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ΠΠεερριιλληηππττιικκήή  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΨΨηηφφιιαακκώώνν  ΕΕγγκκυυκκλλοοππααιιδδιικκώώνν  ΤΤόόμμωωνν  ((ΨΨΕΕΤΤ))  ττοουυ  ΙΙΜΜΕΕ    

Οι ψηφιακοί εγκυκλοπαιδικοί τόμοι (ΨΕΤ) του ΙΜΕ είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με 

αντικείμενο την συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών 

δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική 

του εξέλιξη. Η επεξεργασία προβλέπεται να αναπτυχθεί μεταγενέστερα σε ολόκληρο τον 

Μείζονα και Ελλαδικό Ελληνισμό. 

Οι ΨΕΤ επιδιώκουν να προσφέρουν μια σφαιρική θεώρηση της ανάπτυξης, χωρικής 

διασποράς και χρονικής εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμικού φαινομένου. Τα υπό εξέταση 

θέματα δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αποκομμένα από το πλαίσιο στο οποίο 

διαμορφώθηκαν, αλλά σε σχέση με την ιστορία της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής και τις 

μη ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις. Απώτερη επιδίωξη των ΨΕΤ είναι να συμβάλουν 

στην κατανόηση της διαμόρφωσης και διάχυσης του ελληνικού πολιτισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις επαφές και ωσμώσεις του με άλλες πολιτισμικές πραγματικότητες και παραδόσεις. 

Τα λήμματα που περιλαμβάνουν οι ΨΕΤ καλύπτουν όλο το φάσμα της ζωής και δράσης του 

Ελληνισμού και αξιοποιούν τα πορίσματα της τρέχουσας έρευνας στους συγγενείς 

επιστημονικούς κλάδους, καθώς και πληροφορίες από αρχειακό υλικό και αρχαιολογικές 

ανασκαφές. 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΨΕΤ αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών ως προς το σχεδιασμό εύχρηστων μεθόδων ενσωμάτωσης, δόμησης και 

διαχείρισης μεγάλου όγκου κειμενικού και οπτικοακουστικού υλικού. Οι εφαρμογές που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΨΕΤ προκύπτουν από γενικότερες 

μεθοδολογικές αφετηρίες ως προς την ηλεκτρονική και πολυμεσική παρουσίαση ιστορικής 

και πολιτισμικής πληροφορίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εφαρμογές μπορούν να 

χρησιμεύσουν στην επεξεργασία άλλων έργων με παρόμοιο θεματικό περιεχόμενο. 

Η διάθεσή των ΨΕΤ μέσω του Διαδικτύου με ελεύθερη πρόσβαση και η επί τούτου 

σχεδιασμένη διαδικτυακή της υποδομή την καθιστούν προσιτή σε πολύ ευρύτερο, 

πολυπληθέστερο και πολυποίκιλο κοινό από αυτό μιας έντυπης έκδοσης από τη στιγμή που 

ο παγκόσμιος δικτυακός ιστός αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα μέσα εκπαίδευσης, 

επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 

Η δημιουργία των ΨΕΤ στοχεύει στην αυτόματη δημιουργία δυνατοτήτων δυναμικών 

αναπτύξεων περιεχομένου, διεπιστημονικών συνεργασιών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών 

εικονικών (virtual) κοινοτήτων, στην προώθηση της γνώσης σε ζητήματα επιστημών και 

παιδείας, στην παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων πολιτιστικής/εκπαιδευτικής χρήσης, και 
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τέλος στην παροχή συγκροτημένων θεματικών ενοτήτων ιστορικής/πολιτισμικής 

πληροφορίας σε ενδιαφερόμενα κέντρα και φορείς. 

Οι ΨΕΤ φιλοδοξούν να αποτελέσουν στο μέλλον την υποδομή ενός τόπου συγκέντρωσης 

του ενδιαφέροντος και παραγωγής δημιουργικής επιστημονικής έρευνας σχετικά με την 

ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ανεξάρτητα από τις τοπικά ή/και χρονικά 

προσδιορισμένες επιμέρους θεματικές ενότητες, η υποδομή θα είναι σε θέση να διαχειριστεί 

δυναμικά υλικό και υπηρεσίες που θα αφορούν το σύνολο της ελληνικής ιστορίας και του 

ελληνικού πολιτισμού. 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών συγκέντρωσης, 

οργάνωσης και διάθεσης πολιτισμικού περιεχομένου αποτελούν ένα σημαντικό 

διεπιστημονικό ζητούμενο του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό οι ΨΕΤ ενισχύουν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων τόσο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται εσωτερικά από το ΙΜΕ 

(ιστορικοί, αρχαιολόγοι, τεκμηριωτές, βιβλιοθηκονόμοι, μεταφραστές, πληροφορικοί) όσο 

και μεγάλου αριθμού επιστημόνων που απασχολούνται σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 

φορείς (δάσκαλοι, καθηγητές, επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών ιδρυμάτων, μουσειολόγοι, μουσειοπαιδαγωγοί κλπ.). Τέλος, μέσω της 

δικτυακής μορφής του έργου προβάλλεται διεθνώς η ελληνική ιστορία και ο πολιτισμός και 

η έννοια της ελληνικής ταυτότητας αναδεικνύεται μέσω των δυνατοτήτων της ψηφιακής 

εποχής. 

