
«Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά» 
 

 
 

2ο Συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, 4 - 5 Δεκεμβρίου 2009, Μαρούσι, Αθήνα  [1]  
 

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών 

 
 
Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας*, Κυριαζής Βασίλης*,  Μπαρκαγιάννης 
Βασίλης*  Γεωργίου Παναγιώτης*,  Συνέλλη Κατερίνα*, Σκόνδρα 
Κατερίνα*, Ζούτσου Κυριακή*, Μητρέλης Άγγελος*, Κυριαζή Πανωραία* 
Λαμπροπούλου Αγγελική* Νικόλαος Κάτρης** 
* Πανεπιστήμιο Πατρών , Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης,  
** Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ψηφιακή συλλογή «Δανιηλίδα», περιλαμβάνει κυρίως ιστορικά περιοδικά που εκδίδονταν στην 
περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. περιεχόμενο σπάνιων και ιστορικών βιβλίων της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Η δημιουργία της «Δανιηλίδας» αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της δράσης 
«Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών 
Περιοδικών» στα πλαίσια του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακές συλλογές, ψηφιοποίηση, προστασία και συντήρηση ψηφιακών 
τεκμηρίων, ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα, ανοιχτή πρόσβαση 
 
ABSTRACT 
Daniilida is a digital collection that indexes and offers open access to the content of important 
journals included in the collection of the Municipal Library of Patras.At the moment the collection 
includes historical journals that were published not only in the Patras region but also nationally 
during the 19th century and the beginning of the 20th. In the future the collection will be enriched 
with newer titles and also with the content of rare and historical books of the Municipal Library. 
The collection is the result of the collaboration between the Municipal Library of Patras and the 
Library & Information Center of the University of Patras and was developed within the framework 
of the project TELEPHAESSA. 
 
KEYWORDS: digital collections, digitization, digital content in Greek language, digital, 
preservation, open access  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η Δανιηλίδα είναι μια ψηφιακή συλλογή που ευρετηριάζει και παρέχει 

ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών τίτλων ελληνικών περιοδικών 
της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. 
Η συλλογή περιλαμβάνει προς το παρόν κυρίως ιστορικά περιοδικά που 

εκδίδονταν στην περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής 



 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου με 
απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό της με το περιεχόμενο νεώτερων τίτλων 
περιοδικών καθώς και με το περιεχόμενο σπάνιων και ιστορικών βιβλίων της 
Δ
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ημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Η συλλογή αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Πατρών και της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & 
Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την 
ακαδημαϊκή κοινότητα» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτύξει 

σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της ψηφιοποίησης, με την ανάπτυξη 
ψηφιακών συλλογών που ήδη αποτελούν σημείο αναφοράς στο χώρο της 
φιλολογίας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ 
ανα χπτύ θηκαν οι συλλογές:     

• «Κοσμόπολις»: ονομάζεται η πρώτη από τις δύο ψηφιακές συλλογές 
ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου και αρχών του 20ου 
αιώνα, η οποία δημιουργήθηκε το 2004 και περιλαμβάνει 14 τίτλους και 
πάνω από 50.000 τεκμήρια-άρθρα. Η θεματολογία των τίτλων της 
συλλογής ποικίλει από την λογοτεχνία και την ιστορία έως τη φιλοσοφία 
και την κοινωνιολογία. Η συλλογή είναι  ανοικτής πρόσβασης και είναι 
η πρώτη ελληνική ψηφιακή συλλογής που υλοποίησε το πρωτόκολλο 
OAI-PMH. 

• «Πλειάς»: αποτελεί τη συνέχεια της συλλογής «Κοσμόπολις» και 
περιλαμβάνει το περιεχόμενο 33 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου 
και των αρχών του 20ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και τον Ρωμηό του 
Γ. Σουρή.. από τη συλλογή του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 
Αρχείου (ΕΛΙΑ) περιλαμβάνει 76.750 ψηφιοποιημένες σελίδες περίπου 
και 27 τίτλους περιοδικών. 

