
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Εις την Αθήνα σήμερα την ………………. 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. Ο Ανάδοχος , νομίμως εκπροσωπούμενος, καλούμενο κατωτέρω χάριν συντομίας «εταιρεία» και 

2. Ο κ. …………………………………, κάτοικος …………, οδός …………… αρ. …, ΑΦΜ .............. , ΔΟΥ ....................., καλούμενος 
κατωτέρω χάριν συντομίας “Συγγραφέας”. 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ήδη δια του παρόντος  οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

1. Έργο  

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, εφεξής αποκαλούμενο ΙΜΕ, στην προσπάθειά του να προωθήσει τη μελέτη και διάσωση του Ελληνισμού σε 
όλη τη γεωγραφική και ιστορική του διάσταση υλοποιεί το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», εν συντομία καλούμενο ΜΕΣ. 

Το εν λόγω έργο το οποίο ανήκει στο και υλοποιείται από το ΙΜΕ, έχει ενταχθεί στα Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη 
και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική» του ΕΣΠΑ, ενώ η υλοποίηση των εργασιών που περιγράφονται 
στην παρούσα προβλέπεται με την από  __________ σύμβαση μεταξύ του ΙΜΕ και της «εταιρείας». 

Η «εταιρεία» αναθέτει στον Συγγραφέα και ο Συγγραφέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την απαιτούμενη έρευνα για τη συγγραφή 
λημμάτων που θα περιληφθούν στο ΜΕΣ, να συγγράψει τα εν λόγω λήμματα σύμφωνα με τις “ΟΔΗΓΙΕΣ” αντίστοιχα και να παραδώσει τα 
λήμματα, όπως αυτά ορίζονται στις ΟΔΗΓΙΕΣ επισυνάπτεται στην παρούσα ως Συνημμένο Α, στις ημερομηνίες που ορίστηκαν με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Συγγραφέα. Στον Κατάλογο Λημμάτων που συνοδεύει κάθε ανάθεση προσδιορίζονται ονομαστικά τα 
λήμματα που θα συγγράψει ο Συγγραφέας καθώς επίσης και ο χρόνος παράδοσης των λημμάτων και η αμοιβή του Συγγραφέα”. Ο Κατάλογος 
Λημμάτων, υπογεγραμμένος υπό των μερών, επισυνάπτεται στην παρούσα ως Συνημμένο Β και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

2. Παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

2.1. Το κάθε λήμμα θα φέρει την υπογραφή του συντάκτη του, στον οποίο και θα ανήκει το ηθικό δικαίωμα επί του ανατεθειμένου με το παρόν 
συμφωνητικό έργου (συγγραφής λημμάτων) σε κάθε περίπτωση. Ο Συγγραφέας, όμως, με την παρούσα σύμβαση, εκχωρεί και μεταβιβάζει 
αποκλειστικά στο ΙΜΕ όλα τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την επί μέρους συμβολή του, της συγγραφής λημμάτων 
(καλούμενο κατωτέρω χάριν συντομίας έργο), τα οποία ενσωματώθηκαν στο ΜΕΣ και όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτά τα 
δικαιώματα, ιδίως την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει:  

α)  την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή μέσα 

β)  την μετάφραση του έργου 

γ)  τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου, σύμφωνα με την επιστημονική  δεοντολογία 

δ)  τη  θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιγράφων του έργου με μεταβίβαση της κυριότητας, με  εκμίσθωση  ή με δημόσιο 
δανεισμό, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση  ή το δημόσιο δανεισμό, ιδίως σε ότι αφορά τη 
χρήση των αντιτύπων 

ε)  την δημόσια παρουσίαση του έργου στο κοινό 

στ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή 
με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, καθώς και τη 
διάδοση ή διανομή του έργου στο κοινό ή την παροχή πρόσβασης του κοινού στο έργο 

ζ)  την εισαγωγή αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή 
από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από το 
δημιουργό. 

Επίσης το ΙΜΕ αποκτά με την παρούσα σύμβαση από τον Συγγραφέα: 

• το δικαίωμα να αναπαράγει το έργο με οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα, 

• το δικαίωμα να κάνει CD-roms, DVD, δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο,  ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό φορέα πληροφορίας 

• το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το έργο με κάθε μέσο, όπως στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με 



 

 

καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων  

• το δικαίωμα να εκδώσει το έργο σε έντυπη μορφή, 

• το δικαίωμα της προσαρμογής, διασκευής του έργου σε ειδική έκδοση, έντυπη ή ηλεκτρονική, (π.χ. θεματική επιλογή)  

• το δικαίωμα ‘εμπορίας’, ‘merchandising’. 

2.2 Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό, από τον Συγγραφέα στο ΙΜΕ, καλύπτει κάθε 
χρήση του έργου. Καλύπτει επίσης και κάθε τρόπο εκμεταλλεύσεως, που είναι γνωστός την παρούσα στιγμή, αλλά που μπορεί το ΙΜΕ να 
αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τώρα, παρά μόνο στο μέλλον.  

2.3 Ο Συγγραφέας δίνει επίσης με την παρούσα σύμβαση την άδεια για κάθε μετατροπή, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου, καθώς 
και τη συναίνεση του για την πιθανή δημιουργία στο μέλλον παράγωγου έργου από το συγκεκριμένο αρχικό έργο. Οποιαδήποτε τέτοια 
ενέργεια, βεβαίως, εάν και όταν γίνει, θα γίνει σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία και δεν θα έχει σκοπό να αλλοιώσει το πνεύμα 
του έργου, ή τα επιχειρήματα του συγγραφέως.  

2.4 Το ΙΜΕ αποκτά επίσης με την παρούσα το δικαίωμα είτε να μεταβιβάζει περαιτέρω, εάν και όταν θελήσει, τα δικαιώματά που αποκτά με την 
παρούσα σύμβαση, είτε να καταρτίζει συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης για τα συγκεκριμένα δικαιώματα.     

2.5 Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος που επιτελείται με την παρούσα, δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο, ούτε από την άποψη των 
εξουσιών, ούτε του σκοπού, ούτε της διάρκειας, ούτε της τοπικής ισχύος και της έκτασης αλλά ούτε και των μέσων εκμετάλλευσης (τα οποία 
δύνανται και να ξεπερνούν τον σκοπό της συμβάσεως). 

Η μεταβίβαση αυτή, ισχύει για όλη τη διάρκεια της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για όλες τις χώρες του κόσμου. 

Η μεταβίβαση αυτή ισχύει για όλα τα λήμματα που θα συγγράψει ο Συγγραφέας με σκοπό να συμπεριληφθούν στο ΜΕΣ. 

 

3. Ανάθεση 

3.1. Σε κάθε ανάθεση λημμάτων καθορίζονται κοινή συναινέσει: 

• τα λήμματα ονομαστικά 

• ο χρόνος παράδοσής τους 

• η συνολική αμοιβή του “Συγγραφέα” για τα εν λόγω λήμματα 

• η επιθυμητή έκταση κάθε λήμματος σε διακύμανση αριθμού σελίδων 

3.2. Ονομαστικός κατάλογος λημμάτων, στον οποίο αναφέρονται ο χρόνος παράδοσής, η επιθυμητή έκταση κάθε λήμματος σε διακύμανση 
αριθμού σελίδων, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποτελεί κάθε φορά το Συνημμένο Β της σύμβασης, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οποιεσδήποτε συμπληρώσεις θελήσουν τα μέρη να κάνουν στον 
κατάλογο των λημμάτων, θα γίνονται με τροποποίηση του Συνημμένου Β υπογεγραμμένου υπό των μερών. 

