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ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Ανακοίνωση μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας  

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

 

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 

Τραπέζης και φέτος ανακοινώνει τη διεξαγωγή των Μαθημάτων Ελληνικής 

Παλαιογραφίας αναγκαστικά λόγω της καταστάσεως της πανδημίας μέσω αποστολής 

e-mail στους ενδιαφερομένους.  

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τις ελληνικές 

γραπτές φιλολογικές και ιστορικές πηγές βάσει βυζαντινών και μεταβυζαντινών 

χειρογράφων και εγγράφων.  

Για την εγγραφή συμμετοχής και τον τρόπο του μαθήματος παρακαλούμε διαβάστε 

τις ακόλουθες οδηγίες. 

 

1. Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν στα μαθήματα και να τους 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά παρακαλούνται να δηλώσουν εγγραφή με το δελτίο 

που επισυνάπτεται και να το αποστείλουν στη ηλεκτρονική διεύθυνση  

 

paleografiatselikas.ipamiet@gmail.com 

 

2. Τα μαθήματα αποτελούνται από τρείς κύκλους (έτη). 

Α έτος αρχάριοι    

Β έτος οι προηγούμενοι πρωτοετείς    

Γ έτος οι προηγούμενοι δευτεροετείς. 

3. Στον κάθε μαθητή κάθε Πέμπτη θα αποστέλλεται προς μελέτη το αντίστοιχο 

μάθημα του έτους με τις συνήθεις επεξηγήσεις και πληροφορίες. 

4. Για να ελέγχεται η συμμετοχή κάθε μαθητή (δεδομένου ότι πολλοί ζητούν 

βεβαίωση παρακολούθησης και θα πρέπει να υπάρχει ένα τεκμήριο συμμετοχής) 

στο υλικό που θα αποστέλλεται θα ορίζονται μερικοί στίχοι παλαιογραφικού 

κειμένου τους οποίους θα πρέπει ο μαθητής να μεταγράψει σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα δοθούν.  

5. Ο έλεγχος της μεταγραφής θα αποστέλλεται με το επόμενο μάθημα για να κάνει ο 

καθένας τις παρατηρήσεις του. 

6. Μπορείτε να υποβάλλετε σύντομες παρατηρήσεις ή απορίες. 

7. Για όποια ατέλεια επιζητείται κατανόηση και βοήθεια για καλύτερη επικοινωνία 

και συνεννόηση.  



9. Ευχή είναι γρήγορα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της εποχής και κάποια στιγμή να 

δοθεί η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης, αλλά και επίσκεψης στην έδρα του 

Αρχείου για άμεση επαφή με πρωτότυπα χειρόγραφα και γενικότερη 

πληροφόρηση γύρω από τη χρησιμότητα της παλαιογραφικής γνώσης για τη 

φιλολογική και ιστορική έρευνα. 

10. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν όπως ακριβώς 

καθιερώθηκε από την εποχή έναρξής το 1984. 

 

11. Η έναρξη των μαθημάτων θα και η πρώτη αποστολή μαθήματος θα γίνει την  

Πέμπτη 8  Οκτωβρίου 2020. 

 

Μελετάτε και υγιαίνετε 

 

Αγαμέμνων Τσελίκας,  

Φιλόλογος – Παλαιογράφος,  

Προϊστάμενος του Ιστορικού και  

Παλαιογραφικού Αρχείου  

του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα 10560 (Πλατεία Αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου). 

Τηλέφωνο: 2103221337   

E-mail: ipamiet@otenet.gr   

  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ή  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΑΧ. ΚΩΔ.            

ΤΗΛ:   

E-mail:   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  

ΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:  

 