• Δεξαμένη: πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΒΚΠ σε συνεργασία με 
τις συντακτικές ομάδες των έγκριτων περιοδικών Αξιολογικά και 
Δευκαλίων, με σκοπό την πιλοτική λειτουργία ενός ψηφιακού αρχείου 
με το περιεχόμενο σύγχρονων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών.  

Έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία από τη 
δημιουργία των παραπάνω συλλογών, η ΒΚΠ εστίασε στη δημιουργία μίας 
ψηφιακής συλλογής περιοδικών που θα σχετιζόταν κατά βάση με την κοινωνία 
της τ Πά ρας και της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της δράσης θα ήταν: 

• Η διατήρηση και διάσωση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πατρέων 
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 Η διάθεση στην αχαϊκή κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική 
κοινότητα σπάνιου υλικού που μέχρι τώρα ήταν άγνωστο και που η 
πρόσβαση σε αυτό ήταν απαγορευτική μέχρι σήμερα. 

• Να εμπλουτιστεί το ψηφιακό περιεχόμενο που υπάρχει στην ελληνική 
γλώσσα 

Η ψηφιακή συλλογή «Δανιηλίδα» που δημιουργήθηκε βασίστηκε στην 
τεχνολογική υποδομή που είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες συλλογές 
αι ακολουθήθηκε παρόμοιο μοντέλο ροής εργασιών.  κ

 
 
ΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

 
Καταμερισμός εργασιών 
Ο τκα αμερισμός των προβλεπόμενων εργασιών έγινε ως εξής: 
• ΒΚΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών: ανέλαβε την οικονομική διαχείριση και 

τον συντονισμό του έργου, έθεσε τις προδιαγραφές υλοποίησης, 
ανέπτυξε και λειτούργησε το σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του 
παραγόμενου ψηφιακού υλικού, προσέφερε την υλικοτεχνικό της 
εξοπλισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση. 
Για να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα στα στενά 
χρονικά πλαίσια που είχαν τεθεί εξαιτίας της ολοκλήρωσης της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας μέσα 
στην ένα δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες:  ΒΚΠ. Συγκεκριμ

o Συντονισμού 
 και επεξεργασίας ψηφιοποιημένου υλικού o Ψηφιοποίησης

o Τεκμηρίωσης 
o Τεχνικής υποστήριξης 
o Ελέγχου ψηφιοποιημένου υλικού και τεκμηρίωσης. 

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών: έχοντας πλήρη εικόνα των τεκμηρίων της 
συλλογής της, ανέλαβε την επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού 
καθώς και τον, παράλληλο με την ΒΚΠ, ποιοτικό έλεγχο του 
ηδφιοποιημένου υλικού . ψ

 
Κριτήρια επιλογής περιοδικών  
Τα βασικά κριτήρια για να συμπεριληφθεί ένα περιοδικό στην ψηφιακή 

συλλογή της «Δανηιλίδας» ήταν:  
• Η συνάφεια των περιοδικών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών: 

πρωταρχικός σκοπός της δημιουργίας της συλλογής ήταν η 
συγκέντρωση περιοδικών που σχετίζονταν με την ιστορία της πόλεως, 
είχαν εκδοθεί στην Πάτρα ή προέρχονταν από Πατρινούς ή αχαιούς 
δημιουργούς. 

• Η σημασία των περιοδικών στην εκδοτική και πολιτιστική πορεία του 
τόπου κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι και τις αρχές του 



 
20ου. Τα περιοδικά που επελέγησαν, εκτός από την αναγνωρισμένη 
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 μπορούν 
θούν και να επεξεργαστούν με OCR. 

 στην 
 να χρησιμοποιηθεί για επόμενα έργα της βιβλιοθήκης.   

ητα των 

ιστορική και πολιτιστική τους αξία, είναι εξίσου σημαντικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

• Η διαθεσιμότητα και η πληρότητα: η φύση του υλικού και το χρονικό 
διάστημα έκδοσής του καθιστούν δύσκολη την απόκτησή του σε πλήρη 
σειρά από έναν κάτοχο. Τα παλαιά περιοδικά συνήθως βρίσκονται 
διασκορπισμένα σε διάφορους φορείς στον ελληνικό χώρο. Η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πατρών έχει στην κατοχή της πλήρη σώματα περιοδικών, 
γεγονός που εξασφάλιζε στο έργο πλούσιο και ακέραιο περιεχόμενο.  