3.3. Η αμοιβή ορίζεται ως ___ ευρώ ανά σελίδα λήμματος, φόρων, κρατήσεων και ΦΠΑ (εφόσον απαιτείται) περιλαμβανομένων. Ως σελίδα 
νοείται κείμενο 250 λέξεων ενώ δεν προσμετρώνται βιβλιογραφία, παραπομπές, υποσημειώσεις, πίνακες, γλωσσάρια και λοιπά πρόσθετα 
στοιχεία.  Ο προσδιορισμός του αριθμού των σελίδων για τον υπολογισμό της αμοιβής στρογγυλεύεται στο εγγύτερο ακέραιο αριθμό.    

3.4 Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Συγγραφέας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό σελίδων για κάθε λήμμα, όπως αυτός 
καθορίζεται στο Συνημμένο Β της παρούσας. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ν’ απορρίψει 
το έργο, ενώ καμία επιπλέον αμοιβή δεν θα οφείλεται στον Συγγραφέα για τις επιπλέον αυτές σελίδες. 

4. Παραλαβή και πληρωμή  έργου 

Ο Συγγραφέας υποβάλλει ηλεκτρονικά το «έργο» στην «εταιρεία» Υπεύθυνος Επικοινωνίας: _________________ (e-mail: ________). 

Το έργο ελέγχεται ως προς την επιστημονική επάρκεια και πληρότητα και την τήρηση των οδηγιών του παραρτήματος Ι,  και εν συνεχεία 
πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου όπως αυτή προβλέπεται , από τη σύμβαση μεταξύ ΙΜΕ και 
«εταιρείας».  

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους από τον 
«συγγραφέα». 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις ή ατέλειες στο έργο που της παρέδωσε ο Συγγραφέας, υποχρεούται να του 
απευθύνει εγγράφως υποδείξεις για τη συμπλήρωσή τους, εντός ενός μηνός. Ο Συγγραφέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις της Επιτροπής, και να τις ενσωματώνει στο έργο χωρίς αντιρρήσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται όσες φορές 
απαιτηθεί, έως ότου η Επιτροπή μείνει ικανοποιημένη από το έργο, και το αποδεχτεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Συγγραφέας δεν έχει καμία 
αξίωση για επιπλέον αμοιβή εξαιτίας των ανωτέρω λόγων.  

Η αμοιβή του Συγγραφέα καταβάλλεται από την εταιρεία στο τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου εκδόθηκε η 
σχετική πιστοποίηση με την έκδοση του σχετικού  νομίμου παραστατικού. 

 

5. Ουσιώδεις όροι 

Άπαντες οι όροι της παρούσης συνομολογούνται ουσιώδεις. 



 

 

 

6. Μερική ακυρότης 

Συμφωνείται, ότι τυχόν ακυρότης όρου τινός του παρόντος δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του όλου, τα δε μέρη υποχρεούνται να αναζητήσουν 
την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων. 

 

7. Τροποποιήσεις 

Πάσα τροποποίηση της παρούσης, περιλαμβανομένου και του παρόντος άρθρου γίνεται μόνον εγγράφως. 

 

8. Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λήγει την (ημερομηνία ??)  

Η παρούσα δύναται να λυθεί οποτεδήποτε, εξαιτίας σπουδαίου λόγου με έγγραφη ειδοποίηση της «Εταιρείας». Στην περίπτωση αυτή ρητά 
διευκρινίζεται ότι ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στον Συγγραφέα για έργο που θα έχει τυχόν εκτελέσει κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Το 
έργο αυτό ο Συγγραφέας δεν θα υποχρεούται να παραδώσει στην «εταιρεία».  

 

9. Αρμοδιότης - Δωσιδικία 

Τα μέρη ορίζουν ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διένεξης ή διαφοράς, η οποία τυχόν προκύψει κατ’ ακολουθίαν, από 
την εκτέλεση ή λύση της παρούσης συμβάσεως, καθίστανται τα ????? . 

 

 

Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα, ανεγνώσθη, υπεγράφη και έλαβε ανά ένα  έκαστο των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την εταιρεία …………………………………………..     Ο Συγγραφέας………………………………. 

 



 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 
 

1. Γενικές Οδηγίες 
 
1.1. Σύνθεση Λήμματος 
 
Κάθε λήμμα, ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο πραγματεύεται, 
αποτελείται από τα εξής μέρη: 
 
1.1.1. Δελτίο λήμματος 
 
Περιλαμβάνει περίληψη με τα σημαντικότερα στοιχεία του λήμματος όχι 
μεγαλύτερη των 70 λέξεων. Ανάλογα με τον τύπο του λήμματος, 
περιλαμβάνει μεμονωμένα τεκμηριωτικά στοιχεία όπως ημερομηνία 
γέννησης, θανάτου, κλπ. (βλ. ειδικές οδηγίες ανά τύπο)  
 
1.1.2. Κυρίως λήμμα 
 
Πρόκειται για ρέον κείμενο δομημένο σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. 
 
1.1.3. Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 
Πρόκειται για κατάλογο με έμφαση στην πρόσφατη βιβλιογραφία. 
Περιλαμβάνονται τα κύρια έργα για το θέμα, καθώς και έργα που – κατά 
την κρίση του συγγραφέα – βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση του 
θέματος ή του ιστορικού πλαισίου εν γένει.  
 
1.1.4. Γλωσσάρι 
 
Πρόκειται για την επεξήγηση όρων, των οποίων η κατανόηση από το μέσο 
χρήστη δεν θεωρείται δεδομένη. 
 
1.1.5. Οπτικοακουστικές πηγές 
 
Πρόκειται για προτεινόμενο οπτικοακουστικό υλικό κάθε είδους κατά 
την κρίση του συγγραφέα που είτε τεκμηριώνει ή/και συμπληρώνει το 
λήμμα (π.χ. διάγραμμα, χάρτης, μουσική, κλπ.), είτε εικονογραφεί 
κατάλληλα το λήμμα (π.χ. απεικόνιση προσώπου, αντικειμένου ή χώρου). 
Απαραίτητη είναι η προσθήκη βιβλιογραφικής παραπομπής από τον 
συγγραφέα. 
 
1.1.6. Κειμενικές πηγές (προαιρετικές) 
 
Πρόκειται για κειμενικά αποσπάσματα που – κατά την κρίση του 
συγγραφέα – μπορούν να συμπληρώσουν με οποιοδήποτε τρόπο το λήμμα, 
φέρνοντας π.χ. το σημερινό αναγνώστη κοντά στο λόγο της εποχής ή 
φωτίζοντας πτυχές που δεν είναι δυνατό να αναλυθούν στο κυρίως 
κείμενο. Απαραίτητη είναι η προσθήκη βιβλιογραφικής παραπομπής από 
τον συγγραφέα. 
 