Οι ΨΕΤ είναι πρωτότυποι στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία. 

Ενσωματώνουν ένα σύνολο έργων σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό (βάσεις δεδομένων, 

ηλεκτρονικά αρχεία κειμένων, ήχων και εικόνας, πολυμεσικές εφαρμογές, συνδέσεις με 

δικτυακούς τόπους παροχής υπηρεσιών έρευνας και πληροφορίας). Η δομή του έργου 

ορίζεται από τους εξής κύριους άξονες: 

 

• Βάση λημμάτων, όπου οργανώνεται και παρουσιάζεται η ιστορική και πολιτισμική 

πληροφορία σε μορφή εγκυκλοπαιδικών λημμάτων που συνοδεύονται από 

φωτογραφικό τεκμηριωτικό υλικό. 

• Οπτικοακουστικές εφαρμογές όπου η πληροφορία που εμφανίζεται στα λήμματα 

συμπληρώνεται με οπτικοποιήσεις ιστορικών γεγονότων, διαδικασιών και 

φαινομένων, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ψηφιακά μοντέλα πόλεων, μουσική και 

video. 

• Γεωγραφική Χαρτοθήκη, όπου οργανώνεται και παρουσιάζεται η χωρική 

πληροφορία σε μορφή χαρτών. 
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• Αρχιτεκτονική Σχεδιοθήκη, όπου οργανώνεται και παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική 

πληροφορία σε σχέδια κλίμακας 1:1. 

 

Τεχνικά το έργο προϋποθέτει σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων ικανών να 

περιλάβουν τόσο την ίδια την πληροφορία όσο και τα δεδομένα τύπου (metadata) της 

πληροφορίας, καθώς και «έξυπνα» user interfaces που από τη μία θα υποστηρίζουν τις 

παραγωγικές μονάδες (ιστορικούς, αρχιτέκτονες, τεκμηριωτές, επιμελητές κλπ.) στην 

παραγωγή, τον έλεγχο και την ενσωμάτωση περιεχομένου και από την άλλη θα παρέχουν 

στο κοινό εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης και αναζήτησης σε όλο το φάσμα της 

πληροφορίας. Ταυτόχρονα θα παρέχεται η τεχνική επάρκεια για δυναμική ενσωμάτωση 

υλικού και πληροφορίας σε μορφές και τύπους που σήμερα δεν είναι ακόμα διαθέσιμοι υπό 

τις παρούσες δυνατότητες της τεχνολογίας. Η υλοποίηση διαφαίνεται αρκετά απαιτητική, 

καθότι έχει να διαχειριστεί πληροφορία που από τη φύση της δύσκολα ανταποκρίνεται σε 

προκαθορισμένα μοντέλα οργάνωσης. Η επιστήμη της πληροφορικής σχετικά πρόσφατα 

άρχισε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά (εφαρμοσμένα) το θέμα της διαχείρισης τέτοιου 

τύπου πληροφορίας (στον οποίο ανήκει και η πολιτισμική) και να δημιουργεί αποθέματα 

εμπειρίας. 

Η παρεχόμενη  πληροφορία οργανώνεται σε πολλά επίπεδα (κείμενα, υποσημειώσεις, 

χρονολόγια, γλωσσάρια, περιλήψεις λημμάτων, βιβλιογραφία, τεκμηρίωση, λεζάντες 

εικονικού υλικού) και είδη (κείμενο, στατική και κινούμενη εικόνα, ήχος) με πλήρη 

αξιοποίηση της τεχνολογίας πολυμέσων και ανεπτυγμένη διαδραστικότητα.  

Για τις ανάγκες των ΨΕΤ θα αναπτυχθούν ειδικά συστήματα και εφαρμογές με προορισμό 

να διευρύνουν τις δυνατότητες των συμβατικών εργαλείων συγγραφής και αποθήκευσης 

ψηφιακού υλικού και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε λήμματα που έχουν αποτυπωθεί σε 

ψηφιακή μορφή. 

 

Οι ΨΕΤ απευθύνονται στο ευρύ κοινό με έμφαση στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

κοινότητες. Η δυνατότητα των ΨΕΤ να προσεγγίσουν αυτό το ευρύ φάσμα ανθρώπων 

στηρίζεται στην επεξεργασία διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας και ανάλυσης, καθένα εκ 

των οποίων μπορεί να εξυπηρετεί τις γνωστικές ανάγκες χρηστών με διαφορετικό βάθος 

ενδιαφερόντων. 
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Θεωρητική και επιστημονική προσέγγιση στους ΨΕΤ 

 
Οντολογία 
 

Στη συγκρότηση των ΨΕΤ έχουν ληφθεί υπόψη οι νεότερες αντιλήψεις για τη θεωρία της 

γνώσης, οι οποίες εισάγουν στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, και ιδιαίτερα της 

ιστορίας, την έννοια της οντότητας ως αυτοτελούς γνωστικού στοιχείου. Η κάθε οντότητα 

διαθέτει όνομα, περιγραφή, χαρακτηριστικά και ιδιότητες και συνάπτει με άλλες οντότητες 

ιεραρχικές, σχεσιακές ή/και εξαρτησιακές σχέσεις (hierarchical, relational, dependential). 