• Η καλή φυσική κατάσταση του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί: 
ως βασική προϋπόθεση για την επιλογή του υλικού τέθηκε και η φυσική 
κατάστασή του. Περιοδικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση
εύκολα να ψηφιοποιη

 
Διαδικασίες - Προβλήματα 
Αφού έγινε η επιλογή του υλικού που επρόκειτο να ψηφιοποιηθεί, 

μεταφέρθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της ΒΚΠ στους χώρους της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων. Η μεταφορά του εξοπλισμού 
αποφασίστηκε λόγω της ευαισθησίας και του όγκου του προς ψηφιοποίησης 
υλικού. 
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης ήταν πολύ χρονοβόρα, καθώς το υλικό ήταν 

πολύ ευαίσθητο και χρειαζόταν να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευαισθησία προκειμένου 
να μην προκληθούν φθορές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η διαδικασία πάγωνε 
προκειμένου να εντοπιστούν σελίδες που έλειπαν. Ο έλεγχος δεν ήταν πάντα 
εφικτός και γινόταν μέσα από διπλά αντίτυπα που είχε στην κατοχή της η 
βιβλιοθήκη. Ταυτόχρονα η ομάδα ψηφιοποίησης έπρεπε να μειώσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο το φαινόμενο της «σκιάς» που εμφανίζεται στις 
ψηφιοποιημένες εικόνες. Το προαναφερθέν πρόβλημα είναι αποτέλεσμα της 
καμπυλότητας της βιβλιοδεσίας, το οποίο είναι συχνό φαινόμενο σε παλαιούς 
και σφιχτά δεμένους τόμους. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας ψηφιοποίησης ο εξοπλισμός επέστρεψε

ΒΚΠ προκειμένου
 
Η ψηφιοποίηση 
Η ψηφιοποίηση του υλικού έγινε με γνώμονα τις προδιαγραφές που είχαν 

τεθ αεί κ ι στη δημιουργία των συλλογών «Κοσμόπολις» και «Πλειάς», καθώς 
και βάση των ιδιαιτεροτήτων του προς ψηφιοποίηση υλικού. Συγκεκριμένα: 

• Δημιουργήθηκαν ξεχωριστά αρχεία εικόνων μετά από την ψηφιοποίηση 
ζεύγους σελίδων (αριστερή και δεξιά). 

ότ• Ρυθμιστήκαν χρωματικά οι αποχρώσεις ανάλογα με τη φωτειν
σελίδων, προκείμενου να δημιουργηθούν ευανάγνωστα αρχεία. 

• Η ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 300 dpi σε grayscale. 



 
•
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θήκευση των πρωτογενών αρχείων έγινε σε DVD. 

ublic 
K

φόρησης 
του ΠΠ (Γεωργίου Π., Τσάκωνας Γ., Παπαχριστόπουλος Λ., Κυριαζής 
Β

έ ε ι
ySQL, είτε την 

PostgreSQL, είναι σχεδιασμένο για web servers Apache και Microsoft IIS, ενώ 
μ

ές είναι σε μορφή 
ρχείων εικόνων JPEG. Κάθε αρχείο αντιστοιχεί με κάθε σελίδα του άρθρου. Το 

OJS υποστηρίζει τη δημοσίευση αρχείων εικόνων, για τις ανάγκες όμως των 
ψηφιακών συλλογών της ΒΚΠ αναπτύχθηκε κώδικας, ο οποίος ανακτά τα 
αρχεία εικόνων του άρθρου και δημιουργεί ένα αρχείο PDF. 
 

 Προτιμήθηκε το μορφότυπο jpeg για τη δημιουργία μικρών σε μέγεθος 
αρχείων. 

• Η απο
• Μετά το τέλος της ψηφιοποίησης διενεργήθηκε και συνεχώς 

διενεργείται ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ψηφιακού υλικού. 
 