1.1.7. Χρονολόγιο (όπου αυτό είναι δυνατό) 
 
Πρόκειται για καταγραφή πληροφοριών σε χρονολογική σειρά. Το 
χρονολόγιο έχει χαρακτήρα επικουρικό ως προς το κυρίως λήμμα, δομεί 
την πληροφορία σε εύκολα ανιχνεύσιμη μορφή και μπορεί να περιλάβει 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο 



 
ρέον κείμενο. 

 

 
1.1.8. Βοηθητικοί κατάλογοι 
 
Πρόκειται για πληροφορία σε μορφή καταλόγου, όπως εργογραφία, 
γενεαλογία, κλπ. 
 
 
1.2. Οδηγίες Συγγραφής και Τεκμηρίωσης 
 
1.2.1. Δομή του κυρίως λήμματος 
 
Το κυρίως λήμμα δομείται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, τα οποία 
προσδιορίζονται σε σχέση με το είδος του λήμματος. Κάθε 
(υπο)κεφάλαιο έχει ιδιαίτερο (υπό)τίτλο. 
 
1.2.2. Περιεχόμενο – Τεκμηρίωση  
 
Στο κείμενο δε δίνονται επεξηγηματικές πληροφορίες για ζητήματα που 
δεν εμπίπτουν στο θέμα του λήμματος. Εφόσον ο συγγραφέας το κρίνει 
απολύτως απαραίτητο, μπορεί να προσθέσει μια σύντομη υποσημείωση.  
 
Οι πληροφορίες που δίνονται στο κείμενο τεκμηριώνονται με 
βιβλιογραφικές παραπομπές σε μορφή υποσημειώσεων. Για τον τρόπο της 
παραπομπής βλ. «Οδηγίες Βιβλιογραφικών Αναφορών».  
 
Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση στις πηγές ή στη βιβλιογραφία ως 
προς κάποια επιμέρους πληροφορία, ο συγγραφέας επιλέγει την κατά την 
κρίση του ορθότερη εκδοχή και την ενσωματώνει στο κείμενο. Παράλληλα 
όμως παραθέτει σε υποσημείωση τις κυριότερες άλλες απόψεις, 
τεκμηριώνοντάς τες βιβλιογραφικά. 
 
1.2.3. Ύφος και Γλώσσα 
 
Το κείμενο γράφεται στη δημοτική γλώσσα σε μονοτονικό. Η γλώσσα 
είναι απλή, όχι όμως απλουστευτική. Το κείμενο απευθύνεται στο ευρύ 
πεπαιδευμένο κοινό, χωρίς όμως να εκλαϊκεύει σε βάρος της 
επιστημονικής επάρκειας. Αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο μακροπερίοδος 
λόγος και οι αλλεπάλληλες υποτακτικές προτάσεις. Αποφεύγεται η 
αλολογία και οι κάθε είδους ατεκμηρίωτες αξιολογικές κρίσεις. κ

 
1.2.4. Ορολογία 
 
Όπου είναι αναπόφευκτη η χρήση ειδικών όρων, χρησιμοποιείται η 
ελληνική ορολογία. Εάν δεν υπάρχουν δόκιμοι ελληνικοί όροι, 
χρησιμοποιούνται οι διεθνείς. Ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια, ονομασίες 
διοικητικών ενοτήτων κλπ. παρατίθενται στη μορφή, η οποία θεωρείται 
δόκιμη από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εάν υπάρχουν διαφορετικές 
εκδοχές του ίδιου ονόματος, ο συγγραφέας επιλέγει την κατά την κρίση 
του ορθότερη ή πιο δόκιμη εκδοχή και την ενσωματώνει στο κείμενο. 
Παράλληλα όμως παραθέτει την άλλη ή τις άλλες εκδοχές σε παρένθεση. 
Τα ονόματα φύλων, λαών ή κρατών παρατίθενται στη δόκιμη εκδοχή.  
 
1.2.5. Γλωσσάρι 
 
Επεξηγούνται λέξεις που είτε απουσιάζουν από τη σημερινή γλώσσα 
(π.χ. δρουγγάριος) είτε έχουν διαφοροποιηθεί νοηματικά (π.χ. 



 
στρατηγός). Οι όροι, οι οποίοι επεξηγούνται, μπορεί να αναφέρονται 
σε αξιώματα (π.χ. επώνυμος άρχων), θεσμούς (π.χ. θέμα), πάσης φύσεως 
αντικείμενα (π.χ. τσατμάς) κλπ. ή να αποτελούν μέρος της 
επιστημονικής ορολογίας (π.χ. κοροπλαστική). Το κείμενο είναι 
σύντομο και περιεκτικό, αποφεύγει την επανάληψη του όρου που 
επεξηγείται και δεν περιέχει άλλους όρους, οι οποίοι επίσης χρήζουν 
επεξήγησης. 

 

 
1.2.6. Εικονικές Πηγές 
 
Κάθε προτεινόμενη εικονική πηγή συνοδεύεται από λεζάντα.Εάν η 
σύνδεση της εικόνας με το λήμμα δεν είναι προφανής στον μη ειδικό, 
γίνεται μια πολύ σύντομη επεξήγηση. Εάν ο συγγραφέας έχει 
φωτοτυπήσει τη σχετική εικόνα από κάποιο έντυπο, δίνει πλήρη 
βιβλιογραφική παραπομπή. Εάν ο συγγραφέας προτείνει την απεικόνιση 
ενός μουσειακού αντικειμένου ή υλικού, του οποίου η φωτοτύπηση δεν 
είναι δυνατή, κάνει μια σύντομη περιγραφή της εικονικής πηγής και 
δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταύτιση και την ανεύρεσή της. 
Σημειώνεται ο φορέας (μουσείο, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη κλπ.) στον 
οποίο ανήκει το αντικείμενο που απεικονίζεται, εφόσον κάτι τέτοιο 
είναι δυνατόν. 
 
1.2.7. Κειμενικές πηγές 
 
Κάθε απόσπασμα κειμενικής πηγής συνοδεύεται από λεζάντα και πλήρη 
βιβλιογραφική παραπομπή. Εάν η σύνδεση του αποσπάσματος με το λήμμα 
δεν είναι προφανής στον μη ειδικό, γίνεται μια πολύ σύντομη 
επεξήγηση. 
 
1.3. Οδηγίες βιβλιογραφίας και Παραπομπών 
 
1.3.1. Πηγές 
 
Αρχαίοι συγγραφείς 
Ομήρου Οδύσσεια 2.314–17. 
Παυσανίας 1.18.1. 
Στησίχορος PMG 217. 
Θουκυδίδης 6.71.2, 7.14.3–4. 
Vitruvius De architectura 2.3.3. 
 
Χειρόγραφα  
Cod. Vat. lat. 1202 fol. 42v.  
 
Επιγραφές  
IG II2, 15, στίχος 87.  
SIG3, 598 D, στίχοι 10-16. 
 
Νεότερη έκδοση πηγής 
Τερτυλλιανός, De monogamia, επιμ. G.F. Diercks, στο Tertulliani 
Opera, τομ. 2, (Corpus Christianorum, series latina 2, Turnhout 
1954). 
Mesavrites, N., Epitaphios, επιμ. A. Heisenberg, Neue Quellen zur 
Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion, I : Der 
Epitaphios des Nikolaos Mesarites auf seinen Bruder Johannes. 
(Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-philologische und historische Klasse, München 1992). 
 