Οι οντότητες στους ΨΕΤ νοούνται κυρίως ως ευρύτερες θεματικές ενότητες γεωγραφικής, 

χρονικής ή/και  πολιτισμικής υφής, κατάλληλες να αποτυπώσουν και να συμπεριλάβουν 

δεδομένα, γεγονότα και φαινόμενα, τις αιτιακές τους σχέσεις και τις (συνήθως) αποκλίνουσες 

ερμηνείες τους. Υπό άλλο πρίσμα οντότητες θα θεωρούνταν και τα μεμονωμένα λήμματα. 

Δεν επιλέχθηκε η στενή οντολογική προσέγγιση με τη μορφή αντικειμενοστραφούς βάσης 

γνώσεων (OODB-OOKB), προπάντων ελλείψει ικανοποιητικά επεξεργασμένου μοντέλου. 

Διατηρήθηκαν εντούτοις πολλά από τα αναλυτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας οντολογίας, 

όπως η δόμηση της πληροφορίας με τη χρήση υπερκείμενων, υποκείμενων ή/και ομόλογων 

όρων, η αναγνώριση υποκειμένων και αντικειμένων στις συναπτόμενες σχέσεις και η 

διάκριση αυτών σε αφηρημένα, συγκεκριμένα ή συλλογικά. Επίσης διατηρήθηκαν, κατά το 

δυνατόν,  οι ζώνες χαρακτηριστικών (με τα ποιοτικά μη δομημένα, ενώ τα ποσοτικά 

τυποποιημένα) και περιορίστηκε το εξεταζόμενο βάθος της αλυσιδωτής αιτιακότητας. Οι 

ΨΕΤ, αν και ως προς τη μορφολογία της πληροφορίας συνεχίζουν να βρίσκονται πολύ 

κοντά στα παραδοσιακά εγκυκλοπαιδικά έργα, διατηρούνται ανοιχτοί προς τις εν εξελίξει 

θεωρίες και οντολογίες της γνώσης, και δυνάμει μπορούν να προσαρμοστούν κατ’ επιλογήν 

χάρις στον ευέλικτο ηλεκτρονικό τους χαρακτήρα. 

 
Μικροϊστορία 
 
Στους ΨΕΤ η ιστορία των γεγονότων και των συνεπειών τους δεν περιορίζεται σε μια 

κλασική πολιτική προσέγγιση. Η κλίμακα των εξεταζόμενων φαινομένων αντιστοιχίζεται 

προς την κλίμακα του υπό ανάλυση συνόλου ή ακόμα το ξεπερνά. Το έργο ενός λογίου ή 

ενός γλύπτη, η τεχνική της ελαιουργίας σε ένα χωριό, η δράση ενός φιλανθρωπικού 

συλλόγου, τα ταξίδια μιας οικογένειας, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα από τον 

κατάλογο των ΨΕΤ. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την αφήγηση «πολλαπλών» ιστορικών 

λόγων, περισσότερα παρελθόντα διαπλέκονται, περισσότερες μορφές αλληλουχίας 
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καταγράφονται, ενώ παράλληλα καθίστανται ορατά διαφορετικά δίκτυα προσδιορισμών, 

διαφορετικές ιεραρχίες σπουδαιότητας, πολλαπλά πεδία συγκρότησης της εγκυρότητας.   

 

Μακροϊστορία 
 

Οι ΨΕΤ, χωρίς να αγνοούν την νευρώδη κινητικότητα της πολιτικής ιστορίας, 

παρακολουθούν επίσης τους αργούς ρυθμούς που χαρακτηρίζουν τον υλικό πολιτισμό και 

τον κόσμο των αντιλήψεων. Πίσω από την ιστορία της μικρής διάρκειας, όπως αυτή των 

κυβερνήσεων, των πολέμων και  των λοιμών διαγράφεται η ιστορία της μακράς διάρκειας 

(longue durée), σχεδόν ακίνητη, όπως αυτή των θαλασσίων δρόμων και του εμπορίου, της 

ανάπτυξης της μεταλλουργίας, της γαιοκτησίας, της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ πείνας 

και ανάγκης για γη, ή μεταξύ πληθυσμιακής ανάπτυξης και χωρικής εξάπλωσης, για ν’ 

αναφέρουμε μερικά τυχαία παραδείγματα. Οι ΨΕΤ φιλοδοξούν να απαντήσουν και σε 

ερωτήματα πέρα από τα παραδοσιακά «ποιος; πότε; πού; γιατί;», όπως ποιες οι μορφές της 

πολιτισμικής συνέχειας και ασυνέχειας, ποια η στρωματογραφία των γεγονότων, τι είδους 

σειριακές καταστάσεις μπορούν να εντοπιστούν, ποια κριτήρια περιοδικότητας πρέπει να 

υιοθετηθούν, τι λογής συστήματα σχέσεων οφείλουν να προβληθούν (ιεραρχία, κυριαρχία, 

κλιμάκωση, αυστηρός, ντετερμινισμός, κυκλική αιτιακότητα). Για τους σκοπούς μιας τέτοιας 

ανάλυσης τα παραδοσιακά εργαλεία της ιστορικής επιστήμης δεν αρκούν και χρειάζεται να 

ανατρέξει κανείς σε μεθοδολογικά πρότυπα επεξεργασμένα από το σύνολο των επιστημών 

του ανθρώπου ή ακόμα και τις φυσικές επιστήμες. Για τους ΨΕΤ – χωρίς αυτό να αποτελεί 

το κεντρικό τους μέλημα – η ανάγκη επαναπροσδιορισμού και αναδόμησης της ιστορικής 

γνώσης είναι διαρκής. 

