ορίζει το προφίλ του και λαμβάνει αποκλειστικά τα αποτελέσματα και τις ενημερώσεις που τον ενδιαφέρουν.
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Εικόνα 11. Από το Ερευνητικό Αποθετήριο «Πανδώρα» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
(υπηρεσία MyIR).
Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από σύγχρονα κανάλια και συσκευές, όπως Web, PC, Laptop, Κινητό
τηλέφωνο και Tablet. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και η υπηρεσία αναζήτησης, ανάκτησης και διάχυσης πληροφορίας επιτρέπουν στους χρήστες να ψάξουν στο σύνολο των αποθετηρίων χρησιμοποιώντας ένα κοινό interface.
Αναφορικά με τον έλεγχο συμβατότητας της Πανδώρας με τις προδιαγραφές που επιμελείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EuroCRIS (http://www.eurocris.org), που έχει την ευθύνη του συντονισμού της Ευρωπαϊκής προσπάθειας, καθώς και με τα πρότυπα CERIF (http://www.eurocris.org/cerif/main-features-cerif), η
Bιβλιοθήκη προέβη στη δημιουργία ενός μηχανισμού με τον οποίο τα δεδομένα της εφαρμογής DSpace CRIS
Πανδώρα εξάγονται απ’ αυτό, οργανώνονται σε αρχεία csv και, στη συνέχεια, με τη βοήθεια συγκεκριμένων
scripts εισάγονται σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τα ανωτέρω πρότυπα. Δημιουργήθηκαν για τον λόγο αυτό
templates εξαγωγής των δεδομένων, με βάση τα χαρακτηριστικά των εν λόγω API’s, ούτως ώστε να καταστεί
δυνατή η λειτουργία harvesting σε μελλοντικές συλλογικές εφαρμογές.
Τα οφέλη από τη δημιουργία των αποθετηρίων είναι μεταξύ άλλων:
• Άμεση και ανοιχτή πρόσβαση στο επιστημονικό έργο του Ιδρύματος.
• Διασύνδεση και συνέργεια με τα επιμέρους Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος, στο βαθμό που
αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και για τα πνευματικά δικαιώματα.
• Προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο.
• Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται, σχετικά με τον εντοπισμό και τη διάχυση της παραγόμενης πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος.
• Σημαντική αύξηση του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση
και αποδοτικότερη αξιοποίησή του.
• Γρήγορη και άμεση ανάκτηση πληροφοριών και τεκμηρίων.
Τέλος, στα αποθετήρια εισήχθησαν, μετά από ψηφιοποίηση ή φόρτωση, 4.299 νέα τεκμήρια, που αντιστοιχούν σε περίπου 337.000 σελίδες.
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Επισκεψιμότητα κατά το πρώτο έτος της παραγωγικής λειτουργίας (2016) των αποθετηρίων
(μοναδικοί χρήστες):
Εφαρμογή

URL

Ετήσια πρόσβαση

1

Διώνη

http://dione.lib.unipi.gr

46.224

2

KETlib

http://ketlib.lib.unipi.gr

3.312

3

Πανδώρα

http://pandora.lib.unipi.gr

40.776

Πίνακας 1.1. Επισκεψιμότητα αποθετηρίων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιώς (2016).

6. Υπηρεσία Εκπαίδευσης των Αναγνωστών της Βιβλιοθήκης και των Πολιτών
στις Υπηρεσίες της και στις Θεματικές Πηγές
Ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία των προγραμμάτων εκπαίδευσης διαμορφώθηκε μετά από έρευνα, αφενός
στη βιβλιογραφία για την Πληροφοριακή Παιδεία, αφετέρου δε, και κυρίως, στις δεξιότητες των αναγνωστών
της Βιβλιοθήκης. Από εκτενές ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε και μετά από αξιολόγηση των απαντήσεων,
συγκροτήθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στην παρούσα Δράση, στηριζόμενο κατά βάσει σε
διεθνείς ορθές πρακτικές και πρότυπα.
Στόχοι του προγράμματος υπήρξαν:
• Περιγραφή και Ανάλυση των πηγών πληροφόρησης για κάθε θέμα και οδηγίες χρήσης.
• Ανάπτυξη ποιοτικών κριτηρίων διάκρισης των αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης από τις αμφίβολες.
• Να γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό της Bιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να αξιοποιεί τις
δυνατότητες των θεματικών πηγών πληροφόρησης.
• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την έγκυρη από την αναξιόπιστη πληροφορία και πηγή πληροφόρησης.
• Εξειδίκευση κατά τις ιδιαιτερότητες της θεματικής κατηγορίας.
• Επιλογή του υλικού.
Το κάθε μάθημα αφορά μια διαφορετική εκπαιδευτική ενότητα και συμπληρώνεται από οδηγούς χρήσης των διαφόρων υπηρεσιών της Bιβλιοθήκης, ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης και άλλο βοηθητικό υλικό.
Τα ειδικευμένα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης της Bιβλιοθήκης και των πηγών
της και οι οδηγίες χρήσης τους βρίσκονται στην κεντρική σελίδα της, όπου πρέπει κάποιος να επιλέξει την
ενότητα Εξυπηρέτηση χρηστών/ Πληροφοριακή Παιδεία.
Μάθημα 1. Υπηρεσίες και Χρήση της Βιβλιοθήκης
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του πρώτου μαθήματος είναι η συνοπτική περιγραφή των
μαθημάτων που θα ακολουθήσουν και η εισαγωγή του εκπαιδευομένου στη χρήση
της Bιβλιοθήκης και των πηγών της.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση,
μεταξύ άλλων, να:
1. Γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
2. Γνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης και δανεισμού του υλικού της.
3. Περιηγηθεί εικονικά στους χώρους της.
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Τα περιεχόμενα του 1ου μαθήματος

Εικόνα 12. Μάθημα 1. Υπηρεσίες και Χρήση της Βιβλιοθήκης.
Μάθημα 2. Πληροφοριακές Πηγές
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στους τύπους πληροφοριακών πηγών.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση
μεταξύ άλλων να:
1. Ορίζει και εκφράζει την ανάγκη για πληροφόρηση και πληροφορία.
2. Κατανοεί το πεδίο εφαρμογής, την ποικιλία και την καταλληλόλητα των πηγών
πληροφόρησης.
3. Γνωρίζει τους βασικούς τύπους πληροφοριακών πηγών και τη διάκριση
των πρωτογενών από τις δευτερογενείς πηγές (π.χ. βιβλία, εγκυκλοπαίδειες,
επιστημονικά και μη περιοδικά, εφημερίδες).
4. Καταλαβαίνει πώς οργανώνονται και διαχέονται οι διάφοροι
πληροφοριακών πηγών και τις διακρίσεις τους ανά θεματικό πεδίο.

τύποι

5. Επανεξετάζει τις πηγές ανάκτησης πληροφορίας που ήδη χρησιμοποίησε και
επεκτείνει την έρευνά του προς άλλες, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τα περιεχόμενα του 2ου μαθήματος

Εικόνα 13. Μάθημα 2. Πληροφοριακές Πηγές.
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Μάθημα 3. Στρατηγικές Αναζήτησης Πληροφοριακών Πηγών
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής
μεθόδου και η εισαγωγή στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι μεταξύ
άλλων σε θέση:
1. Γνωρίζει πώς να οργανώνει την αναζήτηση Πληροφοριακών πηγών.
2. Γνωρίζει να κατανοεί το κείμενο βιβλίων, άρθρων κ.ά. και να επιλέγει τις κύριες
ιδέες.
3. Προσδιορίζει τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους (π.χ. μεθοδολογία έρευνας,
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, πρωτογενή δεδομένα).
4. Προσδιορίζει λέξεις-κλειδιά, σχετικούς όρους, ελεγχόμενο λεξιλόγιο κλπ.
5. Προετοιμάζει μια στρατηγική αναζήτησης χρησιμοποιώντας συστήματα
ανάκτησης πληροφορίας (π.χ. τη χρήση των τελεστών Boolean, αποκοπή,
θεματικά ευρετήρια).
6. Γνωρίζει τους τρόπους αναζήτησης σε μια βάση δεδομένων τους (π.χ. εγγραφές,
θεματική κάλυψη).
7. Χρησιμοποιεί online διαθέσιμες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης για δανεισμό/
διαδανεισμό υλικού.
8. Χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη
σύνταξη εργασιών (π.χ. υπολογιστικά φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιακό
υλικό, δεδομένα).
9. Εμπλέκεται με την κοινότητά του για να μοιραστεί πληροφορίες (π.χ. μέσω της
χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λιστών επικοινωνίας, listservs).
10. Ενοποιεί τη νέα γνώση με την παλαιότερη, για τη δημιουργία νέας.

Τα περιεχόμενα του 3ου μαθήματος

Εικόνα 14. Μάθημα 3. Στρατηγικές Αναζήτησης Πληροφοριακών Πηγών.
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Μάθημα 4. Βιβλιογραφικές Παραπομπές και Σύνταξη Βιβλιογραφίας
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη χρήση των Βιβλιογραφικών παραπομπών.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζει τι είναι οι βιβλιογραφικές παραπομπές και τη σημαντικότητα της
χρήσης τους.
2. Καταγράφει τη βιβλιογραφική πληροφορία και την ενσωματώνει στις δικές του
εργασίες.
3. Γνωρίζει τα σημαντικότερα πρότυπα βιβλιογραφικών παραπομπών (π.χ. Harvard,
APA, MLA κλπ.).

Τα περιεχόμενα του 4ου μαθήματος

Εικόνα 15. Μάθημα 4. Βιβλιογραφικές Πηγές και Σύνταξη Βιβλιογραφίας.
Μάθημα 5. Αξιολόγηση Πληροφοριακών Πηγών
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών και η χρήση τους, μεθοδικά και αποτελεσματικά.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
1. Καθορίζει ποια πληροφοριακή πηγή ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ανάγκες του.
2. Γνωρίζει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των πληροφοριακών πηγών και της
πληροφορίας γενικότερα.
3. Συγκρίνει τις πληροφοριακές πηγές και να εξετάζει την εγκυρότητα, πιστότητα,
προέλευση, τυχόν προκατάληψή τους κλπ.
Μάθημα 6. Δεοντολογία Πληροφορίας
Σκοπός: Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των οικονομικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που επηρεάζουν την πληροφορία και η εισαγωγή στα
πνευματικά δικαιώματα.
Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
1. Προσδιορίζει τις έννοιες της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο έντυπο και
στο ψηφιακό υλικό.
2. Γνωρίζει τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και την αναγκαιότητα της προστασίας τους.
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3. Κατανοεί την ελεύθερη και με πληρωμή πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. υλικό
που διατίθεται επί πληρωμή ή ελεύθερης/Ανοικτής Πρόσβασης).
4. Γνωρίζει την έννοια της Λογοκλοπής και της Δικαιοχρησίας (Fair use).
5. Γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις αποφυγής της Λογοκλοπής (π.χ. Άδειες Creative
Commons).
6. Ανακτά, αποθηκεύει και διαχέει νόμιμα και ηθικά κείμενα, εικόνες ή video,
δεδομένα, κλπ.
7. Χρησιμοποιεί εγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης και αναγνωρίζει τα
δικαιώματα χρήσης που απορρέουν από τις πολιτικές πρόσβασης των παρόχων /
ιδρυμάτων διάθεσης πληροφοριακών πηγών.
Μάθημα 7.1 Θεματική εξειδίκευση – Ναυτιλία
Μάθημα 7.2 Θεματική εξειδίκευση – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Μάθημα 7.3 Θεματική εξειδίκευση – Βιομηχανική επιχειρηματικότητα

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας e-Φοίβη (http://www.lib.unipi.gr/
node/248), η οποία παρέχει επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση, μέσω του παγκόσμιου ιστού, σχετική με
τα θέματα τραπεζών, βιομηχανικής διοίκησης και ναυτιλιακών. Έχει ενσωματωθεί στην Πύλη της Βιβλιοθήκης
και συνδέεται με τα προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών.
Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στη θεματική περιοχή που τον ενδιαφέρει, επιλέγοντας έναν από τους
τρεις πυλώνες (Ναυτιλία, Τραπεζική, Βιομηχανική Διοίκηση). Όταν επιλέξει την αντίστοιχη θεματική Πύλη,
εμφανίζεται μια λίστα με τις πηγές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται για την κάθε πηγή είναι: α) μια γενική περιγραφή, β) το είδος της πηγής, γ) η ημερομηνία και δ) ο σύνδεσμος για να κατευθυνθούν οι χρήστες προς την εκάστοτε πηγή.

Εικόνα 16. Υπηρεσία e-Φοίβη.
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Ο στόχος είναι η προεπιλογή κατάλληλου θεματικά υλικού, έγκυρου και επίκαιρου, για την πληροφόρηση και ενημέρωση των αναγνωστών αλλά και η εκπαίδευσή τους, μέσω αυτού του υλικού, στην αξιολόγηση
της πληροφορίας και των πηγών της τελευταίας. Επίσης, η υπηρεσία αυτή παρέχει ευέλικτη και αλληλεπιδραστική σύγχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.
Το υλικό που συμπεριελήφθη στην Πύλη ανήκει σ’ αυτές τις γενικότερες κατηγορίες:
1. Ηλεκτρονικές κρατήσεις μαθημάτων (electronic course reserves).
2. Πηγές Διαδικτύου.
3. Στατιστικές.
4. Πηγές βιβλιοθηκών (ταξινομικοί αριθμοί, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, θέματα εξετάσεων),
5. Περιοδικά (έντυπα, ηλεκτρονικά).
6. Βάσεις δεδομένων (πλήρους κειμένου, παραπομπών και περιλήψεων, στοιχείων, πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές).
7. Πληροφορίες εταιρειών (εθνικές, διεθνείς).
8. Εφημερίδες (εφημερίδες-συνδρομές της Βιβλιοθήκης, εθνικές/παγκόσμιες, διεθνείς πηγές ειδήσεων).
9. Τρέχουσα ενημέρωση (συνέδρια, τρέχον περιεχόμενο Βιβλιοθήκης, νέες αποκτήσεις).
10. Άλλες βιβλιοθήκες (κατάλογοι άλλων βιβλιοθηκών).
11. Οδηγοί εκπόνησης εργασιών (σχέδια μάρκετινγκ / οικονομικές δηλώσεις, χρηματοδότηση, προτάσεις, παραπομπές).
12. Οργανισμοί, Ενώσεις.

7. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (e-Publishing)
Η τρέχουσα εκδοτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς περιλαμβάνει το επιστημονικό περιοδικό
ΣΠΟΥΔΑΙ (http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai) το οποίο είναι καθιερωμένο διεθνώς και εκδίδεται από
το έτος 1950. Το περιοδικό από το έτος 2010 εκδίδεται ηλεκτρονικά με αξιοποίηση του λογισμικού ανοιχτού
κώδικα OJS. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε η τελευταία έκδοση, η
έκδοση 2.4.6 του λογισμικού OJS, αναβαθμίζοντας τη σελίδα παρουσίασης του περιοδικού ΣΠΟΥΔΑΙ.
Παράλληλα έγινε η μετάπτωση όλων των διαθέσιμων σε ηλεκτρονική μορφή τευχών (εγκατάσταση
ψηφιακού αποθετηρίου DSpace) στην αναβαθμισμένη έκδοση, με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που
παρέχει. Επιπρόσθετα, ψηφιοποιήθηκαν τα παλαιά έντυπα τεύχη και τεκμηριώθηκαν, ούτως ώστε το σύνολο
του περιεχομένου του περιοδικού να είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και αναζητήσιμο κατά τίτλο, συγγραφείς και
λέξεις-κλειδιά κάθε άρθρου.
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Παρατίθενται οι οθόνες της νέας εφαρμογής OJS.
Η οθόνη υποδοχής της έκδοσης όπου εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τελευταίου ηλεκτρονικού
τεύχους και οι ανακοινώσεις της συντακτικής ομάδας.

Εικόνα 17. Tο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Αρχική σελίδα).
Ο επισκέπτης μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση στο σύνολο των καταχωρισμένων δημοσιεύσεων όλων
των τευχών της έκδοσης. Η οθόνη αναζήτησης είναι:

Εικόνα 18. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Αναζήτηση).
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O χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει απευθείας σε παλιά τεύχη, από την επιλογή «Αρχείο-Archives» και, στη συνέχεια, να δει αναλυτικά τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τεύχος.

Εικόνα 19. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Αρχεία τευχών περιοδικού).
Από τη δεξιά στήλη έχει τη δυνατότητα να επιλέξει περιήγηση (browse), π.χ. κατά συγγραφέα, οπότε
θα έχει αποτελέσματα της κάτωθι μορφής.

Εικόνα 20. Tο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Περιήγηση).
Επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα, σε πρώτο επίπεδο εμφανίζεται η περίληψη του άρθρου και η
επιλογή εμφάνισης του πλήρους κειμένου.
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Εικόνα 21. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Περίληψη άρθρου).

Εικόνα 22. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Περιεχόμενα/δημοσιεύσεις παλαιότερου τεύχους).
Αν από τις ανωτέρω δημοσιεύσεις, που περιλαμβάνονται σε επιλογή παλαιότερου τεύχους, επιλέξουμε
την τελευταία δημοσίευση, εμφανίζεται αναλυτικά το πλήρες κείμενο αυτής:

Εικόνα 23. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (εμφάνιση πλήρους κειμένου άρθρου).
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Τέλος, η ηλεκτρονική έκδοση έχει την πλήρη οργάνωση που απαιτείται και για μια παραδοσιακή έκδοση, με τον υπεύθυνο έκδοσης, τη συντακτική ομάδα, τους κριτές κλπ. Το OJS υποστηρίζει την online επικοινωνία όλων των συντελεστών μεταξύ τους και με τους συντάκτες των άρθρων και παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλη
τη διαδικασία μέχρι την αποδοχή και τελική διαμόρφωση της ύλης ενός τεύχους και την ηλεκτρονική έκδοσή του.

Εικόνα 24. Από το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (Σχετικά με το περιοδικό).
Προσβασιμότητα ενός έτους: 43.056 μοναδικοί χρήστες.
Το σύστημα OJS μπορεί να υποστηρίξει πολλές ηλεκτρονικές εκδόσεις ενός φορέα, το ίδιο ισχύει και
για το αντίστοιχο σύστημα διοργάνωσης συνεδρίων και έκδοσης πρακτικών OCS.
Κατά την ίδια πολιτική και τεχνική διαδικασία διαμορφώθηκε το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοθηκών
και Πληροφόρησης e-Γραφίς (http://grafis.unipi.gr). Στις οθόνες φαίνονται οι πολιτικές και οι συντελεστές του.
Η αρχική σελίδα του περιοδικού δηλώνει την ταυτότητά του:

Εικόνα 25. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης e-Γραφίς (Αρχική Σελίδα).
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Εικόνα 26. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης e-Γραφίς (Σχετικά με το περιοδικό).

Εικόνα 27. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης e-Γραφίς (Αναζήτηση).

Εικόνα 28. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης e-Γραφίς (Τρέχον τεύχος, demo).

8. Υπηρεσία Διευρυμένης Αναζήτησης
Η Υπηρεσία Διευρυμένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός (http://okeanos.lib.unipi.gr) προσφέρει
πρόσβαση στο σύνολο των πηγών του υλικού της Βιβλιοθήκης και με δυνατότητες discovery, για το σύνολο
των πηγών που ενδιαφέρουν την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο στόχος της υπηρεσίας είναι η ενοποίηση της αναζήτησης στα άλλα λογισμικά που υπάρχουν στη
Βιβλιοθήκη και η ταυτόχρονη αναζήτηση σε επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και στο βαθύ Internet (deep
Internet), αποφεύγοντας τον θόρυβο των μηχανών αναζήτησης τύπου Google-like. Τα αποτελέσματα Υπηρεσίας
Ενοποιημένης Αναζήτησης:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συλλογές βιβλιοθηκών.
Δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών (μέσω ενός μόνο interface) από πληθώρα ετερόκλητων πηγών πληροφόρησης.
Δυνατότητα εξατομίκευσης της πληροφόρησης, ώστε να ανακτώνται οι πληροφορίες που είναι
συναφείς με το πεδίο ενδιαφερόντων των χρηστών.
Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω αλφαβητικών και θεματικών
ευρετηρίων.
Δυνατότητα εκτέλεσης απλών και σύνθετων μεθόδων αναζήτησης.
Δυνατότητα Quick Search, η οποία παρέχει σε αρχάριους χρήστες δυνατότητες έρευνας πληροφοριακών πηγών παρόμοιες μ’ αυτές των web μηχανών αναζήτησης.
Δυνατότητα ενοποιημένης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω συγχώνευσης και
απαλοιφής διπλοεγγραφών των αποτελεσμάτων έρευνας.
Πολλαπλές δυνατότητες αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων έρευνας.
Δυνατότητα εξατομικευμένης προσαρμογής των εργαλείων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, ιστορικών αναζήτησης, αποθηκευμένων αποτελεσμάτων έρευνας κλπ.
Παροχή εργαλείων για διαχείριση των σημερινών υβριδικών πηγών πληροφόρησης κάτω από την
ίδια ομπρέλα, ανεξάρτητα του αν αυτές οι πηγές ευρίσκονται τοπικά ή είναι απομακρυσμένες, αν
είναι δωρεάν διαθέσιμες ή με συνδρομή.
Ενσωμάτωση με Πύλες άλλων οργανισμών και με προϊόντα και υπηρεσίες, όπως συστήματα τηλεκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας για προσωπικό και για χρήστες.
Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες στο πλαίσιο κοινοπραξιών.
Δυνατότητα χρήσης εργαλείων για την παραγωγή στατιστικών και αναφορών.
Ευέλικτη προσέγγιση στην εξουσιοδότηση χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής της
σε υπάρχοντα συστήματα εξουσιοδότησης.

Η Υπηρεσία QuickSearch (Γρήγορη αναζήτηση) ερευνά όλα ή τα περισσότερα πεδία μεταδεδομένων
με την ίδια λέξη ή φράση η οποία καταχωρίζεται σε ένα πλαίσιο αναζήτησης. Για τη λειτουργία της χρειάστηκε
η εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της Βιβλιοθήκης, η ανάπτυξη
των διεπαφών (API’s) για τη διασύνδεση με τα συστήματα-τροφοδότες και η χρήση και αξιοποίηση των διεθνών
πρωτοκόλλων Ζ39.50 και OAI-PMH, για να εξασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία τόσο στο στάδιο της αναζήτησης όσο και στο στάδιο της ενημέρωσης. Καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές Web 2.0 και την κοινωνική δικτύωση, όπως επίσης και την πρόσβαση και αξιοποίηση από κινητά και φορητούς σταθμούς εργασίας (Tablets).
Η υπηρεσία Ωκεανός συγκεντρώνει σε ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης τόσο τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης (Horizon, Marc21), όσο και το Ιδρυματικό Αποθετήριο (DSpace, Dublin Core), το Ερευνητικό Αποθετήριο
(DSpace, Dublin Core), την ηλεκτρονική έκδοση «ΣΠΟΥΔΑΙ» (OJS, Dublin Core) και τη Βάση Δεδομένων ΚΕΤLib
(DSpace, Dublin Core), καθώς επίσης και την ηλεκτρονική έκδοση e-γραφίς (OJS, Dublin Core), ενώ στο μέλλον
μπορεί να συμπεριλάβει και άλλες υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση και πρακτικά συνεδρίων) ή Βάσεις Δεδομένων.
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Εικόνα 29. Υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός.
Η πρώτη σελίδα του Ωκεανού δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων σε:
• Απλή αναζήτηση σε Όλα τα πεδία ή βάσει όρων (π.χ. τίτλος, συγγραφέας, ISBN/ISSN κ.ά.),
• Σύνθετη αναζήτηση με χρήση περιοριστικών φίλτρων (π.χ. συλλογή/γλώσσα/μορφή τεκμηρίου).

Εικόνα 30. Από την υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός (Περιήγηση).
Εμφανίζεται Περιήγηση με βάση τη γλώσσα των τεκμηρίων, στη μορφή του τεκμηρίου, αλλά, επιπλέον, οι χρήστες του Ωκεανού διευκολύνονται με τη χρήση των πρόσθετων λειτουργιών:
• Ιστορικό αναζητήσεων
• Περιήγηση στον κατάλογο με διάφορες διατάξεις (π.χ. ανά θέμα και περίοδο/είδος/αλφαβητικά)
• Περιήγηση αλφαβητικά (π.χ. ανά θέμα, τίτλο, ταξινομικό αριθμό)
• Αναλυτικές Συμβουλές αναζήτησης στην ελληνική γλώσσα
Για παράδειγμα, η αναζήτηση με τον όρο shipping στον τίτλο μας δίνει 406 αποτελέσματα, όπως
εμφανίζονται στην επόμενη οθόνη. Στο επάνω μέρος, δίνονται συναφή θέματα και ο αριθμός εγγραφών που
ανταποκρίνεται σε καθένα απ΄αυτά, ενώ αριστερά δίνεται ο αριθμός τεκμηρίων που ανταποκρίνεται στην αναζήτηση ανά πηγή προέλευσης, μορφή κλπ.
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Εικόνα 31. Από την υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός (αποτελέσματα
αναζήτησης).
1. Αναζήτηση με χαρακτήρες μπαλαντέρ
2. Αναζήτηση ασαφούς όρου - Fuzzy Search
3. Αναζήτηση συγγενών όρων - Proximity Search
4. Αναζήτηση σε Εύρος - Range Search
5. Ενίσχυση Βαρύτητας Όρου
6. Λογικοί Τελεστές - Boolean Operators
Τέλος, στα εργαλεία αναζήτησης περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες:
• Λήψη RSS για ό, τι νέο προστίθεται.
• Αποστολή αναζήτησης με email για εγγεγραμμένους χρήστες.
Η διευρυμένη αναζήτηση που προσφέρει η υπηρεσία δίνει στον χρήστη την ευχέρεια να εμπλουτίσει
την αναζήτησή του μέσω των επιπλέον επιλογών πληροφοριακών πηγών.
Στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να εμφανιστεί μια πρωταρχική παράθεση παραπομπής κάθε
τεκμηρίου, με την επιφύλαξη τυχόν λάθους, σε τρία συνήθη βιβλιογραφικά στυλ (APA, Chicago style και
MLA), ενώ, παράλληλα, υπάρχει η επιλογή της Αποθήκευσης στα αγαπημένα ή στο καλάθι για τους εγγεγραμμένους χρήστες, ο Διαμοιρασμός τους μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Delicious, Google
Bookmark) και η Εκτύπωση.
Τόσο τα συναφή θέματα όσο και οι φασέτες αριστερά, μπορούν να περιορίσουν το εύρος των αποτελεσμάτων. Έτσι, επιλέγοντας το θέμα “Merchant marine” έχουμε τα αποτελέσματα της επόμενης οθόνης, όπου
εμφανίζεται ο επιλεγείς περιορισμός στην αριστερή στήλη.
Επιλέγοντας την τέταρτη εγγραφή λαμβάνουμε αναλυτικά στοιχεία αυτής. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μπορεί να ταξινομηθεί ανά: Σχετικότητα, Ημερομηνία (φθίνουσα/αύξουσα), Ταξινομικό αριθμό, Συγγραφέα, Τίτλο των τεκμηρίων.
Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη «διαθέσιμο online» υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς στο
Αποθετήριο Διώνη για να έχουμε τα πλήρη στοιχεία της εργασίας, καθώς η ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι
καταχωρισμένη μας οδηγεί εκεί απευθείας.
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Εικόνα 32. Από την υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός.

Εικόνα 33. Από την υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός.
Το σύστημα εμφανίζει αριστερά παρόμοια τεκμήρια, ενώ στο άνω μέρος έχει επιλογές κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να καταχωρίσει ετικέτες ή σχόλια (ιδιότητες Web 2.0),
τα οποία θα εμφανιστούν αφού ελεγχθούν και γίνουν αποδεκτά από τη βιβλιοθήκη.
Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να περιηγηθεί στις επιμέρους εφαρμογές, αξιοποιώντας τα
ειδικά χαρακτηριστικά τους.
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Εικόνα 34. Από την υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης (Discovery Search) Ωκεανός (Περιήγηση ανά
Συγγραφέα).
Η ανωτέρω σελίδα παρουσιάζει τις δυνατότητες περιήγησης στα ευρετήρια που δημιουργεί το σύστημα
διευρυμένης αναζήτησης, εν προκειμένω στο ευρετήριο των συγγραφέων (φυσικών προσώπων). Προσβασιμότητα στην εφαρμογή Ωκεανός: 52.272 μοναδικοί χρήστες.