 
1.3.2. Βιβλιογραφία 

 

 
Μονογραφία – Συλλογικός τόμος 
Lanckoronski, K., Städte Pamphyliens und Pisidiens (Wien 1892) σελ. 
82–88, πίν. I–III. 
Stillwell, A.N., Benson, J.L., Corinth XV.3: The Potters’ Quarter: 
The Pottery (Princeton 1984) 
Shelmerdine, C.W., Palaima, T.G. (επιμ.), Pylos Comes Alive: 
Industry and Administration in a Mycenaean Palace (New York 1984). 
 
Βιβλίο με τυποποιημένη συντομογραφία  
ARV2 1012.1.  
CVA British Museum 6, πιν. 84.2a-c. 
 
Βιβλίο σε σειρά που συντομογραφείται 
Roueché, C., Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman 
and Late Roman Periods (JRS Monograph 6, London 1993)  
Johansen, K.F., Exochi: Ein frührhodisches Gräberfeld (ActaArch 28, 
Kopenhagen 1958)  
 
Βιβλίο σε σειρά που δε συντομογραφείται 
Wiggermann, F.A.M., Mesopotamian Protective Spirits: The Ritual 
Texts (Cuneiform Monographs 1, Groningen 1992)  
Zanker, P., The Masks of Socrates: The Image of the Intellectual in 
Antiquity (Sather Classical Lectures 59, Berkeley 1995)  
 
Βιβλίο ως παράρτημα περιοδικού 
Klijn, A.F.G., The Acts of [Judas] Thomas, Supplement Novum 
Testamentum 5 (Leyden 1962) 
 
Βιβλίο που υπάρχει σε πολλές εκδόσεις 
Bhaskar, R., A Realist Theory of Science2 (Atlantic Highlands 1978). 
Schweitzer, B.L., Greek Geometric Art (London 1971) [Die 
geometrische Kunst Griechenlands (Κöln 1969)]. 
Lawrence, A.W., Greek Architecture4 (αναθεωρημένο από τον R.A. 
Tomlinson, New Haven 1983)  
 
Βιβλίο περισσοτέρων του ενός τόμων 
Richter, G.M.A., The Portraits of the Greeks 1 (London 1965)  
 
Βιβλίο περισσοτέρων του ενός τόμων (με διαφορετικούς υπότιτλους) 
Bar-Yosef, O., Gopher A. (επιμ.), An Early Neolithic Village in the 
Jordan Valley 1: The Archaeology of Netiv Hagdud (Cambridge, Mass. 
1997)  
 
Βιβλίο με περισσότερους τόπους έκδοσης 
Harvey, A., Economic expansion in the Byzantine Empire 900-1200 
(Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney 1989) 
 
Βιβλίο σε επανεκτύπωση 
Myres, J.L., The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Cesnola 
Collection of Antiquities from Cyprus (New York 1914, επανεκτύπωση 
1974)  
 
Άρθρο σε περιοδικό που συντομογραφείται 
Cherry J.F. et al., “Archaeological Survey in an Artifact-Rich 
Landscape: A Middle Neolithic Example from Nemea, Greece,” AJA 92 



 
(1988) σελ. 159–176. 

 

 
Άρθρο σε περιοδικό που δεν συντομογραφείται 
Winter, I.J., “Royal Rhetoric and the Development of Historical 
Narrative in Neo-Assyrian Reliefs,” Studies in Visual Communication 
7:2 (1981) σελ. 2–38. 
Sućeska, A., “Bosna Eyaleti’nde Tekâlif-i şakka,” Tarih Enstitüsü 
Dergisi 12 (1981) σελ. 755-762. 
Salzmann, A., “An Ancient Régime Revisited: Privatization and 
Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire,” 
Politics & Society 21 (1993) σελ. 393-423. 
 
Άρθρο σε τιμητικό τόμο 
Young, F.M., “The Gods of the Greeks and the Nature of Religious 
Language,” στο Schoedel W.R., Wilken, R.L. (επιμ.), Early Christian 
Literature and the Classical Intellectual Tradition: In Honorem 
Robert M. Grant (Paris 1979). σελ. 75–79. 
 
Άρθρο σε συλλογικό τόμο 
Aravantinos, V.L.,  “The Use of Sealings in the Administration of 
Mycenaean Palaces,” στο C.W. Shelmerdine, T.G. Palaima (επιμ.), 
Pylos Comes Alive: Industry and Administration in a Mycenaean Palace 
(New York 1984) σελ. 41–48. 
Kahil, L., “La déesse Artemis: Mythologie et iconographie,” στο Acta 
of the XI International Congress of Classical Archaeology 1978 
(London 1979) σελ. 77–78. 
 
Άρθρο σε εγκυκλοπαίδεια ή σε γενικό έργο 
CAH XII σελ. 329 (N.H. Baynes). 
PECS σελ. 245–246, βλ.λ. Cosa (F.E. Brown). 
RE 2 (1894) στήλες 2429–2431, βλ.λ. Antilochus (R. Wagner). 
 
Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή 
Whitcomb, D.S., Trade and Tradition in Medieval Southern Iran (Diss. 
University of Chicago 1979)  
 

 

Οδηγίες για Λήμματα Προσώπων 
 
Το υπό ανάθεση λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
 

• Δελτίο λήμματος 
• Κυρίως λήμμα 
• Χρονολόγιο 
• Εργογραφία 
• Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης 

Λημμάτων) 
• Γλωσσάρι (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Εικονικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Κειμενικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 

 
2.1. Δελτίο λήμματος 
 
Πρόκειται για ένα σώμα κωδικοποιημένων πληροφοριών που αφορούν στην 
ταύτιση του προσώπου. Οι ζώνες πληροφορίας είναι οι εξής: 



 
 

 

2.1.1. Περίληψη 
 
Β
 
λ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων 

2.1.2. Άλλα ονόματα 
 
Παρατίθενται τα άλλα ονόματα και τα παρωνύμια του προσώπου, είτε τα 
τελευταία χρησιμοποιούντο κατά την εποχή που ζούσε το πρόσωπο, είτε 
του δόθηκαν από την ιστοριογραφία (π.χ. Μέγας, Βουλγαροκτόνος). 
 
2.1.3. Χρονολογίες γέννησης και θανάτου 
 
Οι σχετικές χρονολογίες καταγράφονται με τη μεγαλύτερη δυνατή 
λεπτομέρεια και αποδίδονται στο γρηγοριανό ημερολόγιο. Αν δεν 
υπάρχουν ακριβείς χρονολογίες, γίνεται αναφορά σε ευρύτερες χρονικές 
περιόδους (π.χ. δεκαετίες ή τέταρτα του αιώνα), σχετική χρονολόγηση 
με termini post ή ante quem (π.χ. α΄ ήμισυ 13ου αιώνα, πριν το 1204) 
ή απλώς επισήμανση του floruit. 
 