 

Πηγές 
 

Στη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας είναι αναμενόμενο να τίθεται εκ βάθρων το ζήτημα 

των πηγών. Από καταβολής της ιστορικής επιστήμης οι πηγές χρησιμοποιήθηκαν, 

«ερωτήθηκαν» και έγιναν αντικείμενο προβληματισμού. Όχι μόνο για το αν είναι ειλικρινείς 

ή παραπλανητικές, πληροφορημένες ή αδαήμονες, αυθεντικές ή παραποιημένες. Αλλά 

επίσης για το ρόλο που μπορούν να κρατήσουν στην ανασύσταση μιας πραγματικότητας, για 

την οργάνωση και προέλευση των εκδοχών και τελικά για την ερμηνεία. Οι ΨΕΤ 

ανατρέχουν σε αυτές σταθερά με την κριτική ανησυχία του επιστημονικού λόγου και τις 

εντάσσει στο σώμα της ιστορικής αφήγησης, τόσο ως τεκμήρια (υποσημειώσεις και 

παραπομπές), όσο και ως αντικείμενο του ιστορικού γίγνεσθαι (αυτούσιες μακροσκελείς 
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παραθέσεις). Για τους ΨΕΤ οι πηγές δεν αποτελούν ένα «νεκρό μουσειακό έκθεμα», αλλά το 

αντικείμενο που καλείται να δομήσει και να επεξεργαστεί προκειμένου να το καταστήσει 

«ιστορία». 
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ΜΜεελλέέττηη  σσύύγγκκρριισσηηςς  ττοουυ  σσχχεεδδιιααζζόόμμεεννοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ππααρρόόμμοοιιαα  ππρροοϊϊόόνντταα  

 

Η συγκριτική μελέτη θεματικά συγγενών ηλεκτρονικών προγραμμάτων «εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα» κρίθηκε αναγκαία κατά το σχεδιασμό του παρόντος έργου. Σκοπός της 

μελέτης ήταν 

 η ενημέρωση σχετικά με το πλήθος, το εύρος και το επίπεδο των αντίστοιχων 

προγραμμάτων 

 η ορθολογική οργάνωση του έργου, μέσω της εξέτασης παράλληλων προϊόντων και 

της αξιολόγησης των αντίστοιχων λύσεων που εφαρμόστηκαν σε ζητήματα δομής, 

περιεχομένου και παρουσίασης 

 η διαμόρφωση του ανθρωποδικτύου 

 

Η συγγένεια των εν λόγω ηλεκτρονικών προγραμμάτων με το υπό ανάπτυξη έργο 

καθορίστηκε με βάση 

 τον εγκυκλοπαιδικό τους χαρακτήρα 

 την ένταξή τους στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών 

 

Η συγκριτική μελέτη που ακολουθεί βασίζεται στην κριτική παρουσίαση και τη σύγκριση με 

τους ΨΕΤ των εξής έργων: 

 Ψηφιακή βιβιλιοθήκη Perseus 

 Θησαυρός τοπωνυμίων Getty 

 The MacTutor History of Mathematics Archive 

 Prosopography of the Byzantine Empire 

 Encyclopaedia Judaica 

 

1. Ψηφιακή βιβιλιοθήκη Perseus 

http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html

Το πρόγραμμα Perseus ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 από το Πανεπιστήμιο 

Tufts και στη συνέχεια υποστηρίχτηκε από εθνικούς οργανισμούς των ΗΠΑ καθώς και άλλα 

πανεπιστήμια, ιδιωτικούς οργανισμούς ή ιδρύματα. Ο πρωταρχικός σκοπός του ήταν η 

δημιουργία μιας μεγάλης ψηφιακής «βιβλιοθήκης», προσβάσιμης από το δίκτυο και με 

περιεχόμενο σχετικό με την Αρχαϊκή και Κλασική Ελλάδα. Κατά την εξέλιξή του 

συμπεριέλαβε και άλλο ετερόκλητο υλικό, μεταξύ του οποίου κείμενα της αγγλικής 

Αναγέννησης, υλικό για την ιστορία του Λονδίνου και αρχεία παπύρων. Η κλασική του 
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κατεύθυνση παρέμεινε κυρίαρχη αλλά επεκτάθηκε στα ελληνιστικά χρόνια και στον ρωμαϊκό 

κόσμο. Επιμελητής (editor) του προγράμματος είναι ο καθ. Gregory Crane. 