9. Δημοσιότητα – Προβολή
Η Δράση αυτή αφορούσε την προβολή των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης προς
τα μέλη του πανεπιστημίου και τους άλλους φορείς. Έμφαση δόθηκε στην προστιθέμενη αξία για τους
χρήστες της Βιβλιοθήκης. Έτσι, έγινε εκτενής ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας γι’ αυτές τις
υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ υπήρξε και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στις υπηρεσίες, μέσω του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης.
Ακόμη, έγινε προσπάθεια ανάδειξης των ωφελειών στην πράξη, και κυρίως διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού της Βιβλιοθήκης σε νέες ομάδες-στόχους (επιχειρήσεις, επαγγελματίες).
Η Βιβλιοθήκη προσχώρησε στα περισσότερα απ' αυτά τα μέσα. Ενημερώνει μέσω Facebook, Twitter,
LinkedIn τους αναγνώστες και φίλους της, επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παράλληλα, χρησιμοποιεί τα συνεργατικά Δίκτυα στα οποία συμμετέχει: ΣΕΑΒ-Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΔΙΟΒΙ-Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών, Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών και
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Τεκμηρίωσης για να ενημερώσει για τις καινοτόμες υπηρεσίες της τις βιβλιοθήκες αλλά και μέσω αυτών τους αναγνώστες τους.
Ακόμη, έχει παρουσιάσει μέρος ή το σύνολο του παρόντος έργου στα εξής εθνικά και διεθνή συνέδρια,
με πρωτοβουλία των στελεχών της και χωρίς αμοιβή από την Πράξη της Ψηφιακής Σύγκλισης:
1. Ageliki Oikonomou, Alexandra Trianti, Anthi Katsirikou (2016). Open Access Content as a
Value-added Service to Academic Library Users. 8th International Conference on Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries, 24-27 May 2016. London, UK.
2. Ανθή Κατσιρίκου, Αγγελική Οικονόμου, Αλεξάνδρα Τριάντη (2016). Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ανοικτής πρόσβασης προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 9ο Συνέδριο Fosscomm, 16-17 Απριλίου 2016. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς.
3. Anthi Katsirikou, Ageliki Oikonomou, Konstantinos Kyprianos and Alexandra Trianti (2013).
Information Literacy into the Disciplines: The Case of the University of Piraeus Library’s Experience.
Στο Kurbanoğlu et al. (eds), European Conference on Information Literacy (ECIL): Abstracts, 22-25
October 2013. Istanbul, Turkey, Ankara: Hacettepe University, Department of Information Management.
4. Anthi Katsirikou, Aristeidis Meletiou (2012). Putting the needs of learners first in Information
Literacy. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML
2012), 22-25 May 2012. Limerick, Ireland.
48

Κατσιρίκου, Οικονόμου, Τριάντη-Hellenic Academic Libraries Journal-Volume 02, Issue 02 (2016) 21–50

10. Επίλογος
Με τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι πολίτες που ασχολούνται με τις επιστήμες που το πανεπιστήμιο θεραπεύει έχουν στη διάθεσή τους σειρά καινοτόμων αλληλοσυμπληρούμενων
υπηρεσιών για να αυτενεργούν και να αλληλοεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές πληροφοριακές και εκπαιδευτικές
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Ο σχεδιασμός της εξυπηρέτησης των χρηστών ή των εν δυνάμει χρηστών της Βιβλιοθήκης από μακριά, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον χώρο της Βιβλιοθήκης, αποβαίνει αποδοτικός για τους αναγνώστες που δεν χρειάζεται να καταφύγουν στον φυσικό χώρο της και στο έντυπο υλικό της για να έχουν μια
αποτελεσματική αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνει
και η αποδοτικότητα του φοιτητή, κερδίζοντας ώρες μετακίνησης, αποφεύγοντας την αναζήτηση σε διαφορετικούς φυσικούς χώρους - τοποθεσίες εντός της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας απαντήσεις που έχουν δοθεί
σε άλλους, συντονίζοντας το έργο τους.
Επειδή το έργο αυτό δεν τελειώνει ποτέ, οι υπηρεσίες αυξάνουν, οι δυνητικές διευκολύνσεις πολλαπλασιάζονται και οι απαιτήσεις ομοίως, αλλά με μειώσεις των προϋπολογισμών, είθε στο μέλλον όχι μόνο να επανέλθει
μια ευκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αλλά ταυτόχρονα να πολλαπλασιαστεί
η συνέργεια ανάμεσα στις εν λόγω βιβλιοθήκες και να συσφιχθεί ακόμα περισσότερο ο μεταξύ τους σύνδεσμος.
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Διεθνούς Συνεδρίου Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) και έχει δημοσιεύσει εργασίες
της σε διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος της IFLA, της ALA, της IATUL και του LIBER.
Αγγελική Οικονόμου
Η Αγγελική Οικονόμου εργάζεται ως ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
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του ΤΕΙ Αθήνας και από το 2008 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφόρησης
από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν την πληροφοριακή παιδεία και την
εκπαίδευση των χρηστών, τα ψηφιακά αποθετήρια και την ανοικτή πρόσβαση.
Αλεξάνδρα Τριάντη
Η Αλεξάνδρα Τριάντη εργάζεται ως ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αποφοίτησε από το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 1997 και από το 2015 είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος στα Πληροφορικά Συστήματα από το Linnaeus University, Σουηδίας. Στα επιστημονικά ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται
οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ειδικότερα τα εξής: information systems, participatory action research και
virtual learning commons.
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Περίληψη
Στο παρόν άρθρο, παρατίθεται πληροφοριακό υλικό για τις φωτογραφίες ως έργα του πνεύματος, τα δικαιώματα των
δημιουργών τους και τις υποχρεώσεις των χρηστών τους. Ειδικότερα, εκθέτονται οδηγίες και καλές πρακτικές αναφορικά
με τη χρήση των φωτογραφιών, που αποτελούν έργα προστατευόμενα από την πνευματική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα
των δημιουργών των φωτογραφιών και των εικονιζόμενων προσώπων, τις φωτογραφίες αρχαιολογικού περιεχομένου,
τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την «εύλογη χρήση», το
εφαρμοστέο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τις κυρώσεις που επιβάλλονται όταν η πνευματική ιδιοκτησία προσβάλλεται. Το
ως άνω υλικό προορίζεται για χρηστική αξιοποίηση, παραδείγματος χάρη από συγγραφείς/δημιουργούς ακαδημαϊκών
ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανοικτής πρόσβασης, αλλά και από κάθε άλλον ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τρίτων δημιουργών στο έργο του.
© 2016 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Λέξεις-κλειδιά: φωτογραφίες, πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, περιορισμοί
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Abstract
In this article, information is provided about the images as intellectual works, the photographers’ rights and the users’
obligations. In particular, instructions and best practices are presented about the use of images as intellectual works
protected by copyright, the photographers’ rights as well as the rights of the persons displayed in the images, the images of
archaeological sites, the copyright limitations within the framework of the educational process, the “fair use”, the private
international law that is applicable and the penalties imposed in cases of infringement of the intellectual property rights.
This information will benefit the potential users, for example the writers/creators of the academic open e-textbooks, as well
as all those interested in using images taken by others in their own works.
© 2016 Hellenic Academic Libraries Link
Keywords: images, intellectual property, rights, limitations
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1. Η φωτογραφία ως αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας
Ο όρος πνευματική ιδιοκτησία αποδίδει το δικαίωμα κτήσης του δημιουργού επί του έργου του, δικαίωμα το
οποίο αποκτά από τη στιγμή της δημιουργίας του έργου, χωρίς να απαιτούνται ορισμένες διατυπώσεις για την
αναγνώριση, την κτήση ή την άσκησή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4-3-1993) ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις,
με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων
τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία,
την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη. Για να αποτελέσει, λοιπόν, ένα έργο αντικείμενο προστασίας από την πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει αφενός να αποτελεί δημιούργημα του πνεύματος1, αφετέρου να είναι πρωτότυπο.
Η έννοια του όρου «πρωτοτυπία» δεν προκύπτει από νομοθετικές διατάξεις (εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, που αφορά τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και
την παρ. 1 του άρθρου 5, που αφορά τα έργα των εικαστικών τεχνών), αλλά έχει διαμορφωθεί από τη θεωρία και
τη νομολογία, οι οποίες, στην πλειονότητά τους, ασπάζονται τη θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας (Κοτσίρης,
2005, σσ. 58-62, Κουμάντος, 2002, σσ. 105-113, ΜονΠρωτΑθ 11923/98, ΝοΒ 1999, σ. 1474 και ΕφΘρ 290/2007,
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, πρωτότυπο είναι ένα έργο εφόσον κατά μεγάλη πιθανότητα θα
πρέπει να αναμένεται ότι τρίτος δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει παράλληλα το ίδιο2. Σε άλλες περιπτώσεις,
ή διαζευκτικά με το κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας, τίθεται από τη νομολογία το κριτήριο του δημιουργικού ύψους, σύμφωνα με το οποίο για να θεωρηθεί ένα έργο πρωτότυπο θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο όριο
«δημιουργικού ύψους», να εκφεύγει δηλαδή από το σύνηθες, καθημερινό και κοινό επίπεδο3 (Καλλινίκου, 2005, σ.
28). Ως εκ τούτου, δεν αρκεί, για να προσδώσει πρωτοτυπία σε ένα έργο, το απλό γεγονός ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή (ακόμα και με κάποιες παραλλαγές) ενός άλλου, ούτε η πρωτοτυπία ταυτίζεται με τον κόπο, την επιμέλεια,
την έκταση, τη χρησιμότητά του, τη δαπάνη και τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκαν για την εκπόνησή του, αλλά
θα πρέπει να παρουσιάζει (ως σύνολο ή τμήμα του) την απαιτούμενη πρωτοτυπία, δηλαδή να είναι στατιστικά μοναδικό κατά τα ανωτέρω (ΕφΠειρ 281/2005, ΠειρΝομ 2005, σ. 174). Η μοναδικότητα αυτή μπορεί να αναζητηθεί
σε κάποιο από τα γνωρίσματα του έργου (στο θέμα, στη σύλληψη, στην κατάταξη, στη διατύπωση, σε κάποιες
λεπτομέρειες) ανάλογα με το είδος και τη φύση του (ΜονΠρωτΘεσ 35004/2009, ΤΝΠ ΔΣΑ).
Ειδικά για τις φωτογραφίες, έχει κριθεί στο παρελθόν ότι το στοιχείο της πρωτοτυπίας πρέπει να κρίνεται με ιδιαίτερη επιείκεια, ώστε να μην προστατεύονται μόνον όσες αποτελούν έργα φωτογραφικής τέχνης
αλλά και οι απλές φωτογραφίες, αρκεί να ενσωματώνουν άμεση απεικόνιση του αντικειμένου τους (Κουμάντος, 2002, σ. 98, Κοτσίρης, 2005, σσ. 71-72, Σκούρτης, 1996, σσ.1234 επ., Μαρίνος, 1994, σσ.1443-1444 και
ΜονΠρωτΘες 11923/1998, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΧαλ 163/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ). Η κρίση αυτή προκύπτει αφενός από
το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/1998 της ΕΟΚ, το οποίο ρητά προβλέπει ότι η φωτογραφία κατά την έννοια της
διεθνούς σύμβασης της Βέρνης θεωρείται πρωτότυπη εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής
εργασίας του δημιουργού της, χωρίς να ενδιαφέρει η αισθηματική καταξίωσή της ή άλλη καταξίωση του έργου, π.χ. η χρησιμότητά του που είναι αδιάφορη για την προστασία του, αφετέρου από το εσωτερικό δίκαιο,
δεδομένου ότι ο νομοθέτης με τον ν. 2121/1993 επεξέτεινε την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και
στις «φωτογραφίες», σε αντίθεση με τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης, η οποία προστάτευε μόνον τα «έργα φωτογραφικής τέχνης» (ΕφΑθ 97/2008, ΔΕΕ 2008, σ. 1371). Πρόκειται για έναν συγκερασμό της ηπειρωτικής και
αγγλοσαξονικής προσέγγισης, σαφώς λιγότερο αυστηρό από τα κριτήρια του ηπειρωτικού συστήματος, ο οποίος, σύμφωνα με μια άποψη, ταυτίζεται με το αγγλοσαξωνικό κριτήριο της έλλειψης αντιγραφής (Synodinou,
2012). Ειδικότερα, σύμφωνα με το σύστημα του copyright, για την απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων επί
1 Ο όρος «πνευματικό δημιούργημα» δεν προσδιορίζεται γενικά από τον νόμο, εντούτοις, έχει αποδοθεί, από την ελληνική νομολογία, ως το
προϊόν του ανθρώπινου πνεύματος το οποίο έχει μορφή προσιτή στις αισθήσεις και, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, διαφέρει από όσα προϋπάρχουν
και ως προς τη συνθετική διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων του και ως προς τη συγκεκριμένη εκφραστική εφαρμογή της σχετικής αφετηριακής
ιδέας του δημιουργού (ΠολΠρωτΡοδ 92/2006, ΕπιθΕμπΔ 2007, σελ. 431).
2 Είναι η κρίση ότι, υπό παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους, κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν
σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο.
3 Έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα της καθημερινότητας ή από άλλα παρεμφερή έργα.
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ενός έργου απαιτείται η επίδειξη απλής επιμέλειας κατά τη δημιουργία του, ενώ η επίδειξη ουσιαστικής
δημιουργικότητας ή της «πρωτοτυπίας» δεν είναι απαραίτητη4. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη επισημάνει
και ο Δ. Σκούρτης, ακόμη και αν δεν εντάξουμε τις φωτογραφίες σε μια ξεχωριστή κατηγορία έργων, αλλά υιοθετήσουμε την έννοια της πρωτοτυπίας, όπως ήδη έχει διαμορφωθεί εν γένει για τα έργα του πνεύματος στην
ελληνική νομολογία5, κάθε φωτογραφία μπορεί να προστατευτεί από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς είναι από της φύση της στατιστικά μοναδική, δεδομένου ότι αποκλείεται να υπάρχει απόλυτη
ομοιότητα μεταξύ δύο φωτογραφιών, έστω και αν η ατομικότητα της κάθε φωτογραφίας διαπιστώνεται σε μια
απειροελάχιστη διαφορά στον φωτισμό ή στην οπτική γωνία κ.τ.λ. (Σκούρτης, 1996, σσ. 1234 επ.).
Οι ως άνω αποφάσεις ανετράπησαν με τη με αριθ. 152/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου (ΕλλΔνη 2005, σελ. 495), σύμφωνα με την οποία «με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 προστατεύονται και οι
φωτογραφίες, για τις οποίες απαιτείται πρωτοτυπία, συνιστάμενη στο να είναι αυτές προσωπικό πνευματικό
δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του, με αποκλεισμό κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου» (βλ. και άρθρο 6 της Οδηγίας 93/1998 της ΕΟΚ, ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 1995, σ. 893, ΑΠ
113/1989, ΝοΒ 1989, σ. 1087, ΕφΠειρ 281/2005, ΠειρΝομ 2005, σ. 174, ΕφΑθ 2768/2003, ΝοΒ 2004, σ. 51,
ΕφΑθ 8153/1999, ΔΕΕ 2000, σ. 383, ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σ. 293, ΕφΑθ 9040/2000, ΕλλΔνη 2002, σ.
215, ΜΠρΘεσ 24610/2006, ΧρΙΔ 2006, σ. 929, ΕφΑθ 2724/2012, ΤΝΠ ΔΣΑ). Η εν λόγω απόφαση διαφοροποιήθηκε από τις μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο εκδιδόμενες αποφάσεις, με την προσθήκη του κριτηρίου της
αντανάκλασης της προσωπικότητας του δημιουργού. Η υιοθέτηση αυτού του κριτηρίου όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται στη θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας, όπως έχει διαμορφωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια,
αλλά παραπέμπει σε ακόμη πιο αυστηρά δικαιϊκά συστήματα (κεντροευρωπαϊκή αντίληψη περί πρωτοτυπίας),
σύμφωνα με τα οποία η πρωτοτυπία εδραιώνεται μέσα από τη σφραγίδα της προσωπικότητας του δημιουργού
του έργου (Συνοδινού, 2001, σσ. 759-760). Πρόκειται για ένα κριτήριο το οποίο προσανατολίζεται σε έργα
επώνυμα, όπου το ύφος και ο χαρακτήρας τους υποδεικνύουν αμέσως τον δημιουργό τους (Μαρίνος, 1994,
σ. 1443). Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός του προστατευτικού πεδίου της πνευματικής ιδιοκτησίας
πλήθος φωτογραφιών, μειώνοντας το εύρος των δημιουργών και διευρύνοντας τη χρήση άνευ αδείας.
Ακολούθησαν αντίθετες εφετειακές αποφάσεις (ΕφΠατρ 733/2007, ΑχΝομ 2008, σ. 1036 και ΕφΑθ
97/2008, ΔΕΕ 2008 ΔΕΕ, σ. 13717), καθώς και νεότερη απόφαση του ίδιου τμήματος (Α’ Πολιτικό Τμήμα) του ΑΠ
(ΑΠ 1493/2009, ΝοΒ 2010, σ. 431 βλ. και ΑΠ 509/2015, ΤΝΠ ΔΣΑ), η οποία έκρινε ότι κατά την ερμηνεία τόσο
του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 της ΕΟΚ) άξια προστασίας είναι κάθε
φωτογραφία. Συγκεκριμένα, κατά το δικαστήριο, το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 δέχεται μεν την προϋπόθεση της
«δημιουργίας», αλλά επιβάλλει ως μοναδικό κριτήριο της πρωτοτυπίας το να είναι η φωτογραφία «προσωπικό
πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού της», ουσιαστικά δηλαδή να μην είναι αντιγραφή άλλου, αποκλείοντας
κάθε άλλο αυστηρότερο κριτήριο (Βλ. ΑΠ 1493/2009, ΧρΙΔ 2010, σ. 568). Η παραδοχή αυτή προκύπτει και από το
γεγονός ότι ο εθνικός νομοθέτης, συμμορφούμενος με το κοινοτικό δίκαιο, προβλέπει την προστασία κάθε φωτογραφίας, εξού και στο άρθρο 2 ν. 2121/1993 χρησιμοποιείται ο όρος «φωτογραφίες» και όχι «φωτογραφικά έργα».
Ωστόσο, η νομολογιακή αυτή παλινωδία8 δεν σταμάτησε εκεί, αλλά, εν έτει 2016, το Εφετείο Αθηνών,
με την υπ’ αριθ. 1819/2016 απόφασή του και επικαλούμενο τη με αριθ. 152/2005 απόφαση του ΑΠ, υποστήριξε, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ότι δεν αρκεί για να προσδώσει πρωτοτυπία σε ένα έργο το απλό γεγονός ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή (ακόμη και με κάποιες παραλλαγές) ενός άλλου, ούτε η πρωτοτυπία ταυτίζεται
με τον κόπο, την επιμέλεια, την έκταση, τη χρησιμότητα, τη δαπάνη ή τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκαν
για την εκπόνησή του, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζει (ως σύνολο ή τμήμα του) την απαιτούμενη πρωτοτυπία,
δηλαδή να είναι στατιστικά μοναδικό. Με τη νεότερη αυτή απόφαση υιοθετήθηκε και για τις φωτογραφίες
4 Η θεωρία αυτή, γνωστή και ως «ο ιδρώτας του μετώπου» (sweat of the brow) ή ως «ικανότητα και δουλειά», ανήγαγε την εργασία σε βασικό
στοιχείο της προστασίας (Καλλινίκου, 2005, σ. 29 και Κουμάντος, 2002, σ. 108).
5 Η οποία, σύμφωνα με τη θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας, δέχεται ότι ένα έργο είναι πρωτότυπο, όταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και
τους ίδιους στόχους κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα κατέληγε στο ίδιο δημιουργικό αποτέλεσμα.
6 «Η ατομικότητα δεν σημαίνει ότι το έργο πρέπει απαραίτητα να φέρει τη ‘σφραγίδα’ του δημιουργού του, αλλά ότι είναι μοναδικό ως μετουσίωση μιας ιδέας στον κόσμο των μορφών» (Αχ. Νομ. 2008, σελ 103).
7 «Τέτοιο πνευματικό δημιούργημα, που τυγχάνει προστασίας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, είναι και οι φωτογραφίες (άρθρο 2 ως άνω νόμου), εφόσον βέβαια η επιλογή του αντικειμένου τους και ο τρόπος παρουσίασής τους είναι πρωτότυπα, θεωρείται δε πρωτότυπη η φωτογραφία,
εφόσον είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού της, χωρίς να ενδιαφέρει η αισθητική καταξίωσή της».
8 ΑΠ 152/2005, ΝοΒ 2005,σ. 1782, ΕφΛαρ 245/2013,ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑθ 2724/2012, ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 2768/2003, ΝοΒ 2004, σ. 51, ΕφΑθ
3252/2002, ΔΕΕ 2003, σ. 293, ΕφΑθ 9040/2000, ΕλλΔνη 43, σ. 215, ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 1995, σ. 893.
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το κριτήριο της πρωτοτυπίας που ισχύει παραδοσιακά για τα έργα του πνεύματος, δηλαδή το κριτήριο
της στατιστικής μοναδικότητας, ανατρέποντας τόσο το αυστηρότερο κριτήριο της πρωτοτυπίας, που απαιτούσε να αντικαθρεπτίζει η φωτογραφία την προσωπικότητα του δημιουργού για να κριθεί άξια προστασίας
από την πνευματική ιδιοκτησία (ΑΠ 152/2005), όσο και το ηπιότερο κριτήριο, το οποίο απαιτούσε απλώς η
φωτογραφία να μην είναι αντιγραφή άλλης για να αποτελεί πνευματικό δημιούργημα (ΑΠ 1493/2009).
Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός της πρωτοτυπίας
κρίνεται in concreto από τον δικαστή, με αποτέλεσμα η ελληνική νομολογία να μεταβάλλεται τακτικά. Μέχρι
τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών τμημάτων Δικαστηρίων, που να εκδικάζουν υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. αρ. 3 παρ. 26 ν. 2479/1997-ΦΕΚ Α’ 67 σχετικά με τη σύσταση τμημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης), δεν θα υπάρχει σαφήνεια ως προς την έννοια της πρωτοτυπίας που διέπει τις φωτογραφίες. Επομένως, σε καμία περίπτωση οι συγγραφείς δεν μπορούν να αποφαίνονται για το ποιες φωτογραφίες είναι άξιες προστασίας και ποιες όχι.
Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί αυτή η διαδικασία, προτείνεται: α) η αναζήτηση άδειας από
τον δημιουργό/δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της φωτογραφίας ανεξαρτήτως αισθητικής αξίας ή χρησιμότητάς της και β) η ενσωμάτωση στο σύγγραμμα φωτογραφιών που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: i)
αδειοδοτούνται με άδειες ανοικτού περιεχομένου, π.χ. Creative Commons ή GFDL υπό τους όρους αυτών,
ii) αποτελούν κοινό κτήμα (public domain), γιατί είτε παρήλθε ο χρόνος προστασίας (η ζωή του δημιουργού
συν εβδομήντα χρόνια από τον θάνατό του) είτε παραιτήθηκε ο δημιουργός του περιουσιακού δικαιώματος,
iii) φέρουν την ένδειξη Creative Commons Zero (οι δημιουργοί δηλώνουν ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του σημαινόμενου έργου), iv) δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον Συντελεστή συγγραφικής προσπάθειας της Δράσης, v) παραπέμπουν σ’ αυτές υπερ-σύνδεσμοι (hyperlinks).