2.1.4. Γεωγραφικός εντοπισμός γέννησης και θανάτου 
 
Παρατίθεται ο τόπος (πόλη, συνοικία, χωριό) γέννησης και θανάτου του 
προσώπου με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, η γεωγραφική ή/και 
διοικητική υπαγωγή του τόπου (π.χ. Άγιος Γεώργιος, σαντζάκι 
Λιβαδειάς) και η σημερινή ονομασία του. 
 
2.1.5. Κύρια ιδιότητα 
 
Από τις ιδιότητες που υποδύθηκε το εν λόγω πρόσωπο επιλέγεται μία, 
εκείνη που θεωρείται κύρια ιδιότητα του προσώπου και αποτελεί τον 
κυριότερο λόγο, για τον οποίο το πρόσωπο συμπεριλαμβάνεται στην 
Εγκυκλοπαίδεια της Βοιωτίας (π.χ. Πίνδαρος: ποιητής). Ως κύρια 
ιδιότητα μπορεί να παρατίθεται όρος που δεν προέρχεται από την 
εποχή, κατά την οποία έζησε το πρόσωπο, αλλά αποτελεί χαρακτηρισμό 
ης ιστοριογραφίας ή γενικά της μεταγενέστερης έρευνας. τ

 
2.2. Κυρίως λήμμα 
 
Τ
 
ο κυρίως λήμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

2.2.1. Γέννηση – οικογένεια 
 
Παρατίθενται οι πληροφορίες που αφορούν τον τόπο και χρόνο γέννησης, 
καθώς και την οικογένεια του προσώπου. Δεν γίνεται απλώς ταύτιση των 
γεννητόρων, αλλά και παρουσίαση του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο 
εντάσσεται η οικογένεια, ασχέτως της σπουδαιότητάς της. Εδώ 
παρέχονται τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την εθνοτική καταγωγή, 
το θρήσκευμα και τη γλώσσα του οικογενειακού περιβάλλοντος του 
προσώπου. 
 
2.2.2. Εκπαίδευση - ανατροφή 
 
Παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση και στην 
ανατροφή που έλαβε το πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά σε 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δασκάλους, αντικείμενα σπουδών κλπ.. 
Γενικότερα γίνεται λόγος για τη ζωή του προσώπου κατά τα παιδικά και 



 
τα νεανικά του χρόνια, πριν την ανάληψη εκ μέρους του ενήλικης 
δράσης. 

 

 
2.2.3. Δράση 
 
Παρουσιάζεται σε χρονική σειρά η δράση του προσώπου, που 
περιλαμβάνει τα στάδια της ενήλικης ζωής του, την καριέρα του και 
τις διαδοχικές ιδιότητες και κοινωνικούς ρόλους που υποδύθηκε. 
Πρόκειται για το σημαντικότερο κατά κανόνα μέρος του κυρίως λήμματος 
και για εκείνο, του οποίου η δομή είναι αδύνατο να προκαθοριστεί 
αυστηρά. Δεδομένου ότι εδώ εμπίπτει ολόκληρη η δημιουργική και 
δραστήρια φάση ζωής του προσώπου, η ενότητα αυτή αναλύεται σε 
αρκετές μικρότερες υποενότητες, ανάλογα με το εκάστοτε βιογραφούμενο 
πρόσωπο. Οι ζώνες πληροφορίας που πρέπει να καλύπτονται στο πλαίσιο 
των υποενοτήτων, ασχέτως αν ταυτίζονται με αυτές ή όχι, είναι οι 
εξής: 
 
2.2.3.1. Σχέσεις 
 
Παρατίθενται οι πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους, με τους 
οποίους είχε σχέσεις το βιογραφούμενο πρόσωπο και εντοπίζεται ο 
χαρακτήρας της σχέσης. 
 
2.2.3.2. Ιδεολογία 
 
Παρουσιάζονται οι ιδεολογικές συνιστώσες του βιογραφούμενου προσώπου 
και η στάση που κράτησε στο πλαίσιο των συλλογικών πεποιθήσεων και 
αντιπαραθέσεων της εποχής του. 
 
2.2.3.3. Προσωπική και οικογενειακή ζωή 
 
Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ζωή του προσώπου ενδιαφέρουν 
στο μέτρο που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δράσης του. Ως 
προς την οικογενειακή ζωή, καταγράφονται ο γάμος (ή οι γάμοι) που 
συνήψε και τα παιδιά που απέκτησε το πρόσωπο. Περισσότερες 
πληροφορίες για την προσωπική και οικογενειακή ζωή του προσώπου 
παρέχονται, όταν αυτές οι πλευρές του βίου του θεωρούνται ότι 
υπήρξαν σημαντικές για ευρύτερα κοινωνικά σύνολα, όπως στην 
περίπτωση της οικογενειακής και προσωπικής ζωής των αυτοκρατόρων. 
Αντιθέτως, οι πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική προέλευση των 
εκάστοτε συζύγων είναι πάντοτε απαραίτητες. Εξίσου σημαντικές είναι 
και οι πληροφορίες για τις στρατηγικές οικογενειακών συμμαχιών που 
ακολουθούνταν μέσω γάμων ή άλλων τρόπων σύναψης συγγενικών δεσμών. 
 
2.2.3.4. Έργο 
 
Στις περιπτώσεις που το βιογραφούμενο πρόσωπο έχει αφήσει υλικό ή 
πνευματικό έργο, αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται τόσο στο σύνολό 
του όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων έργων, αν τούτο επιβάλλεται από 
τη σημασία τους. Επίσης το πρόσωπο πρέπει να τοποθετείται στα 
πλαίσια της ιστορίας της επιστήμης ή τέχνης που άσκησε και να 
διασαφηνίζονται οι επιδράσεις που δέχτηκε από τους προγενέστερους 
και εκείνες που άσκησε στους μεταγενέστερους. 
 
2.2.4. Θάνατος: 
 
Παρατίθενται οι πληροφορίες που αφορούν τον τόπο, χρόνο και τα αίτια 



 
θανάτου. 

 

 
2.2.5. Αποτίμηση και κρίσεις: 
 
Η αποτίμηση της δράσης και του έργου του βιογραφούμενου προσώπου 
γίνεται στους εξής άξονες: 
 
2.2.5.1. Κρίσεις συγχρόνων 
 
Παρουσιάζονται και επεξηγούνται στο μέτρο του δυνατού οι τρόποι, με 
τους οποίους οι σύγχρονοι του προσώπου έκριναν τη δράση και το έργο 
του. Σημαντική είναι η ένταξη των αποτιμήσεων αυτών στο συγκεκριμένο 
ιδεολογικό περιβάλλον της εποχής τους. 
 
2.2.5.2. Κρίσεις μεταγενεστέρων 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τις κρίσεις των μεταγενεστέρων 
ως προς το βιογραφούμενο πρόσωπο. Απαραίτητη πληροφορία είναι, εκτός 
από την επεξήγηση του τρόπου, με τον οποίο οι μεταγενέστεροι 
αποτίμησαν το πρόσωπο και το έργο του, ο εντοπισμός των ιδεολογικών 
πλαισίων, εντός των οποίων εκφράστηκαν οι αποτιμήσεις αυτές και ο 
τονισμός των τυχόν αλλαγών στον τρόπο αντιμετώπισης του προσώπου από 
εποχή σε εποχή. 
 