Κυρίως μέλημα της κλασικής συλλογής του Περσέα ήταν η παροχή εύκολης πρόσβασης σε 

μεγάλο όγκο πληροφορίας για τον κλασικό κόσμο, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 

ειδικούς. Οι κύριες κατευθύνσεις των συλλογών και της δομής του καλύπτουν τις ανάγκες 

των κλασικών αρχαιολόγων, των ιστορικών και των κλασικών φιλολόγων. Τα  περιεχόμενα 

περιλαμβάνουν κείμενα της αρχαιοελληνικής και λατινικής γραμματείας, συχνά σχολιασμένα 

και συνδεδεμένα με ηλεκτρονικά βοηθήματα (εγχειρίδια γραμματικής και σύνταξης, 

τοπωνυμική εγκυκλοπαίδεια PECS), δελτία για αρχαίες θέσεις και για μεμονωμένα δομικά 

έργα στις θέσεις αυτές και τέλος έναν σημαντικό αριθμό δελτίων για αρχαιότητες στις 

συλλογές μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών μουσείων. Οι κύριες μορφές πληροφορίας 

είναι κείμενα και εικόνες, υπάρχουν ωστόσο συνδέσεις και με γεωγραφικό άτλαντα, με λεξικά 

και άλλα εγκυκλοπαιδικά βοηθήματα. 

Το πεδίο τομής του Περσέα με τους ΨΕΤ είναι τα λήμματα για αρχαιολογικούς χώρους και 

μνημεία. Τα μεν πρώτα στον Περσέα αντιμετωπίζονται ως επισκέψιμος χώρος και ως εκ 

τούτου δεν αναπτύσσεται το ιστορικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο του 

οικισμού. Τα δε μνημεία  παρουσιάζονται σχετικά συνοπτικά αλλά με πολύ καλή 

φωτογραφική τεκμηρίωση. Κατά κανόνα απουσιάζουν τα σχέδια και οι προτάσεις 

αποκατάστασης που περιέχονται στα λήμματα των ΨΕΤ. 

Συνολικά τα δυο προγράμματα, αν και μη ολοκληρωμένα, εμπνέονται από την ίδια λογική 

συγκρότησης της πληροφορίας για δικτυακή πρόσβαση, περιλαμβάνουν πολλαπλές 

συνδέσεις με άλλες σελίδες, διαθέτουν γλωσσικά και οπτικά βοηθήματα και προσφέρουν 

αναλυτικότερη προσέγγιση μέσω προτεινόμενης βιβλιογραφίας και παραπομπών στις πηγές. 

Τα λήμματα των ΨΕΤ υπερτερούν σε έκταση, βάθος ανάλυσης, εύρος φαινομένων που 

συνεξετάζονται και επιστημονική ακρίβεια (υποσημειώσεις). Τα λήμματα του Περσέα –

χάρις στις επιτόπιες φωτογραφήσεις– υπερτερούν σε πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό και 

νοηματικές συνδέσεις με την αρχαία γραμματεία. 

Τα μέρη ωστόσο των δυο προγραμμάτων που μπορούν να συγκριθούν αποτελούν 

αντίστοιχα μόνο μικρό τμήμα του συνόλου, ενώ κατά το πλείστον τα έργα αποκλίνουν: στον 

Περσέα αναπτύσσονται λήμματα για αρχαιολογικά αντικείμενα (αγγεία, γλυπτά, νομίσματα 

κλπ.) και στους ΨΕΤ λήμματα ιστορικού χαρακτήρα (πρόσωπα, γεγονότα, γενικά θέματα). 

Μια ενδεχόμενη συνεργασία των δυο προγραμμάτων θα μπορούσε να αποφέρει αμοιβαία 

οφέλη σε επίπεδο τεκμηρίωσης, και επιμέρους οφέλη όπως βάθος ανάλυσης για τον Περσέα 

και συνέργια βοηθημάτων και πηγών για τους ΨΕΤ. 
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2. Θησαυρός τοπωνυμίων Getty 

Το Ινστιτούτο J.-P. Getty έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα καταγραφής όρων σχετικών με τις 

τέχνες για ολόκληρο τον κόσμο.  

http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/

Πρόκειται για περισσότερα δομημένα λεξιλόγια, εκ των οποίων το σημαντικότερο αφορά τα 

τοπωνύμια. Τα λεξιλόγια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση της πρόσβασης 

σε πληροφορία που αφορά τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό. 

Η χρησιμότητα του Τοπωνυμικού Θησαυρού έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι παρέχει 

οργανωμένη και ιεραρχημένη γεωγραφική πληροφορία, κατάλληλη για άμεση εφαρμογή σε 

καταλογογραφήσεις και αρχειοθετήσεις. Η ηλεκτρονική του μορφή επιτρέπει εύκολη 

αναζήτηση, ενώ παράλληλα οι ταυτίσεις των ιστορικών με τα σύγχρονα τοπωνύμια και η 

πολυγλωσσική τους απόδοση βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα. 

Η οργάνωσή του είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη υπό μορφή βάσεων δεδομένων, κυρίως  

βάσεων γνώσεων και νοηματικών δικτύων, που προσφέρουν συνδέσεις μεταξύ νοηματικών 

ενοτήτων (concepts) και καθιστούν αποτελεσματικότερες τις αναζητήσεις. 

Τα λεξιλόγια του Θησαυρού εστιάζουν στις τέχνες και τον υλικό πολιτισμό, παρέχουν 

ορολογία και άλλες περιφερειακές πληροφορίες για αντικείμενα, ιδέες, καλλιτέχνες και 

τόπους ιδιαίτερης σημασίας για τις επιστήμες του πολιτισμού. Οι πρωταρχικοί χρήστες του 

Θησαυρού είναι τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες τέχνης, τα αρχεία, οι συλλογές οπτικού υλικού, 

οι καταλογογράφοι, τα βιβλιογραφικά προγράμματα τέχνης, και βέβαια οι ίδιοι οι ερευνητές 

της ιστορίας της τέχνης και οι ειδικοί στις νέες τεχνολογίες που χειρίζονται τις ανάγκες των 

πρώτων. Σημαντικός παραμένει ωστόσο και ο αριθμός χρηστών που προέρχονται από τους 

σπουδαστές και το ευρύ κοινό. 