2. Δημιουργός της φωτογραφίας
Από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4-3-1993) προβλέπεται ρητά ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει δύο επιμέρους απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα: α) περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο εξυπηρετεί την ανάγκη εκμετάλλευσης του έργου και β) ηθικό δικαίωμα,
με την άσκηση του οποίου προστατεύεται ο προσωπικός δεσμός του δημιουργού με το δημιούργημά του. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες που απαριθμούνται ενδεικτικά στα αντίστοιχα άρθρα, 3 και 4, του νόμου.
Το άρθρο 3 απαριθμεί ενδεικτικά τις εξουσίες που απαρτίζουν το περιουσιακό δικαίωμα, αναγνωρίζοντας στον δημιουργό, μεταξύ άλλων, τις εξουσίες να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την εγγραφή του έργου,
δηλαδή την πρώτη υλική ενσωμάτωσή του πάνω σε κάποιον υλικό φορέα που αποτελεί τη βάση για την αναπαραγωγή του σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα, με προορισμό συνήθως τη δημόσια χρήση, β) την αναπαραγωγή
του έργου, δηλαδή την παραγωγή νέων υλικών υποστρωμάτων με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή
ηλεκτρονικά μέσα και γ) τη θέση του έργου σε κυκλοφορία, εξουσία που περιλαμβάνει τις πράξεις με τις οποίες
το έργο γίνεται προσιτό στο κοινό και υλοποιείται, εκτός άλλων, με τη μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού
φορέα ενσωμάτωσης του έργου (πρωτοτύπου ή αντιτύπων), η οποία όμως δεν επιφέρει μεταβίβαση καμίας από
τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος (άρθρο 17), εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία με τον δημιουργό.
Αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 4, στο περιεχόμενο του ηθικού δικαιώματος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στον δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του
περιουσιακού δικαιώματος, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξουσία δημοσίευσης, η οποία επιτρέπει στον
δημιουργό να αποφασίζει αν το έργο του θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση), καθώς και για τον χρόνο,
τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους θα δημοσιευτεί και η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητάς του, η
οποία αναλύεται σε δύο ειδικότερες εξουσίες: α) την εξουσία της ουσιαστικής αναγνώρισης του γεγονότος ότι
είναι δημιουργός του έργου και β) την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του
στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία
του, ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο (ΜονΠρωτΘεσ 40026/2006, Αρμ 2007, σ. 1728).
Συνέπεια της γέννησης και κτήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό
αποτελεί η υποχρέωση του χρήστη να αιτηθεί άδεια χρήσης προτού προβεί σε οποιαδήποτε χρήση του έργου (αρ. 13 ν. 2121/1993). Η υποχρέωση αυτή μετατίθεται έναντι τρίτων προσώπων, όταν ο δημιουργός έχει: 1)
επιλέξει να εκχωρήσει/μεταβιβάσει, αναθέσει ή επιτρέψει την άσκηση όλου του περιουσιακού δικαιώματός του ή
ορισμένων εξουσιών αυτού σε τρίτον π.χ. εκδότη ενός περιοδικού και 2) αποβιώσει.
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Στην πρώτη περίπτωση (1), θα πρέπει ο χρήστης να εξετάσει εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική
άδεια εκμετάλλευσης ή έχει συναφθεί αποκλειστική σύμβαση με τρίτο, που να τον καθιστά αποκλειστικό
δικαιούχο όλων των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος. Αν η απάντηση είναι θετική, που είναι και η
συνήθης περίπτωση, τότε ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον τρίτο δικαιούχο, για το χρονικό διάστημα που ισχύει η άδεια ή η σύμβαση μεταξύ αυτού και του δημιουργού, και από τον δημιουργό, για το μετά
τη λήξη της σύμβασης ή της άδειας διάστημα. Εάν, ωστόσο, κάποιες εξουσίες παραμένουν στον δημιουργό,
θα πρέπει για την άσκηση αυτών να ζητήσει άδεια από τον δημιουργό. Επίσης, αναφορικά με τις εξουσίες
του ηθικού δικαιώματος, θα πρέπει ο χρήστης να ζητήσει άδεια από τον δημιουργό, στις περιπτώσεις που:
α) ο χρήστης επιλέξει να προβεί σε ενέργειες που προσβάλλουν την ακεραιότητα του έργου του πρώτου π.χ.
περικοπή, τροποποίηση, μετατροπή, προσθήκη κ.ά. και β) δημοσιεύσει έργο με άλλον τρόπο απ’ αυτόν που
ήδη έχει παρουσιαστεί στο κοινό από τον δημιουργό, π.χ. ψηφιοποιήσει έντυπη έκδοση.
Αναφορικά με τη δεύτερη περίπτωση (2), όταν δηλαδή ο δημιουργός έχει αποβιώσει, θα πρέπει να
γίνει διάκριση ανάμεσα στις εξής υποπεριπτώσεις: α) εάν μεταβιβάστηκε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
στο σύνολό του αιτία θανάτου, ο κληρονόμος είναι ο μόνος αρμόδιος να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης στον
χρήστη και β) εάν ο δημιουργός έχει συνάψει σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης με τρίτον π.χ. εκδότη, πριν τον
θάνατό του, τότε ο κληρονόμος υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του, ενώ ο τρίτος διατηρεί
τα δικαιώματα που του έχουν εκχωρηθεί ή επιτραπεί από τον δημιουργό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
γίνεται μνεία του ονόματος του δημιουργού από τον χρήστη, προκειμένου να μην προσβληθεί το δικαίωμα
αναγνώρισης της πατρότητας που έχει επί του έργου. Eπίσης, θα πρέπει το παρατιθέμενο έργο να συνοδεύεται
από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του εκδότη, εφόσον το όνομα αυτό εμφανίζεται στην πηγή.
Ειδικότερα, αναφορικά με τους φωτογράφους, ο νόμος 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και Συγγενικών Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4-3-1993) ρητά κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους τόσο στο άρθρο 2 «Περί Αντικειμένου του Δικαιώματος», όσο και στην ειδικότερη διάταξη του
άρθρου 38 του ίδιου νόμου, που αφορά τα «Δικαιώματα Φωτογράφων». Οι φωτογράφοι, ως δημιουργοί, έχουν
το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν σε τρίτους την άσκηση των εξουσιών
του περιουσιακού τους δικαιώματος (βλ. άρ. 3 του ν. 2121/1993). Ως φωτογράφος και πρωτογενής δημιουργός
νοείται πάντα ο λήπτης της πρωτότυπης φωτογραφίας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 6 ν. 2121/1993. Έτσι, κανείς άλλος, εκτός από τον μοναδικό φωτογράφο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
απέκτησε πνευματική ιδιοκτησία στη φωτογραφία κατά τρόπο πρωτότυπο, καθώς δεν νοείται δύο φωτογράφοι να
είναι συν-δημιουργοί της ίδιας φωτογραφίας και τούτο, διότι, εκ των πραγμάτων, αποκλείεται να τραβούν ταυτοχρόνως με την ίδια μηχανή την ίδια φωτογραφία (ΜονΠρωτΘεσ 40026/2006, Αρμεν. 2007, σ. 1728)9.
Ενδέχεται, όμως, όπως προελέχθη, να υπάρχει δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας στον οποίο ο δημιουργός έχει εκχωρήσει/μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα ή έχει επιτρέψει ή αναθέσει την άσκησή του. Σ’
αυτήν την περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής τα ως άνω περιγραφέντα. Ως προς δε την υποχρέωση αναφοράς,
το άρθρο 38 του ν. 2121/1993 προβλέπει ότι: «Η δημοσίευση φωτογραφίας από αρχείο εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης που έχει μεταβιβαστεί δεν επιτρέπεται χωρίς την αναφορά του τίτλου
της εφημερίδας ή του περιοδικού ή του ονόματος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, στο αρχείο των οποίων έχει
περιέλθει, αρχικά, με νόμιμο τρόπο, η φωτογραφία». Τούτο δε ισχύει, ανεξαρτήτως του εάν η φωτογραφία είναι
πρωτότυπη και προστατεύεται από τον ν. 2121/1993, σύμφωνα με τη με αριθ. 4559/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΝΠ ΔΣΑ): «Εξάλλου, οι φωτογραφίες, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.
1 και 4 και 28 παρ. 4 του ν. 2121/1993, είναι πνευματικά δημιουργήματα και προστατεύονται από τον νόμο αυτό,
ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη προστασία τους και από άλλες διατάξεις και της αξίας και προορισμού τους,
εφόσον εμπίπτουν στην έννοια του πρωτότυπου πνευματικού δημιουργήματος. Γι’ αυτό και είναι υποχρεωτική η
αναγραφή του ονόματος του φωτογράφου σε κάθε δημοσίευση φωτογραφίας είτε εμφανίζει πρωτοτυπία και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2121/1993, είτε είναι απλή, δηλαδή δεν εμφανίζει πρωτοτυπία».