Το σύστημα 
Όπως όλες οι ψηφιακές συλλογές της ΒΚΠ, έτσι και η «Δανηιλίδα», 

βασίζονται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Open Journal Systems (OJS) 
(http://pkp.sfu.ca/?q=ojs). Το OJS είναι ένα σύστημα για τη διαχείριση και 
δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών που έχει αναπτυχθεί από το P

nowledge Project (PKP) και για την υλοποίηση του οποίου συνεργάστηκαν οι 
ακόλουθοι φορείς: Faculty of Education at the University of British Columbia, 
Simon Fraser University Library, School of Education at Stanford University, 
και Canadian Centre for Studies in Publishing at Simon Fraser University. 
Το OJS μέσα από τα υποσυστήματά του υποστηρίζει τη διαδικασία 

δημοσίευσης ενός περιοδικού, καλύπτοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια, από την 
αρχική υποβολή ενός άρθρου, τη διαδικασία της κρίσης μέχρι το τελικό βήμα 
της αποδοχής και δημοσίευσής του στο περιοδικό. Η εφαρμογή υποστηρίζει 
πολλυγλωσσικά περιβάλλοντα εργασίας σε όλα τα επίπεδα (διαχείρισης 
και χρήστη). Την αρχική «ελληνοποίηση» του περιβάλλοντος εργασίας 
υλοποίησε ομάδα εργασίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληρο

., Μπαρκαγιάννης Β.), ενώ αντίστοιχη ομάδα έχει αναλάβει συνεχή 
ενημέρωση των ελληνικών αρχείων των διαφόρων νέων εκδόσεων της 
εφαρμογής σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του PKP. 

 
Το OJS χει αναπτυχθεί με τεχνολογί ς ανοιχτού κώδικα. Είνα  γραμμένο σε 

γλώσσα PHP και ως βάση δεδομένων χρησιμοποιεί, είτε τη M

πορεί να εγκατασταθεί σε συστήματα Linux και σε Windows. Οι ψηφιακές 
συλλογές Κοσμόπολις και Πλειάς είναι εγκατεστημένες σε σύστημα 
εξυπηρετητή Ubuntu με Apache και βάση δεδομένων MySQL. 

 
Τα άρθρα των περιοδικών που περιλαμβάνουν οι συλλογ

α
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Εικόνα 1: Περιεχόμενα τεύχους από περιοδικό της συλλογής 

 
Εργαλεία διαχείρισης 
Για τις ανάγκες των ψηφιακών συλλογών της ΒΚΠ, οι οποίες στην ουσία 

αποτελούν ψηφιακά αρχεία περιοδικών, παρακάμπτεται η διαδικασία υποβολής 
και δημοσίευσης των άρθρων, όπως αυτή καθορίζεται από το OJS, κατόπιν 
υλοποίησης των απαραίτητων παραμετροποιήσεων της εφαρμογής από την 
ομάδα της ΒΚΠ. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί φόρμες υποβολής των 
βιβλιογραφικών δεδομένων των άρθρων, οι οποίες αποθηκεύουν την αναγκαία 
πληροφορία απ’ ευθείας στη βάση δεδομένων. Έχει εγκατασταθεί επίσης και 
ακριβές αντίγραφο της συλλογής, στο οποίο φαίνονται τα νεοεισαχθέντα 
στοιχεία για λόγους ελέγχου και διόρθωσης. Οι φόρμες έχουν αναπτυχθεί σε 

HP και χρησιμοποιούν βάση δεδομένων MySQL. P
 
Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Τ

 
Τίτλος Τόπος έκδοσης Έτος έκδοσης Διαθέσιμα τεύχη 

Ακαδημαϊκόν 
Ημερολόγιον 
Πατρών 

Πάτρα 1918 Τεύχος 1 

Ελικών Πάτρα 1919 Τεύχη 7 
Επαρχιακόν 
Πνεύμα Πάτρα 1869 Τεύχος 1 
Ημερολόγιον μετά 
πλήρους Οδηγού Πάτρα 1927 Τεύχος 1 
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των Πατρών
Ημερολ
Μεγάλης Ελλάδος