2.2.5.3. Συνολική αποτίμηση 
 
Η συνολική αποτίμηση του έργου και της δράσης του προσώπου 
αναφέρεται στη σημασία του προσώπου από τη μια ως προς το κοινωνικό 
περιβάλλον, στο οποίο έζησε και έδρασε, και από την άλλη ως προς τη 
θέση του στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Εννοείται ότι στην 
αποτίμηση δεν έχουν θέση αξιολογικές κρίσεις ηθικού και ιδεολογικού 
χαρακτήρα. 
 
2.3. Χρονολόγιο 
 
Παρουσιάζονται σε χρονική σειρά και με επιγραμματικό τρόπο οι κύριοι 
σταθμοί του βίου του προσώπου. 
 
2.4. Εργογραφία 
 
Όταν το βιογραφούμενο πρόσωπο έχει αφήσει υλικό ή πνευματικό έργο, 
στο λήμμα προστίθεται κατάλογος εργογραφίας. Ο κατάλογος οργανώνεται 
σε θεματικές ενότητες (π.χ. ποίηση, ρητορική, ιστοριογραφία) και 
ακολουθεί χρονική σειρά. Για κάθε έργο χωριστά γίνεται αναφορά, 
γενική παρουσίαση και αξιολόγηση. Σε περίπτωση που το έργο έχει 
παρουσιαστεί και αξιολογηθεί στο κυρίως λήμμα, στην εργογραφία 
γίνεται απλή αναφορά. Ο κατάλογος εργογραφίας δεν είναι κατ’ ανάγκην 
πλήρης. Σε περιπτώσεις προσώπων με μεγάλο όγκο έργου απομονώνονται 
τα σημαντικότερα και τα άλλα παρουσιάζονται συνολικά. Σε περίπτωση 
πάλι που τα έργα του προσώπου δεν θεωρούνται σημαντικά, η εργογραφία 
εξαντλείται απλώς σε συνολική παρουσίαση. Απαραίτητο είναι πάντως, 
στο μέτρο βέβαια που το επιτρέπουν οι πηγές, να μην υπάρχει αναφορά 
σε μεμονωμένο έργο ή σε ομάδα έργων χωρίς την αντίστοιχη παρουσίαση 
και αξιολόγηση στο κυρίως λήμμα ή στον κατάλογο εργογραφίας, ασχέτως 
του πόσο σύντομη μπορεί να είναι η σχετική διαπραγμάτευση. 
 

 



 

 

 

Οδηγίες για Λήμματα Γεγονότων 
 
Το υπό ανάθεση λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
 

• Δελτίο λήμματος 
• Κυρίως λήμμα 
• Χρονολόγιο 
• Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης 

Λημμάτων) 
• Γλωσσάρι (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Εικονικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Κειμενικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 

 
4.1. Δελτίο λήμματος 
 
Το δελτίο περιλαμβάνει τις εξής ζώνες πληροφορίας: 
 
4.1.1. Περίληψη 
 
Βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων 
 
4.1.2. Χρονολόγηση 
 
Σημειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός. Εάν είναι 
γνωστή η διάρκεια του γεγονότος, σημειώνεται χωριστά το πότε άρχισε, 
πότε τελείωσε και πόσο διήρκεσε. Οι σχετικές χρονολογίες 
σημειώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και αποδίδονται στο 
γρηγοριανό ημερολόγιο. Εάν ο συγγραφέας το κρίνει απαραίτητο, μπορεί 
επιπλέον να σημειώσει τη χρονολογία με τον τρόπο με τον οποίο 
παραδίδεται στις πηγές. 
 
4.1.3. Γεωγραφικός εντοπισμός 
 
Σημειώνεται η ονομασία του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός. 
Πρόκειται για την ονομασία η οποία παραδίδεται στις πηγές ή με την 
οποία είναι γνωστός ο συγκεκριμένος τόπος στην τρέχουσα 
βιβλιογραφία. Σημειώνεται η σημερινή ονομασία του τόπου, εφόσον 
είναι γνωστή. Σημειώνεται η γεωγραφική ή/και διοικητική υπαγωγή του 
τόπου (εννοείται η υπαγωγή την οποία είχε ο τόπος κατά την εποχή που 
έλαβε χώρα το γεγονός). Σημειώνονται επιπλέον γεωγραφικές ή/και 
γεωφυσικές πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητες για το γεωγραφικό 
εντοπισμό του γεγονότος. 
Παράδειγμα: 
[Λήμμα «Μάχη της Πέτρας»] Γεωγραφικός εντοπισμός: στενό πέρασμα 
ανάμεσα στον Ελικώνα και τη λίμνη της Κωπαΐδας. 
 
4.2. Κυρίως λήμμα 
 
Τ
 
ο κυρίως λήμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

4.2.1. Ιστορικό πλαίσιο 
 
Αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο που νοηματοδοτεί και ερμηνεύει το 
γεγονός. Το μέρος αυτό απαντά στα ερωτήματα γιατί έλαβε χώρα το 



 
γεγονός εν γένει και γιατί το γεγονός έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

 
4.2.2. Παρουσίαση και ανάλυση γεγονότος 
 
Πρόκειται για το κύριο τμήμα του κειμένου. Οι επί μέρους πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτή τη θεματική ενότητα εξαρτώνται από το είδος του υπό εξέτασιν γεγονότος. Εάν π.χ. πρόκειται 
για το λήμμα μιας πολεμικής σύγκρουσης, παρουσιάζονται η δομή και παράταξη των αντίπαλων 
στρατών, περιγράφεται η σύγκρουση, αναλύεται η τακτική που ακολουθήθηκε και καταγράφονται οι 
απώλειες των αντιπάλων. Εάν πρόκειται για μια διακρατική συνθήκη, παρουσιάζονται οι ομάδες που 
συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, περιγράφονται οι διαπραγματεύσεις, καταγράφονται οι όροι της 
συνθήκης κλπ. 
 
4.2.3. Συνέπειες 
 
Παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες, βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες του γεγονότος. Στο μέρος αυτό αξιολογείται 
επιπλέον το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι των ατόμων ή/και 
ομάδων που ενεπλάκησαν στο γεγονός. 
 
4.2.4. Εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις 
 
Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των συγχρόνων για το γεγονός. 
 
4.2.5. Ιστοριογραφική κριτική 
 
Παρατίθεται η ιστοριογραφική κριτική για το γεγονός. 
 
4.3. Χρονολόγιο 
 
Σημειώνονται επιγραμματικά και σε χρονική σειρά τα επιμέρους 
μεμονωμένα γεγονότα που εντάσσονται στο λημματογραφούμενο γεγονός. 
 

 

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων 
 
Το λήμμα αποτελείται από τα  εξής μέρη: 
 

• Τίτλος λήμματος 
• Δελτίο λήμματος 
• Κυρίως λήμμα 
• Χρονολόγιο 
• Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης 

Λημμάτων) 
• Γλωσσάρι (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Εικονικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 
• Κειμενικές πηγές (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) 

 
Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του λήμματος σε κάθε επίπεδο είναι 
απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο τρόπος ταύτισης των οικιστικών μονάδων. 
 