9 Ειδικότερα, η φωτογραφία δεν αποτελεί σύνθετο έργο κατά το άρθρο 7 του νόμου αυτού, αφού τα επιμέρους τμήματά της (μακιγιάζ, ποζάρισμα
του μοντέλου) δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυθύπαρκτα ως έργα (ΜονΠρωτΘεσ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σ. 1444). Επίσης, για τον ίδιο λόγο δεν
αποτελεί συλλογικό έργο (Κωνσταντίνου, 2007, σσ. 269-277), ενώ δεν αποτελεί ούτε έργο συνεργασίας, καθόσον έχει κριθεί νομολογιακά ότι δεν είναι συνεργάτης ούτε δημιουργός επιμέρους συμβόλων, ώστε να αποκτά (πρωτογενές) δικαίωμα στο έργο, το πρόσωπο που δίνει στον δημιουργό ιδέες
ως πηγή έμπνευσης ή που η εισφορά του είναι βοηθητική, χωρίς πρωτοβουλία στον πνευματικό τομέα, π.χ. ένας σκηνοθέτης ή σκηνογράφος (ΕφΑΘ
8138/2000, ΔΕΕ 2001, σ. 60 και ΠολΠρωτΘεσ 22651/2007, Αρμεν. 2008, σ. 62). Τέλος, πνευματική ιδιοκτησία δεν αποκτά (πρωτογενώς) ούτε το
πρόσωπο που συνέπραξε στη δημιουργία του έργου με την οικονομική και μόνο συμβολή του (ΜονΠρωτΘεσ 40026/2006, Αρμεν. 2007, σ. 1728).
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3. Εικονιζόμενα Πρόσωπα
Συχνά επικρατεί η άποψη ότι, παράλληλα προς τον δημιουργό, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ασκείται
και από τα εικονιζόμενα στη φωτογραφία πρόσωπα. Όπως κατέστη και παραπάνω σαφές, πνευματικός δημιουργός της φωτογραφίας είναι αποκλειστικά και μόνον ο λήπτης της φωτογραφίας, άλλως ο φωτογράφος, ενώ
τα εικονιζόμενα πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα προστασίας της εικόνας τους, το οποίο αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 5
παρ.1 του Συντάγματος, στο Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ΕΣΔΑ αλλά
και στο άρθρο 57 ΑΚ. Επειδή, λοιπόν, το δικαίωμα στην προσωπικότητα απορρέει εκ της θεμελιώδους και μη
δυναμένης να αναθεωρηθεί διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, η στάθμιση των έννομων αγαθών
του εικονιζόμενου και του φωτογράφου αποβαίνει υπέρ του δικαιώματος του προσώπου στην εικόνα του (ΠολΠρωτΑθ 4661/2004, ΝοΒ 2005, σ. 114). Αυτό σημαίνει ότι ο μεν φωτογράφος έχει το δικαίωμα να διατηρεί το
«αρνητικό» της φωτογραφίας και να μεταβιβάζει το περιουσιακό του δικαίωμα επ’ αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά (Καλλινίκου, 2011, σελ. 3), το εικονιζόμενο όμως πρόσωπο έχει την εξουσία να αποφασίζει
για την αποτύπωση, διάδοση ή δημόσια έκθεση της εξωτερικής απεικόνισης της μορφής του και, συνεπώς, για
τη λήψη και διάδοση αυτής απαιτείται η συναίνεση του εικονιζομένου. Επομένως, δεν επιτρέπεται η λήψη,
αναπαραγωγή, κυκλοφορία, διάδοση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της φωτογραφίας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του για τη συγκεκριμένη χρήση (ΜονΠρωτΑθ 4559/2001, ΤΝΠ ΔΣΑ)10.
Κατ’ εξαίρεση της αρχής του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου, επιτρέπεται η λήψη φωτογραφίας, χωρίς τη συναίνεση του φωτογραφουμένου, όταν απεικονίζονται τελετές, δημόσιες συναθροίσεις,
τοπία που παρουσιάζουν καλλιτεχνικό ή άλλο γενικό ενδιαφέρον, στα οποία παρευρίσκονται και πρόσωπα,
καθώς και όταν εικονίζονται πρόσωπα που ανήκουν στη σύγχρονη ιστορία και την επικαιρότητα. Αλλά και
στις περιπτώσεις αυτές, και ειδικότερα στην απεικόνιση προσώπων της σύγχρονης ιστορίας, δηλαδή προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιστήμης, της καλλιτεχνικής ζωής ή του αθλητισμού, το δικαίωμα φωτογράφισης
και δημοσίευσης των φωτογραφιών χωρίς τη συναίνεσή τους δεν είναι απεριόριστο. Και τα πρόσωπα αυτά
μπορούν να απαγορεύσουν τη φωτογράφισή τους, στο μέτρο που μ’ αυτήν δεν εξυπηρετείται η από δικαιολογημένο ενδιαφέρον ανάγκη πληροφόρησης του κοινού (ΕφΘεσ 3424/1989, Αρμεν. 1989, σ. 1205, ΜονΠρωτΑθ
829/1994, ΕλλΔνη 1995, σσ. 443-444 και ΠολΠρωτΑθ 5845/2005).
Δικαιολογημένο ενδιαφέρον, που πηγάζει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου, έχουν κυρίως τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία του, κατά κύριο λόγο
οι δημοσιογράφοι, για τη δημοσίευση ειδήσεων (γεγονότων), σχολίων, φωτογραφιών σχετικών με τις πράξεις
και τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο
(ΑΠ 1653/1983, ΝοΒ 1984, σ. 543 και ΕφΘεσ 2147/2001, Αρμεν. 2000, σσ. 1161 επ.). Ωστόσο, η φωτογράφιση
ενός ατομικώς προσδιοριζόμενου προσώπου από τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται μόνον αν αυτό επιβάλλεται από
τις ειδικές περιστάσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιτρέπεται, χωρίς άλλο, και η δημοσίευση της φωτογραφίας. Εάν η δημοσίευση επιβάλλεται λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου από το κοινό, στον βαθμό που η
εμφάνιση του προσώπου αυτού δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του ενδιαφέροντος
της κοινής γνώμης (Καράκωστας, 2000, σσ. 157 επ.).

4. Δημοσίευση φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου
Οι φωτογραφίες αρχαιολογικού περιεχομένου διέπονται από ένα ιδιότυπο καθεστώς (ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/2005-ΦΕΚ 1491 Β’), αποκλίνον από το περιγραφέν στις ως άνω παραγράφους, κατά την έννοια του ότι, πέραν του φωτογράφου, ο οποίος έχει πνευματικά δικαιώματα για τις εκάστοτε
συγκεκριμένες λήψεις, αποκλειστικός δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου αυτών των εικόνων είναι το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), με συνέπεια για τη χρήση των εικόνων αυτών να απαιτείται άδεια
από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. Συγκεκριμένα, για την επιγραμμική χρήση
εικόνων που απεικονίζουν εκθέματα Μουσείων που υπάγονται στις διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασικών και
Βυζαντινών/Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικούς Χώρους, αρχαία και βυζαντινά μνημεία και γενικά

10 Ως προς τους εικονιζομένους που έχουν αποβιώσει, ισχύει το άρθρο 57 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο «Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει, το δικαίωμα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόμοι του από διαθήκη».
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μνημεία που προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία, απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο την
οποία απευθύνει στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟ (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας) ή στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Εφορείες Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Επιπλέον, πέραν της άδειας απαιτείται και η καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου, όπως αυτά ορίζονται
ο άρθρο 5 της ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/2011-ΦΕΚ 3046 Β’. Από την καταβολή τελών χρήσης
απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, «οι εκδόσεις και παραγωγές των ελληνικών κρατικών φορέων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των αντίστοιχων κρατικών φορέων των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς και διατίθενται
δωρεάν», σύμφωνα με το άρθρο 10 της ίδιας απόφασης. Στην έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού εμπίπτει και
το Αποθετήριο «Κάλλιπος» (https://repository.kallipos.gr/), σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με συνέπεια οι συγγραφείς να απαλλάσσονται από τα τέλη υπέρ του ΤΑΠ. Μόνη υποχρέωση που διατηρείται
για τους συγγραφείς είναι η υποβολή αίτησης άδειας χρήσης προς το ΥΠΠΟ, για την αναπαραγωγή και διάθεση
του συγγράμματος μέσω διαδικτύου, και η τήρηση των υποχρεώσεων που θα απορρέουν εξ αυτής.

5. Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος
Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι οι δημιουργοί μπορούν -στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας- να ενσωματώνουν στα έργα τους εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζει
την πραγματικότητα στο μέτρο που εμπίπτει στους περιορισμούς του ν. 2121/1993. Ως περιορισμοί ορίζονται
οι διατάξεις εκείνες που επιτρέπουν στον χρήστη να ασκήσει ορισμένες ή όλες τις εξουσίες του περιουσιακού
δικαιώματος του δημιουργού, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς ο χρήστης να οφείλει να ζητήσει άδεια από
τον δημιουργό και να του καταβάλει ορισμένη αμοιβή.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσιδιάζει η εφαρμογή των άρθρων 19 και 21 του
ν. 2121/1993. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 επιτρέπεται η παράθεση σύντομου αποσπάσματος ξένου έργου, το οποίο έχει νομίμως δημοσιευτεί, με σκοπό την υποστήριξη της γνώμης του παραθέτοντος ή την
άσκηση κριτικής του δημιουργού του ξένου έργου. Ο δημιουργός επιτρέπεται να ασκήσει όλες τις εξουσίες του
περιουσιακού δικαιώματος, αρκεί να αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνομα του δημιουργού και το όνομα του
εκδότη. Εντούτοις, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημιουργών
που επιθυμούν να ενσωματώσουν στα έργα τους εικόνες, δεδομένου ότι, συνήθως, η παράθεση σύντομου αποσπάσματος εικόνας δεν καθιστά δυνατό τον σχολιασμό της.
Αντιστοίχως, βάσει του άρθρου 21 επιτρέπεται η αναπαραγωγή του ξένου έργου κατά τη διδασκαλία ή
τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα (αρ. 21 ν. 2121/1993). Επιτρέπεται, δηλαδή, μόνον η άσκηση της εξουσίας
αναπαραγωγής και όχι των λοιπών εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος, εφόσον τηρείται η υποχρέωση αναφοράς του τίτλου του έργου, του ονόματος του δημιουργού και του ονόματος του εκδότη. Λόγω του ότι η διάταξη
αυτή επιτρέπει μόνον την άσκηση της εξουσίας αναπαραγωγής, θα λέγαμε ότι προσιδιάζει στη διδασκαλία που
γίνεται μόνον σε φυσικό χώρο, καθότι η διδασκαλία μέσω διαδικτύου απαιτεί, πέραν της άσκησης της εξουσίας
αναπαραγωγής και την άσκηση της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης, για να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στον εν λόγω
περιορισμό. Μάλιστα, το πρόβλημα εντείνεται, όταν η διδασκαλία πρόκειται να φιλοξενηθεί σε βάση δεδομένων
Ανοικτής Πρόσβασης, όπου η παρεχόμενη διδασκαλία διατίθεται με άδειες ανοικτού περιεχομένου, δηλαδή με
άδειες που επιτρέπουν στον χρήστη την άσκηση περισσότερων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος11.

6. Η άποψη που επικρατεί-Εφαρμογή της ρήτρας “fair use”
Η πρόσβαση των δημιουργών στον κυβερνοχώρο έχει δημιουργήσει μια εσφαλμένη άποψη σχετικά με το ισχύον
δίκαιο. Ειδικότερα, επειδή οι δημιουργοί επισκέπτονται συχνότερα αλλοδαπούς δικτυακούς τόπους θεωρούν ως
εφαρμοστέο το δίκαιο των χωρών που διέπει τους τόπους αυτούς, και ιδίως, το αμερικανικό δίκαιο. Έτσι, συχνά
επικρατεί η άποψη ότι και στο δικό μας δικαιϊκό σύστημα ισχύει η ρήτρα “fair use”, ελληνιστί «εύλογη

11 Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω περιορισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, που δεν αντίκεινται στην
κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δημιουργού (αρ. 28 Γ ν. 2121/1993).
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χρήση». Η ρήτρα αυτή δεν προβλέπεται στο δικό μας δίκαιο, ωστόσο, ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής12. Ο όρος “fair use” συνιστά έναν γενικό περιορισμό του περιουσιακού δικαιώματος, σύμφωνα με τον
οποίον επιτρέπεται η χρήση των έργων που διέπονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να απαιτείται άδεια από τον δημιουργό του έργου και χωρίς να προσβάλλεται η πνευματική του ιδιοκτησία.
Από το αμερικανικό δίκαιο (Section 107 of the Copyright Act) και την αντίστοιχη νομολογία έχουν
προκύψει τέσσερις (4) παράγοντες, η ισόρροπη εφαρμογή των οποίων καθορίζει πότε η χρήση εμπίπτει στα
όρια του “fair use” και πότε όχι: (α) Ο σκοπός: Η χρήση του έργου είναι ιδιωτική ή χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή κοινωφελείς σκοπούς. (β) Η φύση: Για να είναι επιτρεπτή η χρήση ενός έργου άνευ
αδείας από τον δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει το έργο να είναι νομίμως δημοσιευμένο· από κει
και πέρα σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του έργου. Τα αμερικανικά Δικαστήρια παρέχουν υψηλότερου επιπέδου προστασία στα μουσικά, εικαστικά, κινηματογραφικά έργα και, εν γένει,
στα έργα της τέχνης, όπως, επίσης, ευνοούν τα έργα με φαντασιακό περιεχόμενο περισσότερο από τα έργα με
επιστημονικό περιεχόμενο. Έτσι, είναι συχνότερα επιτρεπτή η χρήση ενός έργου με επιστημονικό περιεχόμενο,
υπό τον όρο να μην αποτελεί αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. (γ) Η ποσότητα και η αξία του έργου: Το
πότε είναι εύλογη η χρήση ενός έργου εξαρτάται τόσο από την ποσότητα του ξένου έργου που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης όσο και από τη σημασία του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Για παράδειγμα, επιτρέπεται
η χρήση αποσπάσματος ταινίας, ωστόσο δεν θα πρέπει το απόσπασμα αυτό να περιλαμβάνει τα πιο πρωτότυπα
και δημιουργικά στοιχεία της ταινίας. Επίσης, η ποσότητα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την
έκταση του ίδιου του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δηλαδή, αλλιώς θα αντιμετωπιστεί
ένα έργο λόγου 500 σελίδων και αλλιώς ένα αντίστοιχο έργο 300 σελίδων. Ειδικά για τις εικόνες, των οποίων η
παράθεση δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του δημιουργού όταν είναι αποσπασματική, έχει κριθεί από τα αμερικανικά
Δικαστήρια ότι είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση εικόνων χαμηλής ανάλυσης, αποσπασμάτων αυτών ή εικόνων
σε σμίκρυνση13. (δ) Η επίδραση της χρήσης σε μια δυνητική αγορά: Ένα έργο το οποίο αποτελεί αντικείμενο
εμπορικής εκμετάλλευσης ή αδειοδότησης δεν εμπίπτει συχνά στα όρια της εύλογης χρήσης. Ωστόσο, σ’ αυτό το
επίπεδο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η περαιτέρω χρήση του έργου στο οποίο θα ενσωματωθεί απόσπασμα
του ξένου έργου, δηλαδή, εάν το έργο θα διατεθεί για εκπαιδευτικό ή ερευνητικό σκοπό και εν γένει μη εμπορικό,
τότε ενδέχεται η χρήση του να είναι θεμιτή και εύλογη, εάν όμως το έργο θα διατεθεί στο εμπόριο, τότε ενδέχεται
να εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του ξένου έργου και να μην επιτρέπεται η χρήση αυτού χωρίς άδεια14.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο-δικαιοδοσία
Σε συνέχεια της ως άνω παραγράφου, στην οποία εκφράστηκε η ανησυχία για τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά
με την εφαρμογή της ρήτρας “fair use” στο δικό μας δικαιϊκό σύστημα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και η σύγχυση
που επικρατεί σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, όταν υπάρχει στοιχείο αλλοδαπότητας, όταν για παράδειγμα ένας συγγραφέας ενσωματώνει μια φωτογραφία που αναπαράγεται μέσω μιας
βάσης δεδομένων στην αλλοδαπή. Συχνά, οι συγγραφείς αναρωτιούνται γιατί σε κείμενα, όπως το παρόν, επικαλούμαστε το δικό μας δίκαιο, όταν τα έργα τρίτων δημιουργών που ενσωματώνουν στα έργα τους βρίσκονται σε
βάσεις δεδομένων τρίτων χωρών. Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί παρακάτω εν συντομία, καθόσον το παρόν έργο
δεν έχει ως αντικείμενο την εκτενή ανάλυση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εν προκειμένω, λοιπόν, τόσο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (αρ. 3 παρ. 1, 22, 25 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ), όσο και
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο (αρ. 2 Κανονισμός 44/2001), «Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην
περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εναγόμενος» και, εν προκειμένω, ο προσβολέας πνευματικής
ιδιοκτησίας (Γενική νόμιμη δωσιδικία). Η θέση αυτή προκύπτει από τη διεθνώς διαμορφωθείσα αντίληψη, την
οποία παγίως ακολουθεί το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)15 αλλά και η νομολογία των εθνικών
δικαστηρίων πολλών κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποφεύγεται η “forum auctoris”,

12 Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις πρώην αποικίες του (συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, του Καναδά, του Χονγκ Κόνγκ, της Αυστραλίας
και της Νέας Ζηλανδίας), ισχύει το “fair dealing”, ελληνιστί «συναλλακτικά ήθη», το οποίο δεν προβλέπεται σε διατάξεις νόμου, αλλά έχει
διαμορφωθεί νομολογιακά.
13 Kelly v. Arriba-Soft, 336 F.3d. 811 (9th Cir. 2003) and Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006) – Δείτε
περισσότερες αποφάσεις σε: http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/cases/#internet_cases
14 Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://copyright.columbia.edu/copyright/fair-use/what-is-fair-use/
15 ΔΕΚ, 11.1.1990, Dumez France / Hessische Landesbank, C-220/88, ΣυλλΝομολ 1990 .σ. 1-49.
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δηλαδή η δυνατότητα του ενάγοντος να ασκεί αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου όπου έχει την κατοικία
ή την έδρα του16. Υπαγορεύεται δε η προτίμηση της κατοικίας αυτού σε αντιδιαστολή προς την κατοικία του ενάγοντος, από τη σκέψη ότι ο εναγόμενος, ως αμυνόμενος, επέχει τη θέση του ασθενέστερου και, συνεπώς, αυτού
που χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία. Ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με το ελληνικό διεθνές δίκαιο,
και συγκεκριμένα το άρθρο 67 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 2121/1993, το οποίο υιοθετεί τον ίδιο κανόνα με τη διεθνή
σύμβαση της Βέρνης – Παρισίων «Για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων»17, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους της πρώτης δημοσίευσης (ΕφΘεσ 649/2009, Αρμ 2010, σ. 645). Συγκεκριμένα, η πνευματική ιδιοκτησία στα δημοσιευμένα έργα διέπεται από το δίκαιο του κράτους όπου το έργο έγινε
για πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό (παρ. 1 εδάφ. α), και σε κάθε περίπτωση διέπεται από το δίκαιο
αυτό ο καθορισμός του υποκειμένου του δικαιώματος, το αντικείμενό του, το περιεχόμενό του, η διάρκειά του και
οι περιορισμοί, πλην των τυχόν προβλεπόμενων -από το δίκαιο αυτό- μη εκούσιων αδειών εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η ένδικη προστασία παρέχεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου ζητείται η προστασία (ΠολΠρωτΡοδ
151/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, το ποιος είναι ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου, εάν το
έργο προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας του κρίνεται από
το δίκαιο του τόπου που κατέστη το έργο για πρώτη φορά προσιτό στο κοινό, ενώ η ένδικη προστασία παρέχεται
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου άγεται η υπόθεση, δηλαδή, εν προκειμένω, το ελληνικό (βλ. παρακάτω
αρ. 65 ν. 2121/1993). Για παράδειγμα, εάν οι συγγραφείς ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανοικτής πρόσβασης για
το ψηφιακό Αποθετήριο της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ (https://repository.kallipos.gr/) αναπαραγάγουν, τροποποιήσουν και διανείμουν έργα τρίτων δημιουργών, χωρίς άδεια ή χωρίς να εμπίπτει η χρήση των έργων σε κάποιον από τους περιορισμούς του ν. 2121/1993, αρμόδια δικαστήρια είναι τα ελληνικά, τα οποία θα επιδικάσουν
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση με βάση το ελληνικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

8. Κυρώσεις
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού είναι αποκλειστικό,
που σημαίνει ότι μόνο αυτός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση του έργου του. Παράλληλα, είναι και απόλυτο, με την έννοια ότι ισχύει έναντι όλων και κάθε πρόσωπο οφείλει να το αναγνωρίζει
και να το σέβεται (Γεωργιάδης, 2002, σ. 232). Υπ’ αυτήν την έννοια, ο δημιουργός μπορεί να στραφεί έναντι
οποιουδήποτε προσβάλλει το έργο του είτε καταθέτοντας αγωγή κατ’ άρθρο 65 ν. 2121/1993 είτε καταθέτοντας
μήνυση κατ’ άρθρο 66 ν. 2121/1993. Τα αυτά ισχύουν και για τους δικαιούχους συγγενικού δικαιώματος, όταν
τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένες χρήσεις των εισφορών τους (αρ.
46 και 47 ν. 2121/1993 - Καλλινίκου, 2005, σ. 228). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του
ν. 2121/1993, «Όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη
από το διπλάσιο της αμοιβής, που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε
χωρίς την άδεια ο υπόχρεος»18. Τέλος, ο προαναφερόμενος νόμος (αρ. 65 παρ. 1 και 3) παρέχει στον δημιουργό
ή στον δικαιούχο συγγενικού δικαιώματος αξίωση για αναγνώριση του δικαιώματός του, άρση της προσβολής
και παράλειψη στο μέλλον, ενώ σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης παράλειψης ο νομοθέτης απειλεί τον
υπόχρεο με χρηματική ποινή από 880 ευρώ έως 2.934 ευρώ και προσωπική κράτηση έως ένα έτος (αρ. 65 παρ. 4
και Εφ Αθ. 8532/2006, ΔΕΕ 2007, σελ. 255). Όσον αφορά δε τις ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.
1 του ν. 2121/1993, η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επιφέρει ποινές, οι οποίες
συνίστανται σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, και σε χρηματική ποινή από 2.900 έως 15.000 ευρώ.