όγιον της 
 Αθήνα 1922-1936 Τεύχη 15 

Ηχώ 
Εγκυκλοπαιδική Πάτρα 1928-1929 Τεύχη 17 
Λόγιος Ερμής Αθήνα 1866-1876 Τεύχη 3 
Ο Απόστ
Ανδρέας 

ολος 19 7 Πάτρα 24-192 Τεύχη 46 
Οδηγός 
Πελοποννήσου Πάτρα 1933 Τεύχη 2 
Οδηγός των 
Πατρών 
(Γιακουμή) 

Πάτρα 1948 Τεύχος 1 

Οδηγός των 
Πατρών 
(Ευμορφόπουλου, 
Σβέτσου) 

Αθήνα 1910 Τεύχος 1 

Ο Σύντροφος του 
Έλληνος 
Διδασκάλου 

Αθήνα 1905 Τεύχος 1 

Παλλάς Πάτρα 1877 Τεύχη 6 
Παναχαϊκόν
Ημερολόγιον

 Πάτρα 1919 Τεύχος 1 
Πατραϊκόν 
Ημερολόγιον Πάτρα 1906 Τεύχος 1 
Πνύξ Πάτρα 18 9897-18 Τεύχη 10 
Κοσμοθεωρία1 Πάτρα 1991-1993 Τεύχη 6 
Συμπόσιο1 Πάτρα 2002 Τεύχη 2 
Υδρία1 Πάτρα 1973-1985 Τεύχη 54 

 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Μέλημα και φιλοδοξία της ομάδας2 που ανέπτυξε την «Δανηιλίδα» είναι ο 

διαρκής εμπλουτισμός της με αξιόλογα περιοδικά ιστορικής σημασίας για την 
πόλη των Πατρών και όχι μόνο. Η λήξη της κοινοτικής χρηματοδότησης, 
σίγουρα θα αποτελέσει σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα εξέλιξης της 
ψηφιακής συλλογής, ο οποίος θα ξεπεραστεί - όπως ευελπιστεί η δημιουργική 
ομάδα – με τη απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση. Ο αρχικός στόχος της 
δημιουργίας μίας συλλογής που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε 
ερευνητή, επιτεύχθηκε. Πλέον οι στόχοι αποτελούν μόνο μικρά βήματα σε 

                                                 
1 Τα συγκεκριμένα περιοδικά βρίσκονται στη φάση της τεκμηρίωσης. 
2 Για την υλοποίηση της Δανηιλίδας εργάστηκαν οι Νικόλαος Κάτρης, Κατερίνα Συνέλλη, 
Παναγιώτης Γεωργίου, Γιάννη Τσάκωνας, Βασίλης Μπαρκαγιάννης, Κυριαζής Βασίλειος, 
Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Αγγελική Λαμπροπούλου, Κυριακή Ζούστου, Άγγελος Μητρέλης, 
Πανωραία Κυριαζή, Κατερίνα Σκόνδρα. 



 
σχέση με το όραμα που μοιράζονται οι δημιουργοί της συλλογής και που δεν 
ε
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οτελέσει την συλλογική 
μ

gr},  

ίναι άλλο από την ανάπτυξη μίας συλλογής που θα απ
νήμη της πόλεως των Πατρών.    
Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας, {leonidasp@lis.upatras.

σΚυριαζής Βα ίλης {vaskir@lis.upatras.gr},  
Μπαρκαγιάννης Βασίλης, {barkayannis@upatras.gr},  
Γεωργίου Παναγιώτης {panos@lis.upatras.gr}, Συνέλλη Κατερίνα 
{synellis@lis.upatras.gr},  Σκόνδρα Κατερίνα { terina@lis.upatras.grka }, Ζούτσου 
Κυριακή {kyriaki@lis.upatras.gr}, Μητρέλης Άγγελος {angelo@lis.upatras.gr}, 

 Πανωραία {nkiriazi@upatras.gr}Κυριαζή , πούλου Αγγελική 
{alamp@lis.upatras.gr}

Λαμπρο
, Νικόλαος Κάτρης {libpatra@otenet.gr} 
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