Το έργο είναι συμπιληματικό και όχι σφαιρικό, αυξάνει με συνεχείς προσθήκες από άλλους 

συνεργαζόμενους οργανισμούς και διευρύνεται σε βάθος τόσο γεωγραφικής όσο και 

χρονικής ανάλυσης. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει περίπου ένα εκατομμύριο τοπωνύμια, στα 

οποία περιλαμβάνονται ήπειροι, έθνη, σύγχρονες πολιτειακές και διοικητικές οντότητες, 

ιστορικές θέσεις, πόλεις και περιοχές, καθώς και φυσικά σχήματα. 

Ο Θησαυρός συνδέεται άμεσα με χάρτες και παρέχονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες. 

Έχει ακολουθηθεί πολυϊεραρχικό μοντέλο, καθώς η κάθε οντότητα μπορεί να εξαρτάται 

από περισσότερες ιεραρχικά ανώτερές της. Έχουν επίσης καταγραφεί με συνδετικές σχέσεις 

οι φυσικές μετακινήσεις οικιστικών μονάδων που προέκυψαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς 

καταστροφές. Οι διάφορες ονομασίες των τοπωνυμίων έχουν προσδιοριστεί με χρονική 

διάρκεια (ακριβέστερη ή γενικότερη κατά περίπτωση) και είναι ερευνήσιμες χρονικά. 
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Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Τοπωνυμικού Θησαυρού του Getty έχουν 

διατηρηθεί και στα λήμματα τοπωνυμίων των ΨΕΤ Η προσέγγιση είναι κοινή ως προς τις 

ταυτίσεις, τη χρονικότητα και την ιεράρχηση. Η περιεχόμενη πληροφορία ωστόσο είναι 

κατά πολύ εκτενέστερη και λεπτομερέστερη στους ΨΕΤ, φυσική απόρροια του γεγονότος 

ότι στη μια περίπτωση έχουμε να κάνουμε με θησαυρό ενώ στην άλλη με εγκυκλοπαιδικό 

έργο. Ως εκ τούτου και οι νοηματικές συνδέσεις στους ΨΕΤ είναι πολύ περισσότερες, πιο 

ειδικές και αναπτύσσουν κατευθύνσεις (paths) έρευνας με μεγαλύτερο ιεραρχικό βάθος και 

σημαντικότερη θεματική και χωροχρονική εμβέλεια. 

Ένας ενδελεχής έλεγχος του μέρους που αφορά τη Μικρά Ασία στον Τοπωνυμικό Θησαυρό 

του Getty κατέδειξε ότι οι ΨΕΤ είναι σαφώς πληρέστεροι, ακριβέστεροι και βέβαια 

πλουσιότεροι σε πληροφορία, πράγμα που θα καθιστούσε μια μελλοντική συνεργασία των 

δυο οργανισμών / προγραμμάτων αμοιβαία επωφελή. 

 

3. The MacTutor History of Mathematics Archive 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html

Η  ηλεκτρονική βάση προσωπογραφιών του «The MacTutor History of Mathematics 

archive», που γίνεται από το School of  Mathematics and Statistics του Πανεπιστημίου St 

Andrews  στο Fife της Σκωτίας, περιέχει βιογραφικά λήμματα για μαθηματικούς που 

έζησαν από το 500 π.Χ. έως σήμερα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα  να πλοηγηθεί μέσω 

χρονολογικού ή αλφαβητικού καταλόγου, μέσω κάποιων (περιορισμένων) κατηγοριών ή να 

ψάξει με λέξεις-κλειδιά. 

Η έκταση της βάσης είναι σχετικά περιορισμένη, ωστόσο είναι εύχρηστη και φιλική, ενώ η 

πληροφορία που παρέχει είναι σύγχρονη και αξιόπιστη, αν και μικρής έκτασης. Το μεγάλο 

της κενό εντοπίζεται στους μεσαιωνικούς μαθηματικούς, ειδικά Βυζαντινούς (π.χ. λείπουν 

βιογραφίες προσώπων σαν τον Λέοντα τον μαθηματικό, τον Μιχαήλ Ψελλό κλπ.). Η 

αναφορά σε επιστήμονες που έζησαν στο Βυζάντιο εξαντλείται χρονικά στον Ανθέμιο (6ος 

αιώνας) αλλά και Ρωμαίους ή Δυτικούς (π.χ. Βοήθιος, Ισίδωρος Σεβίλλης κλπ.). Το κάθε 

προσωπογραφικό λήμμα εκτείνεται σε περιορισμένο χώρο, και πιθανόν αυτός ο περιορισμός 

δεν επιτρέπει την παράθεση πλήρων στοιχείων. Λείπει η εσωτερική δομή του κειμένου, που 

θα βοηθούσε τον χρήστη να ενημερωθεί πληρέστερα (π.χ. όπως θα γινόταν αν το λήμμα 