16 Ενδέχεται να εφαρμόζεται και το άρθρο 5 σημείο 3 του Κανονισμού Ρώμη Ι 44/2001, σύμφωνα με το οποίο ως «τόπος» θεωρείται τόσο ο
τόπος όπου εκδηλώθηκε η ζημιά όσο και ο τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός (Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία).
17 Η Σύμβαση της Βέρνης υπεγράφη το 1886 (αναθεώρηση Παρισίων 1971). Έχει κυρωθεί στη χώρα μας με τον ν. 100/1975.
18 Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί
να αξιώσει είτε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου
συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόμου, χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου (αρ.
904 ΑΚ), είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή (αρ. 739 ΑΚ).
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Συντομεύσεις - Ακρωνύμια
ΑΚ

Αστικός Κώδικας

ΑΠ

Άρειος Πάγος

Αρμεν

Αρμενόπουλος (επιστημονικό περιοδικό - εκδ. Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης)

ΑχΝομ

Αχαϊκή Νομολογία

ΓΔΑΠΚ

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΔΕΕ

Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών

ΔΕΚ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΙΜΕΕ

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ΔΜΕΕΠ

Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΔΣΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕιρΧαλ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

ΕλλΔνη

Ελληνική Δικαιοσύνη

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕπιθΕμπΔ

Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου

ΕπισκΕΔ

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

ΕΣΔΑ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕφΑθ

Εφετείο Αθηνών

ΕφΘεσ

Εφετείο Θεσσαλονίκης
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ΕφΠειρ

Εφετείο Πειραιά

ΕφΠατρ

Εφετείο Πατρών

ΕφΘρ

Εφετείο Θράκης

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΜονΠρωτΑθ

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΜονΠρωτΘεσ

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΝοΒ

Νομικό Βήμα

ΠειρΝομ

Πειραϊκή Νομολογία

ΠολΠρωτΑθ

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΠολΠρωτΘεσ

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠολΠρωτΡοδ

Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου

ΣΕΑΒ

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΤΑΠ

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων

ΤΝΠ

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

ΥΠΠΟΤ

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΧρονΙδΔικ

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου

Αικατερίνη Βράττη
Η Αικατερίνη Βράττη είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι
απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009)
και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2005). Επίσης, κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Α’
Ιδιωτικού Δικαίου της ίδιας Νομικής Σχολής (2012). Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης
της ΑΕ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (2010-2011), ως σύμβουλος του Ειδικού
Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ (2010-2012) και ως νομική σύμβουλος της
Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» του
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το δικηγορικό γραφείο της ειδικεύεται
σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εργατικού, αστικού και δημοσίου δικαίου.
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Οι «ουτοπικοί» πολιτισμοί όπως περιγράφονται στα λογοτεχνικά έργα
του 19ου αιώνα: η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας
ως μέσων για την κατάκτηση της ανθρώπινης ευημερίας
Βασιλική Kόκκορη
Γαλάτσι, Αθήνα, 11146, Ελλάδα

Περίληψη
Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση επιστήμης/τεχνολογίας με τον ανθρωπισμό. Για αιώνες η σχέση αυτή υπήρξε το αντικείμενο αντιφατικών συζητήσεων οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ επιστημόνων, φιλοσόφων και λογίων. Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, μια κοινωνία βελτιώνεται μέσα από την κατανόηση της επιστήμης. Αντίθετα, οι υπέρμαχοι του ανθρωπισμού
υποστηρίζουν ότι η άκριτη εξύμνηση της τεχνολογίας είναι καταστροφική για την ανθρώπινη ύπαρξη. Στο πλαίσιο του διαλόγου επιστήμης και ανθρωπισμού εντάσσονται και τα λογοτεχνικά κείμενα ως φορείς φιλοσοφικών ιδεών, ιστορικών και
πολιτισμικών συνθηκών. Κείμενα της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας λογοτεχνίας περιγράφουν «ουτοπικές» κοινωνίες οι
οποίες διακατέχονται από οπτιμισμό και υλιστικό ευδαιμονισμό μέσω των επιστημονικών εφαρμογών. Ωστόσο, διαφοροποίηση εμφανίζεται σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλες μορφές τέχνης ήδη από τον 19ο αιώνα: δυστοπία και πεσιμισμός. Η επίτευξη
της ανθρώπινης ευημερίας θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει ισορροπία μεταξύ των επιστημών και των ανθρωπιστικών αξιών.
© 2016 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Λέξεις-κλειδιά: επιστήμη, τεχνολογία, επιστήμες και ανθρωπισμός, επιστήμες και λογοτεχνία, ουτοπικές κοινωνίες
doi:

Abstract
This paper investigates the relationship between science and technology, and humannitarian values. For centuries the
relationship between science and humanism has been the subject of contradictive discussions, held between by scientists,
philosophers, and scholars. According to scientists a society is improved through the understanding of science. In contrast
the proponents of humanism maintain that the uncritical glorification of technology is destructive to human existence.
In the framework of the dialogue between the science and humanism, literary texts have been included as carriers of
philosophical ideas and historical and cultural conditions. Texts of the world and domestic literature describe 'utopian'
societies that are possessed by optimism and materialistic eudemonism through scientific applications. Differentiation in
literary texts and other forms of art is present since 19th century: dystopia and pessimism. The achievement of human
prosperity is a result of balance between science and the humanitarian values.
© 2016 Hellenic Academic Libraries Link
Keywords: science, technology, science and humanism, science and literature, utopian societies
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1. Επιστήμη και ανθρωπισμός. Γενικά
O διάλογος γύρω από τους δεσμούς επιστήμης/τεχνολογίας1 και ανθρωπισμού ανέδειξε την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων. Ιστορικά, η σχέση επιστήμης και ανθρωπισμός έχει διαγράψει μακρά πορεία που ξεκινά με
τη γένεση της πρώτης, κυριαρχεί την περίοδο του Διαφωτισμού, για να πάρει νέα μορφή το δεύτερο μισό του
20ού αιώνα (Sinsheimer, 1997).
Η σύγχρονη επιστήμη είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει αλλάξει ριζικά τον κόσμο απειλώντας
συγχρόνως τη διάβρωση των ανθρώπινων αξιών. Σήμερα, σε μια εποχή κρίσης υλικών και ηθικών αξιών επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ ουμανιστικών και θετικών επιστημών, καθώς και οι δύο αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι του πολιτισμού. Περίπλοκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κρατούσα κατάσταση στη νεότερη Ελλάδα, καθόσον οι επιστήμες του ανθρώπου (ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία κ.λπ.) συνιστούν κλάδους με μακρά
ιστορία και σημαντικά επιτεύγματα στο ενεργητικό τους (Κιτρομηλίδης, 2009).

2. Επιστήμη και Λογοτεχνία
2.1. Ιστορική αναδρομή
Στο ευρύτερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης επιστημών και ανθρωπισμού εντάσσεται η σχέση λογοτεχνίας
και επιστήμης, με τα λογοτεχνικά κείμενα να γίνονται, συχνά, φορείς φιλοσοφικών ιδεών, ιστορικών και
πολιτισμικών συνθηκών.
Οι ραγδαίες εξελίξεις των επιστημών δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη λογοτεχνία, με αποτέλεσμα τις
τελευταίες δεκαετίες να σημειώνεται αξιόλογη αύξηση δημοσιεύσεων και συνεδρίων με ανάλογη θεματική
(Cartwright, 2007). Ενδεικτικά αναφέρονται τα συνέδρια που διοργανώνει η British Society for Literature and
Science (The British Society for Literature and Science, n.d.).
Η άνθηση των επιστημών και η υιοθέτηση της θετικιστικής φιλοσοφίας αποτέλεσαν αστείρευτη πηγή
για τη λογοτεχνική φαντασία, η οποία δέχτηκε πολλαπλές επιδράσεις και διαρκείς μετασχηματισμούς. Ο ρεαλισμός των επιστημονικών θεμάτων ενέπνευσε για πιο αντικειμενικές καταγραφές της ανθρώπινης εμπειρίας
αλλά και για περίπλοκες θεωρήσεις της ανθρώπινης φύσης μέσω αιτιατών εξηγήσεων και μηχανισμών.
Παρόλα αυτά, ο δεσμός λογοτεχνίας και επιστημών έχει προκαλέσει πολλαπλές αντιδράσεις. Μερίδα
φιλολόγων υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία είναι υπερβολικά εξατομικευμένη για να υπαχθεί στη νομοτέλεια της
επιστημονικής μελέτης. Άλλοι πάλι φοβούνται ότι η απόλυτη φύση της επιστήμης θα υποβαθμίσει την καλλιτεχνική δημιουργία και έμπνευση. Επίκεντρο αυτών των συζητήσεων, των «δύο πολιτισμών» (the two cultures)
όπως είναι γνωστές, είναι ένα debate μεταξύ του συγγραφέα και θετικού επιστήμονα C. P. Snow και του κριτικού λογοτεχνίας F. R. Leavis (Snow, 1961). Ο πρώτος είναι υπέρμαχος της ιδέας ότι μια κοινωνία καλυτερεύει
μέσα από την κατανόηση των θετικών επιστημών, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει ότι η ανθρωπιστική παιδεία
είναι η μοναδική λύση στην ισοπεδωτική και άκριτη αποθέωση της τεχνολογίας (Kimball, 1994)2.
Βασικός πυρήνας αυτής της διένεξης είναι οι διαφορές μεταξύ επιστημόνων και λογίων. Δύο αντίπαλα
στρατόπεδα με διαφορετικές κουλτούρες που ανταλλάσσουν «φιλοφρονήσεις». Έτσι σύμφωνα με τους λόγιους «…οι επιστήμονες είναι υπερβολικά αισιόδοξοι και απληροφόρητοι για την ανθρώπινη φύση», ενώ για τους
επιστήμονες «…οι λόγιοι έχουν παντελή άγνοια των πρακτικών προβλημάτων της ανθρωπότητας» (Snow, 1961).
Εκτός όμως των διιστάμενων απόψεων υπάρχουν και οι «γεφυροποιοί», όπως η Pamela Gossin, η
οποία υποστηρίζει ότι η σύνθεση των «δύο πολιτισμών» κινείται ανάμεσα στη δημιουργική λογοτεχνία και τις
επιστήμες με διαφορετικούς τρόπους (Gossin, 1999). Ομοίως ο Cartwright, αναφέρει ότι η μελέτη της σχέσης
λογοτεχνίας και επιστήμης είναι συγχρόνως ευχάριστη και εποικοδομητική, με σκοπό να εμπλουτίσει τις επιστημονικές σπουδές (Cartwright, 2007).
Αναμφίβολα, το κοινό στοιχείο μεταξύ λογοτεχνίας και επιστήμης είναι η τελική επιδίωξή τους: να ρίξουν φως στα βαθύτερα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Διαφέρουν όμως ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν, αφού η λογοτεχνία χρησιμοποιεί τη σκέψη και τα συναισθήματα και η επιστήμη τη γνώση. Η λογοτεχνία
διαχειρίζεται τα ανθρώπινα συναισθήματα και τον ψυχισμό μέσα από μια αέναη κίνηση. Αντίθετα, η επιστήμη
1 Ως έννοιες η επιστήμη και η τεχνολογία φυσικά δεν ταυτίζονται. Η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην κατάκτηση της γνώσης, ενώ η
τεχνολογία έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε μέσον για την υπηρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του
ανθρώπου. Στην παρούσα εργασία, για πρακτικούς λόγους, εξετάζονται από κοινού.
2 Βλ. επίσης: http://www.newcriterion.com/articles.cfm/-The-Two-Cultures--today-4882
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είναι σταθερή, ασχολείται με τη φύση δίνοντας πρακτικές λύσεις, δεν δίνει έμπνευση στον άνθρωπο, αλλά παρέχει τα μέσα για μια καλύτερη υλική ζωή. Επιπροσθέτως η λογοτεχνία καθρεπτίζει μια συγκεντρωτική εικόνα της
γνώσης, ενώ η επιστήμη συστηματικά αναζητεί και εξετάζει την λεπτομέρεια (Gunn, 1911). Όπως υποστηρίζει ο
Σλοβάκος βιολόγος και συγγραφέας Gustav Murin, λογοτεχνία και επιστήμη έχουν κοινή δραστηριότητα, ιδωμένη όμως από διαφορετική οπτική γωνία. Η λογοτεχνία δίνει φωνή και οντότητα σε ιδέες που δεν μπορούν να παρουσιαστούν σε επιστημονικά κείμενα εξαιτίας του επιστημονικού σκεπτικισμού (“Comments to writing”, n.d.).

2.2. Λογοτεχνία και επιστημονική φαντασία, 19ος αι. Ιούλιος Βερν
Με τον όρο/έννοια ουτοπία εννοούμε τον ιδανικό τόπο ή τις ιδανικές καταστάσεις που δεν υπάρχουν πουθενά.
Ο όρος είναι δανεισμένος από το βιβλίο του Thomas More Utopia, που περιγράφει μια φανταστική κοινωνία
με τέλειο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχουν φτώχεια, δυστυχία και αρρώστια. Οι ουτοπικοί
πολιτισμοί χαρακτηρίζονται από ένα σύστημα πολιτικής και κοινωνικής τελειότητας, μια εναλλακτική κοινωνία όπως περιγράφεται στο πρώτο δείγμα του είδους, την Πολιτεία του Πλάτωνα. Στα λογοτεχνικά κείμενα, οι
αναφορές σε ουτοπικούς πολιτισμούς βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στην περιγραφή κοινωνιών που διακατέχονται από οπτιμισμό και αίσθημα ευδαιμονίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης της λογοτεχνίας είναι τα έργα του Ιουλίου Βερν. Ο
«πατέρας της επιστημονικής φαντασίας», όπως συχνά αποκαλείται ο Βερν, στηρίχθηκε στη γνωστή επιστήμη
και τεχνολογία της εποχής του για να περιγράψει τη λογική και πιθανά αναμενόμενη εξέλιξή τους. Στην πλοκή
των έργων του προσπαθεί να περιλάβει εφευρέσεις ή καταστάσεις που φαίνονταν «λογικές» για την εποχή του,
ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης γνωστών επιστημονικών ανακαλύψεων. Οι περισσότερες ιδέες του
πραγματοποιήθηκαν σε μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άλλες πάλι απλώς χαρακτηρίστηκαν ενδιαφέρουσες αλλά ανεφάρμοστες συλλήψεις ενός ιδιοφυούς μυαλού, που «σκοπός του δεν ήταν να προφητέψει αλλά
να διαδώσει τη γνώση», όπως ο ίδιος είχε δηλώσει (Butcher, 2006).
Πέραν από την ανάπτυξη του πνεύματος της αναζήτησης και την εμπλοκή του μέσου αναγνώστη στην
τεχνολογία, κάτι που δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο τότε, γνωρίζουμε ότι η λογοτεχνική φαντασία οδήγησε
γνωστούς επιστήμονες και εφευρέτες στην υλοποίηση ιδεών που «δανείστηκαν» από τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα. Για παράδειγμα, ο πρωτοπόρος Αμερικανός μηχανικός και ναυπηγός Simon Lake έλεγε ότι πολλές από
τις ιδέες του τις είχε δανειστεί από το βιβλίο 20.000 λεύγες υπό την θάλασσα (Wikipedia, 2016).