3.1. Ταύτιση οικιστικών μονάδων 
 
Η ταύτιση των οικιστικών μονάδων υπόκειται στις ακόλουθες 



 
παραμέτρους: 

 

 
3.1.1. Χωρική 
 
Μια οικιστική μονάδα ταυτίζεται με τις θέσεις της μέγιστης εξάπλωσής 
της και στο λήμμα περιλαμβάνονται και πιθανές ελαφρές μετατοπίσεις 
(εφόσον το όνομα, η δημογραφική σύσταση και η συνεχεία 
εξακριβώνονται). Σε περίπτωση που η μετατόπιση (έστω και ελαφρά) 
ακολουθείται και από αλλαγή ονόματος (ή πληθυσμού) θεωρούμε ότι 
έχουμε να κάνουμε με διαφορετική οικιστική μονάδα και άρα 
διαφορετικό λήμμα. 
 
3.1.2. Χρονική 
 
Η ζωή μιας οικιστικής μονάδας στο χρόνο επισύρει συχνά αλλαγές 
ονόματος και μεταβολές στη δημογραφική σύνθεση. Θεωρούμε ότι 
πρόκειται για την ίδια, και επομένως αφορά το ίδιο λήμμα, μόνο 
εφόσον τα διάφορα ονόματα αναφέρονται στην αυτή γεωγραφική θέση. 
 
3.1.3. Δημογραφική 
 
Οι αυξομειώσεις πληθυσμού μιας οικιστικής μονάδας μπορούν να 
μεταβάλουν τον τύπο στον οποίο καταχωρείται (από κώμη να γίνει 
κωμόπολη και στη συνέχεια πόλη ή το αντίθετο). Αλλαγές μπορούν να 
παρατηρηθούν και στην πληθυσμιακή σύσταση, αλλά δεν αποτελούν 
κριτήριο ταύτισης ή διαφοροποίησης εφόσον δεν συνοδεύονται και από 
μετατόπιση ή αλλαγή ονόματος. 
 
3.2. Δελτίο λήμματος 
 
Πρόκειται για ένα σώμα κωδικοποιημένων πληροφοριών που αφορούν στην 
ταύτιση του γεωγραφικού όρου. Οι ζώνες πληροφορίας του δελτίου 
είναι: 
 
3.2.1. Περίληψη 
Βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων 
 
3.2.2. Διοικητική υπαγωγή 
 
Παράθεση των διοικητικών υπερκείμενων όρων του τοπωνυμίου. 
 
3.2.3. Ιστορική περιοχή 
 
Παράθεση της ιστορικής περιοχής, εντός της οποίας τοποθετείται το 
τοπωνύμιο (π.χ. ανατολική Φωκίδα κατά την Αρχαιότητα, σήμερα 
Βοιωτία). 
 
3.2.4. Γεωγραφική περιοχή 
 
Παράθεση της γεωγραφικής περιοχής, εντός της οποίας τοποθετείται το 
τοπωνύμιο (π.χ. υπώρειες του Παρνασσού, ακτή του Βόρειου Ευβοϊκού 
κόλπου). 
 
3.2.5. Άλλες ονομασίες 
 
Παράθεση των άλλων ονομασιών, με τις οποίες ήταν γνωστό το 
τοπωνύμιο, οι οποίες εκφέρονται στην αντίστοιχη γλώσσα. 



 
 

 

3.3. Κυρίως λήμμα 
 
Το κυρίως λήμμα αποτελείται από ελεύθερο, ρέον κείμενο. Ως προς τη θεματολογία τους, τα στοιχεία 
που καταγράφονται και συγκροτούν το λήμμα ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Η ενοποίηση των 
στοιχείων κατά θεματική κατηγορία και ο διαχωρισμός αυτών των κατηγοριών μεταξύ τους θα 
δίνεται μόνο με τη μορφή παραγράφων στο ίδιο, συμπαγές κείμενο. Οι παράγραφοι πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορία των ακολούθων τύπων: 
 
3.3.1. Ανθρωπογεωγραφία 
 
3.3.1.1.  Γεωγραφική τοποθέτηση 
 
Δηλώνεται η περιοχή, η θέση και τα όρια του τόπου (και της ευρύτερης 
περιοχής του). Η θέση του τόπου μπορεί να ορίζεται και σε σχέση με 
άλλους τόπους, συνήθως φυσικά σχήματα του γεωγραφικού χώρου. 
 
3.3.1.2.  Ετυμολογία τοπωνυμίου 
 
Δίνεται συνοπτικά η ετυμολογία της ονομασίας που επιλέχθηκε ως 
κύρια. 
 
3.3.1.3.  Άλλες ονομασίες του οικισμού 
 
Πέραν της κύριας ονομασίας, η οποία και θα σημειώνεται στον τίτλο, 
σημειώνονται οι άλλες ονομασίες που είχε τυχόν ο οικισμός στη 
διαχρονία του και προσδιορίζεται η περίοδος κατά την οποία ήταν σε 
ισχύ. 
 
3.3.1.4.  Χρόνος ίδρυσης 
Αναφέρεται ο χρόνος ίδρυσης του οικισμού μαζί με τα πιο σημαντικά 
στοιχεία (γεγονότα) που αφορούν ή συνδέονται με την ίδρυσή του. Δεν 
δίνεται, όμως, πλήρες χρονικό της ίδρυσης (τέτοιες πληροφορίες, μαζί 
με άλλα ιστορικά στοιχεία, θα δίνονται σε μία από τις παραγράφους 
που ακολουθούν).  
 
3.3.1.5. Δημογραφικά στοιχεία 
 
Δίνονται συνοπτικά δημογραφικά στοιχεία για τον οικισμό και κυρίως 
για τις περιόδους όπου μαρτυρείται ελληνική παρουσία. 
 
3.3.1.6. Εθνολογικά στοιχεία 
 
Δίνονται συνοπτικά -όπως και παραπάνω- στοιχεία για την εθνολογική 
σύνθεση του οικισμού, στη διαχρονία του. 
 
3.3.2. Ιστορία 
 
3.3.2.1. Ιστορικογεωγραφικές μαρτυρίες 
 
Στο σημείο αυτό δίνονται, επιλεκτικά, τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία 
για τον οικισμό από τις αφηγηματικές πηγές. Σημειωτέον ότι οι 
αναφορές αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομες ώστε να 
δοθεί απλώς το «στίγμα» του  οικισμού χωρίς να διαταραχθεί η 
ισορροπία του κειμένου. 
 



 
3.3.2.2. Ιστορικά στοιχεία 

 

 
Στο σημείο αυτό δίνεται ουσιαστικά το ιστορικό του οικισμού. 
Επιλέγονται τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα της ιστορίας του και 
σχηματίζουν ένα λιτό αλλά περιεκτικό ιστορικό διάγραμμα, με αυστηρά 
χρονολογική σειρά στη ροή του, το οποίο θα μπορεί, κατά περίπτωση, 
να διανθίζεται από κάποια επιμέρους ιστορικά στοιχεία τα οποία 
σχετίζονται με τον οικισμό με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνεται 
απαραίτητο να καταγραφούν. 
 
3.3.3. Οικονομία 
 
3.3.3.1. Φυσικός πλούτος 
 
Δίνονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία στα οποία συνίσταται ο φυσικός 
πλούτος του τόπου. 
 