χωριζόταν σε ενότητες – βιογραφικά στοιχεία, έργο, εκδόσεις για αρχαίους και 

μεσαιωνικούς επιστήμονες κλπ.). Επίσης λείπει η παράθεση κειμένων του κάθε επιστήμονα, 

σε κάποια έκταση, που θα μπορούσε να βοηθήσει τον χρήστη να σχηματίσει μια 

πληρέστερη εικόνα. Εξίσου  εμφανής είναι και η έλλειψη πηγών. Θετικό είναι το γεγονός ότι 

υπάρχει ημερομηνία δημοσίευσης, ώστε ο χρήστης να ξέρει πότε γράφηκε κάθε λήμμα ώστε 
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να συγκρίνει με τυχόν νεότερα στοιχεία. Επίσης, το γεγονός ότι με link μέσα στο κείμενο ο 

χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε αντίστοιχα λήμματα ατόμων που έχουν σχέση με το 

συγκεκριμένο. Ακόμη, το ότι δίδονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις με σελίδες που συνδέονται 

με τον εκάστοτε βιογραφούμενο. 

Προβληματικό για τον χρήστη είναι το γεγονός ότι οι παραπομπές δίνονται σε χωριστή 

σελίδα-διεύθυνση με link, στην οποία πρέπει να καταφύγει κανείς για να βρει τον τίτλο, όπως 

και το γεγονός ότι σε χωριστή σελίδα-διεύθυνση με link εμφανίζεται και η βιβλιογραφία, 

κάτι που δεν την καθιστά εύχρηστη. Το ίδιο συμβαίνει και με την εικονογράφηση, η οποία 

περιορίζεται σε κάποιες ασπρόμαυρες απεικονίσεις πρωτόφυλλων. 

Ο τομέας στον οποίο θα μπορούσε να γίνει μια σύγκριση μεταξύ ΨΕΤ και του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα προσωπογραφικά λήμματα. Τα οποία και στα δύο 

προγράμματα εμφανίζονται με ημερομηνία συγγραφής και συνεχώς ανανεούμενα. Τα κοινά 

λήμματα είναι πολύ λίγα, σε αυτό τον τομέα θα λέγαμε ότι οι ΨΕΤ καλύπτουν το πεδίο 

τουλάχιστον των μαθηματικών του Βυζαντίου, όπου έχει εντοπισθεί ήδη το κενό του εν λόγω 

προγράμματος. Όσον αφορά το μέγεθος των λημμάτων, αυτά στους ΨΕΤ είναι πολύ πιο 

εκτεταμένα. Στη δομή, επίσης, υπάρχει διαφορά, καθ’ ότι ο σκελετός που ακολουθείται 

στους ΨΕΤ επιτρέπει την παράθεση πολλών στοιχείων διαφορετικής τάξης, όπως 

βιογραφικά, κατηγοριών έργου κλπ., κάτι που δεν γίνεται στο “Mac Tutor Archive”. Η 

διαφορά περιεχομένου εντοπίζεται και στο γεγονός ότι τα λήμματα των ΨΕΤ μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως αυτόνομα και ολοκληρωμένα άρθρα επιστημονικών προδιαγραφών, ενώ 

τα λήμματα του «Mac Tutor” είναι περισσότερο εισαγωγικά και καθοδηγητικά για 

περαιτέρω έρευνα. Τέλος, διαφορά υπάρχει και στα συμπληρωματικά στοιχεία που 

παρέχουν οι ΨΕΤ, τα οποία είναι πολύ πιο διευρυμένα (βοηθητικοί κατάλογοι, εργογραφίες, 

χρονολόγια, εικονογραφική τεκμηρίωση κ.ο.κ.). Όσον αφορά, τέλος, την πλοήγηση στα 

λήμματα, οι ΨΕΤ προσφέρουν, εκτός από αλφαβητική και χρονολογική είσοδο, και 

επιπλέον αναζήτηση μέσω λέξεων-κλειδιών ενώ το “Mac Tutor” κατάλογο λημμάτων 

προσώπων ίδιας περιόδου. Πάντως τα δύο προγράμματα θα μπορούσαν να δράσουν 

συμπληρωματικά για περαιτέρω έρευνα και ενημέρωση του χρήστη. 
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4. Prosopography of the Byzantine Empire (PBE) 

http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/PBE/

Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Βρετανική Ακαδημία (British Academy) και 

στεγάστηκε στο King’s College του Λονδίνου. Επικεφαλής ήταν ο John Martindale (εκ των 

εκδοτών της Prosopography of the Later Roman Empire) και ο Dion Smythe. Το πρόγραμμα 

κατέληξε στη δημιουργία ενός ψηφιακού δίσκου, όπου, με τη μορφή μιας ευρείας βάσης 

δεδομένων, συμπεριλαμβάνεται όλος ο όγκος της υπάρχουσας πληροφορίας σχετικά με όλα 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στις βυζαντινές πηγές και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται 

σε μη βυζαντινές πηγές και έχουν σχέση (με την ευρεία ερμηνεία του όρου) με το Βυζάντιο, 

από το 641 (οπότε σταματά το έντυπο προσωπογραφικό έργο Prosopography of the Later 

Roman Empire) ως το 1261 (οπότε αρχίζει το έντυπο προσωπογραφικό έργο 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit).  