2.3. Η επιστημονική φαντασία σε έργα Ελλήνων συγγραφέων
Η επίδραση επιστημονικών επιτευγμάτων σε λογοτεχνικά κείμενα δεν άφησε ανεπηρέαστη και την ελληνική γραμματεία. Στο έργο του λόγιου Στέφανου Δημητριάδη Απανθίσματα (18ος αι.), ένα προδρομικό κείμενο
μελλοντολογίας, ο αφηγητής ονειρεύεται ότι βρίσκεται 700 χρόνια μπροστά στην ίδια πόλη, όπου όλα έχουν
αλλάξει προς το καλύτερο: υπάρχει ορθολογισμός, κοινωνική ισότητα και τάξη, έχουν εξαλειφθεί οι δεισιδαιμονίες και η θέαση του Θεού γίνεται υπό το πρίσμα των φυσικών επιστημών (Αθήνη, 1995)3. Το έργο του Δημητριάδη αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του έργου του Louis-Sebastien Mercier L’ an 2440. Ως υποστηρικτής
του Rousseau, ο Louis-Sebastien Mercier δίνει έμφαση σε θέματα παιδείας. Με φιλελεύθερο πνεύμα οι πρωτοποριακές για την εποχή του ιδέες περιγράφουν ένα εθνικό σύστημα παιδείας που εφαρμόζει νέες μεθόδους
διδασκαλίας, τη διά βίου μάθηση, την εκμάθηση ξένων γλωσσών κ.λπ. Όλα αυτά υπό την αιγίδα μιας πεφωτισμένης διακυβέρνησης (Brown, 2005).
Είναι σαφές ότι αμφότερα τα κείμενα, πρωτότυπο και διασκευασμένο, περιγράφουν «ουτοπικές» κοινωνίες που έχουν κατακτήσει την ευδαιμονία σύμφωνα με τις διδαχές του Διαφωτισμού και τη βοήθεια των
επιστημονικών εφαρμογών (Αθήνη, 1995).
Στο πλαίσιο της θέσης και της αντίθεσης της κοινωνίας στα επιστημονικά πορίσματα εντάσσονται και
τα σατυρικά κείμενα του Σουρή και άλλων ποιητών στα τέλη του 19ου αιώνα. Στα κείμενα αυτά γίνεται φανερό
ότι η επιστήμη, ως πολιτιστικό κοινωνικό στοιχείο, έχει αμφίδρομη σχέση με τη λογοτεχνία, καθώς η μια ανατροφοδοτεί την άλλη (Βλαχάκης, 2000)4.
3 Για το κείμενο βλ. Δημητριάδου, Στεφάνου (1797). Απανθίσματα. Βιέννη: Τύποις Μαρκ. Πούλιου.
4 Επίσης, για τις σχέσεις λογοτεχνίας και επιστήμης τον 19ο αιώνα βλ.: Flohr. B. (1999). The relationship between literature and science in
the nineteenth century: A discussion of an interdisciplinary approach. London: Essay for King's College. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016,
από https://www.itp.uni-hannover.de/~flohr/papers/m-res-meth1.pdf
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Αξίζει να αναφερθεί και η συνεισφορά κάποιων περιοδικών εκδόσεων, όπως της Πανδώρας, της Εστίας
και του Παρνασσού. Η ύλη των εν λόγω περιοδικών, παρότι δεν χαρακτηρίζεται επιστημονική με τη στενή έννοια, αντανακλά την επιστημονική επικαιρότητα της εποχής, αλλά και την αποδοχή που απολάμβανε από ένα
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό (Βλαχάκης, 2000).

2.4. Η επιστήμη ως μέσο επίτευξης της ευημερίας
Το ιδιαίτερο στοιχείο των προαναφερθεισών εκδόσεων και άλλων σχετικών κείμενων που εμπνέονται από την
επιστημονική θεματολογία, πραγματική ή μη, είναι η διερεύνηση του ρόλου της επιστήμης ως προς την επίτευξη της ανθρώπινης ευημερίας. Τι είναι όμως ευημερία; Με την ευρύτερη έννοια, ο όρος ευημερία σημαίνει ευμάρεια, δηλαδή ευζωία, άνετη διαβίωση. Όρος που στην εποχή μας τείνει να αναφέρεται στην άνεση ή τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας με βάση οικονομικά και υλιστικά δεδομένα (Μπαμπινιώτης, 1998).
Ήδη από τον 17ο αιώνα, οι επιστήμες συντελούν στη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης, την καθιστούν ευκολότερη, με λιγότερη χειρωνακτική εργασία. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται η οικονομική ευμάρεια,
οι άνθρωποι είναι πιο υγιείς και με λιγότερες προκαταλήψεις. Δηλαδή μια απελευθέρωση βιολογική, φυσική
και κοινωνική. Αυτή η «επιστημονική επανάσταση», όπως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, αποκτά καθαρά
υλιστικό χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς αντανακλούν τα λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου που εξετάζουμε, κατά
την οποία τα επιστημονικά επιτεύγματα λειτουργούν ως πανάκεια και η επιστήμη περιγράφεται ως «από μηχανής θεός» που λύνει όλα τα προβλήματα και οι άνθρωποι, επιτέλους, κατακτούν την ευτυχία.
Τα λογοτεχνικά κείμενα του 19ου αιώνα θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μεταφέροντας το πνεύμα των νέων αναγκών που απαιτεί πλέον η βιομηχανική κοινωνία. Ο 19ος αιώνας υπήρξε αιώνας μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών, επιστημονικών ανακατατάξεων: η ελληνική επανάσταση επαναπροσδιορίζει τον χάρτη της
Ευρώπης, το κομμουνιστικό μανιφέστο των Marx και Engels αλλάζει τις κοινωνικές δομές και τους τρόπους
σκέψης, η βιομηχανική επανάσταση, με αφετηρία τον 18ο αιώνα, ενισχύεται σημαντικά τον 19ο αιώνα με τη
βοήθεια της επιτευγμάτων της επιστήμης (Sherrard, 1995). Επομένως τέτοιου μεγέθους ρηξικέλευθες αλλαγές
δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη την πένα των λογοτεχνών.
Κατά γενική εκτίμηση, η εργογραφία του Βερν θεωρείται ύμνος των επιστημονικών ανακαλύψεων,
υπάρχει ωστόσο ένα κείμενο που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Στο έργο Η ημέρα ενός αμερικανού δημοσιογράφου το 2889, που γράφτηκε το 1889, ο Βερν προσπαθεί να φανταστεί πώς θα είναι ο κόσμος ύστερα
από 1.000 χρόνια. Ο συγγραφέας αφηγείται ότι στο Παρίσι του 1963 η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα άλματα.
Ωστόσο, και παρά το κλίμα της διάχυτης τεχνολογικής άνθησης, η πόλη έχει σοβαρό πρόβλημα ατμοσφαιρικής
μόλυνσης από τις βιομηχανίες, η Γη έχει καλυφθεί από ένα πυκνό δίκτυο καλωδίων που στηρίζει τις εκτεταμένες
τηλεπικοινωνίες, και οι άνθρωποι έχουν γίνει λιγότερο κοινωνικοί εξαιτίας της εντονότερης εργασιακής απασχόλησης. Ακόμη και η διατροφή έχει αλλάξει, καθώς τα τρόφιμα παρασκευάζονται από ανόργανες πρώτες ύλες.
Είναι πασίδηλο λοιπόν ότι το έργο Το Παρίσι τον 20ό αιώνα χαρακτηρίζεται από έναν εμφανέστατο πεσιμισμό,
μια κλασική περίπτωση δυστοπίας. Σύμφωνα με το Oxford Dictionaries (2016), ως δυστοπικό/-ή ορίζεται ένα
φανταστικό μέρος ή μια κοινωνία όπου τα πάντα είναι δυσάρεστα ή κακά, και συνήθως πολιτικά και περιβαλλοντολογικά υποβαθμισμένα. Το αντίθετο ακριβώς της ουτοπικής κοινωνίας. Από τη στάση λοιπόν του συγγραφέα
καταλαβαίνουμε ότι η επιστημονική επανάσταση γι’ αυτόν είναι αίτιο υποβάθμισης, όχι μόνο της καθημερινής
ζωής των ανθρώπων αλλά και γενικότερα του πολιτισμού. Ο εκδότης του Βερν απέρριψε αυτό το μυθιστόρημα
υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήταν αρεστό στους αναγνώστες, προέτρεψε δε τον συγγραφέα να επικεντρωθεί σε
βιβλία ανάλογα με το Πέντε εβδομάδες με αερόστατο, συμβουλή που οδήγησε στα υπόλοιπα 53 βιβλία της σειράς
«Θαυμαστά ταξίδια» (Butcher, 2006). Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις προβλέψεις του έργου Η ημέρα ενός
αμερικανού δημοσιογράφου το 2889 αποτελούν πλέον μια νοσηρή πραγματικότητα για την ανθρωπότητα5.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι η
λογοτεχνία, με αποτέλεσμα η «λογοτεχνική» φύση της επιστήμης να γίνει λιγότερο έντονη.
Εντούτοις, ανάλογα δείγματα δυσοίωνης μελλοντολογίας σημειώνονται σε άλλες μορφές τέχνης όπως
ο κινηματογράφος. Τα πιο συνηθισμένα αφηγηματικά μοτίβα επιστημονικής φαντασίας του 20ού και 21ου
αιώνα μιλούν για ακραία καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα, για επαφή με εχθρικές εξωγήινες οντότητες, για
ευφυή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που τελικά υπερισχύουν των ανθρώπων. Η μελλοντική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, σε συνάρτηση με την κατάρρευση του πολιτισμού και του πλανήτη, νομοτελειακά οδηγούν
5 Ένα εξίσου χαρακτηριστικό λογοτεχνικό δείγμα δυστοπίας του 19ου αιώνα είναι το έργο του Wells H. G. (1895), The Time machine. England.
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την ανθρωπότητα εκτός Γης προς αναζήτηση αποικισμού άλλων πλανητών. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα είναι
γνωστό ως κυβερνοπάνκ. Το κυβερνοπάνκ (cyberpunk) είναι ένα λογοτεχνικό ρεύμα επιστημονικής φαντασίας
το οποίο εμφανίστηκε στα γραπτά ενός κύκλου Αμερικανών συγγραφέων κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970
και επικράτησε στον χώρο ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Χαρακτηρίζεται από αναφορές στον υπόκοσμο
της υψηλής τεχνολογίας του άμεσου μέλλοντος, επικεντρωμένης σε προϊόντα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Γενετικής Μηχανικής, σε ένα συνήθως δυστοπικό, μεταβιομηχανικό κοινωνικό σκηνικό (Bethke, 2016).
Στις ημέρες μας, η πεποίθηση των επιστημόνων ότι η ευημερία της σύγχρονης κοινωνίας βασίζεται
στις νέες ανακαλύψεις και τις εφαρμογές της τεχνολογίας είναι έντονη όσο ποτέ άλλοτε. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη εξειδίκευση έχει δημιουργήσει χαοτικές καταστάσεις ακόμη και μεταξύ των μελών των διαφόρων
επιστημονικών κλάδων, ενώ παράλληλα οι εκτός του επιστημονικού χώρου αδυνατούν να κατανοήσουν τα
ασύλληπτα και ταχέως εναλλασσόμενα επιτεύγματα των επιστημών. Κατά συνέπεια, παρατηρείται μια ανισοσκελή ανάπτυξη του τεχνικού σε βάρος του ηθικοπνευματικού πολιτισμού, αφού τα επιχειρηματικά συμφέροντα ωθούν συνεχώς τον άνθρωπο στην ικανοποίηση επίπλαστων αναγκών. Με τον τρόπο αυτόν οι νέοι
ωθούνται σε πνευματικό ακρωτηριασμό με συρρίκνωση της κριτικής σκέψης και της ελεύθερης βούλησης. Η
εκπαίδευση χαρακτηρίζεται σαφώς από τεχνοκρατικό προσανατολισμό και μονοδιάστατη αντιμετώπιση του
κόσμου με αποτέλεσμα το Όλο να εξαφανίζεται μπροστά στο Ένα.

3. Συμπεράσματα
Από τα όσα προαναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμβολή των επιστημών και της τεχνολογίας στην κατάκτηση της γνώσης, με απώτερο στόχο την εξέλιξη και βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης6. Οι άνθρωποι πάντα θα ονειρεύονται «ουτοπικές» κοινωνίες, όπου η επιστήμη λύνει όλα τους
τα προβλήματα και φέρνει την ευδαιμονία. Δυστυχώς, όμως, κάτι στη διαδρομή έχει χαθεί και οι επιστήμονες
δεν δέχονται (ή δεν θέλουν να δεχτούν) το δισυπόστατο της ανάπτυξης της τεχνολογίας, αφού τις περισσότερες
φορές αποφεύγουν να δεχτούν τις αρνητικές συνέπειες που έχουν τα επιτεύγματά τους και αποποιούνται των
όποιων ευθυνών έναντι της κοινωνίας.
Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τεχνολογική, ηθική και κοινωνική πρόοδο δεν είναι μια σχέση
μονομερής και ευθύγραμμου προσανατολισμού αλλά μια σύνθετη και αντιφατική αλληλεπίδραση.
Εν κατακλείδι, σαφής απάντηση στην ερώτημα εάν οι επιστήμες έχουν συντελέσει μονομερώς στην
επίτευξη της ευημερίας του ανθρώπου δεν μπορεί να δοθεί. Εάν οι επιδιώξεις των επιστημόνων για υλιστική
ανάπτυξη της κοινωνίας δεν θέσουν πρωτίστως την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω από όλα και ως μέτρο όλων τις
ηθικές και πνευματικές αξίες, τότε η επιστήμη θα έχει αποτύχει ως προς την επίτευξη της ευημερίας για τον
άνθρωπο, ακόμη και εάν έχει κατορθώσει να υλοποιήσει τους επιστημονικούς της σκοπούς και στόχους.
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