3.3.3.2. Βασικές κατηγορίες οικονομικής δράσης 
 
Εξετάζονται οι κατηγορίες της οικονομικής δράσης σύμφωνα με το κοινό 
μοντέλο του πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 
Πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή: γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, 
βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή (ή/και πρώτων υλών: δασική, 
μεταλλευτική, λατομική). 
Εμπόριο: εσωτερικό και εξωτερικό, χερσαίο και υπερπόντιο, εμπόριο 
βασικών αναγκών (σιτηρά) και κοινωνικών αναγκών (είδη πολυτελείας). 
Υπηρεσίες: δημόσιες – θεσμοθετημένες και ιδιωτικές (π. χ. 
μισθοφόροι, εκπαιδευτικοί,  διοικητικοί υπάλληλοι, αργυραμοιβοί, 
εφοπλιστές, επιχειρήσεις αναψυχής, γιατροί). 
Οικονομικά θεσμικά όργανα και μέτρα: έκδοση νομίσματος και έλεγχος 
νομισματικής κυκλοφορίας, φορολογικές υπηρεσίες, αποθησαύριση 
(θησαυροί ιερών, δημόσια ταμεία, τραπεζικό σύστημα). 
 
3.3.4. Κοινωνία - Θεσμοί – Πολιτειακή οργάνωση 
 
3.3.4.1. Σχέση δημοσίου και ιδιωτικού 
 
Πεδία δράσης, διαπλοκή και όρια των δυο χώρων στους θεσμούς και το 
βίο των ανθρώπων. 
 
3.3.4.2. Τάξεις και κοινωνική διαστρωμάτωση 
 
Τάξεις ως προς την καταγωγή, το εισόδημα ή τις δημόσιες λειτουργίες. 
 
3.3.4.3. Νομοθετική εξουσία 
 
Βουλές, δημογεροντίες, απόλυτοι μονάρχες, τοπικοί άρχοντες κτλ. 
 
3.3.4.4. Εκτελεστική εξουσία 
 
Άρχοντες, δήμαρχοι, τοποτηρητές, έπαρχοι, ηγεμόνες, βασιλείς, κτλ. 
 
3.3.4.5. Δικαστική εξουσία και ποινικό σύστημα 
 
Δικαστές, δικαστήρια, βαθμίδες δικαιοσύνης, φυλακές, δήμιοι κτλ. 
 
3.3.4.6. Στρατιωτική οργάνωση 



 
 

 

Στρατιωτική διοίκηση, στρατιωτική εκπαίδευση και υπηρεσία, οπλισμός 
και αμυντικά έργα. 
 
3.3.5. Θρησκεία 
 
3.3.5.1. Λατρείες 
 
Θρησκεία και θρήσκευμα, τοπικές θεότητες, τοπικοί άγιοι, τοπικές 
λατρείες. 
 
3.3.5.2. Θρησκευτική οργάνωση 
 
Σχέση θρησκευτικής και  κοσμικής εξουσίας, θρησκευτική ιεραρχία, 
κοινωνική βάση και λειτουργία της θρησκείας. 
 
3.3.5.3. Ιερά, ναοί, μαντεία, μονές 
 
3.3.5.4. Τελετουργίες και γιορτές 
 
3.3.6. Εκπαίδευση 
 
3.3.6.1. Εκπαιδευτικό σύστημα 
 
Σκοποί και μέσα με τα οποία εξυπηρετούνται, δημόσιο, ιδιωτικό, 
υποχρεωτικό, επιλεκτικό, κτλ.  
 
3.3.6.2. Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
 
Οργανωμένα και μη (σχολές κατά την αρχαιότητα, μονές κατά τη 
βυζαντινή περίοδο, φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, και σχολές στα 
νεώτερα) απλή αναφορά στις εξέχουσες περιπτώσεις που θα αποτελέσουν 
χωριστό λήμμα, σύντομη διαπραγμάτευση στα ελάσσονα ιδρύματα. 
 
3.3.6.3. Εκπαιδευτικοί 
 
3.3.7. Πολιτισμός 
 
3.3.7.1. Πνευματικά – πολιτιστικά επιτεύγματα 
 
Φιλοσοφία, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική (μόνο ως γενικές τάσεις που 
αφορούν έναν οικισμό), εικαστικές τέχνες (έργα), χρηστικές τέχνες, 
μουσική, δραματικές τέχνες 
 
3.3.7.2. Πολιτιστικοί φορείς 
 
Αναφορά στα πολιτιστικά ιδρύματα που λειτουργούσαν στον οικισμό ή 
περί αυτόν (ευαγή ιδρύματα, σωματεία, καλλιτεχνικοί φορείς κλπ.) και 
συνοπτική παράθεση στοιχείων για τη λειτουργία τους. 
 
3.3.7.3. Αθλητισμός 
 
Σχέση με την κοινωνία, υποδομή, φορείς, λειτουργία. 
 
3.3.8. Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική 
 



 
Γενικά χαρακτηριστικά του οικισμού και της πολεοδομικής του 
ανάπτυξης (οχυρός, με ρυμοτομικό σχέδιο, προσαρμοσμένος στο 
ανάγλυφο, χωρίς μέτωπο στη θάλασσα, με διακριτό οικονομικό ή 
διοικητικό κέντρο, διάσπαρτος κτλ.). 

 

 
3.3.8.1.  Δημόσια οικοδομήματα 
 
Κοσμικά: αναφορά στα χαρακτηριστικά κοσμικά οικοδομήματα του 
οικισμού (όπου ο διαχωρισμός είναι εφικτός) 
Θρησκευτικά: αναφορά στα θρησκευτικά οικοδομήματα και στα «μνημεία» 
του οικισμού, συμπεριλαμβανομένων και μη ελληνικών ή χριστιανικών, 
με συνοπτικές πληροφορίες για καθένα από αυτά, συνιστώμενες κατά 
ύριο λόγο στη λειτουργία τους και τη χρονολόγησή τους. κ

 
3.3.8.2.  Ιδιωτικά οικοδομήματα 
Κατοικίες, επαύλεις, χώροι εργασίας (μύλοι, χάνια, εργαστήρια, 
εργοστάσια, αποθήκες). 
 
3.4. Χρονολόγιο 
 
Παρουσιάζεται σε χρονική σειρά και με επιγραμματικό τρόπο η ιστορία 
του λημματογραφούμενου γεωγραφικού όρου. 
 
 



 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Β: ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΗΜΜΑΤΩΝ 
 

 

Όνομα Επιστήμονα:  

Επάγγελμα/Ιδιότητα:  

Δ/ΝΣΗ:     

ΑΦΜ:      ΔΟΥ:  

Κάτοχος Δελτίου Παροχής υπηρεσιών:  ΝΑΙ / ΟΧΙ   

ΤΗΛ:      FAX:  

EMAIL: 

 

Ημερομηνία ανάθεσης: 

 

        

ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΗΜΑΤΟΣ 
(από – έως σε αριθμό  σελίδων) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Προβλεπόμενη Ημερομηνία παράδοσης: 

 

 

 

 

 

Για την εταιρεία       O  Συγγραφέας 

Ο Υπεύθυνος Έργου   

 

 

 