Το PBE έχει το χαρακτήρα ολοκληρωτικής προσωπογραφίας και, ως εκ τούτου, είναι 

ευρύτερο από τους ΨΕΤ. Το PBE προσανατολίζεται στην παρουσίαση των πληροφοριών 

των πηγών χωρίς να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην κριτική τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

υποβαθμίζεται και η επεξεργασία που τους έχει γίνει από την έρευνα. Γενικά το έργο έχει 

σχεδιαστεί ως βάση δεδομένων, όπου η πληροφορία εισάγεται κατακερματισμένη και 

ανασύρεται ανάλογα με τα ερωτήματα που θέτει ο χρήστης.  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη βαρύτητα που δίνει το ΡΒΕ στις πηγές αποτελεί 

προτέρημα. Αν και λείπει η παροχή πολύτιμης πληροφορίας σχετικά με την κριτική των 

πηγών και τη βιβλιογραφία, υπάρχει η χρησιμότατη για τους ειδικούς λεπτομερής 

καταγραφή των κάθε λογής λεπτομερειών των κειμενικών και εικονογραφικών πηγών.  

Η θεωρητική πρόταση του PBE εντοπίζει τη σημασία της προσωπογραφίας όχι τόσο στην 

καταγραφή της δράσης «σημαντικών» προσώπων, όσο στον καθορισμό του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ανήκαν και κινούνταν. 

Η τακτική του ΡΒΕ συμφωνεί λίγο πολύ με τα σχόλια των εκδοτών του έντυπου 

προσωπογραφικού έργου Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit για το ΡΒΕ: οι Βρετανοί 

«αφήνουν τις πηγές να μιλήσουν». Από τη μια είναι επαινετή η επιλογή των εκδοτών του 

PBE να μη διακινδυνεύσουν να εξαγάγουν πιθανώς ανασφαλή συμπεράσματα από τις 

αναφορές των πηγών και να αφήσουν την τελευταία λέξη όχι βέβαια στις πηγές, αλλά στους 

εξειδικευμένους βυζαντινολόγους που θα χρησιμοποιήσουν το ΡΒΕ. Εκείνο που θα 

καλωσόριζε ωστόσο ο ερευνητής θα ήταν η παράλληλη παρουσίαση των ερμηνειών που 

έχουν υποβληθεί από την έρευνα ως προς τις περιπτώσεις αυτές.  

Συμπερασματικά: το ΡΒΕ είναι ένα πρωτοποριακό προσωπογραφικό εγχείρημα στον τομέα 

των βυζαντινών σπουδών. Η σχεδόν αποκλειστική εμμονή των υπευθύνων του 
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προγράμματος στο γράμμα των πηγών, σημαντικότατη αυτή καθ’ αυτήν, είναι 

ομολογουμένως μονόπλευρη. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι το ΡΒΕ ίσως αποδειχθεί 

ακριβώς γι’ αυτό το λόγο πιο χρήσιμο για τους βυζαντινολόγους, από τη μια λόγω του 

χαρακτήρα του ως βάσης δεδομένων που επιτρέπει τη διατύπωση σύνθετων ερωτημάτων και 

από την άλλη επειδή οι εξειδικευμένοι επιστήμονες χρειάζονται λιγότερο τη σφαιρική 

ενημέρωση και περισσότερο τη λεπτομερή καταγραφή του πρωτογενούς υλικού τους. 

Το ΡΒΕ, ως προς το εύρος του, είναι ουσιαστικά υποσύνολο των ΨΕΤ. Όμως, δεδομένου 

πως οι ΨΕΤ δεν απευθύνονται μόνον στο ειδικευμένο, αλλά στο ευρύ πεπαιδευμένο κοινό, 

δεν μπορούν να περιλαμβάνουν ένα τόσο ευρύ φάσμα προσωπογραφικών λημμάτων, 

ιδιαίτερα όταν αυτά αναφέρονται σε πρόσωπα, για τα οποία η υπάρχουσα πληροφορία είναι 

ελάχιστη ή ελλιπής. Από την άλλη, η δομή και το βάθος ανάπτυξης του λήμματος στους 

ΨΕΤ είναι διαφορετικό. Τα λήμματα των ΨΕΤ αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βάθος 

πληροφορίας, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ερμηνεία των πηγών, όπως αυτή έχει προταθεί 

από την επιστημονική βιβλιογραφία, και έχουν πλήρη νοηματική αυτοτέλεια. Ωστόσο, παρά 

τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο έργων, το ΡΒΕ είναι πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη 

των ΨΕΤ, τόσο σε ό,τι αφορά τη σύνταξη των καταλόγων των λημμάτων, όσο και σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα επιπλέον πληροφορίας που μπορεί εκ των υστέρων να ενταχθεί με τη 

μορφή παραρτήματος στους ΨΕΤ από το ΡΒΕ μέσω μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. 

 

5. Encyclopaedia Judaica 

Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση της ομώνυμης εγκυκλοπαίδειας 26 τόμων που 

αναφέρεται σε ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος και το χρονικό βάθος της εβραϊκής ιστορίας 

και του πολιτισμού. Τα 25.000 λήμματα της έντυπης έκδοσης, γραμμένα από 2.200 περίπου 

συγγραφείς, εμπλουτίστηκαν με άφθονο οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video, 

μουσική, slide shows και χάρτες) και ενσωματώθηκαν σε έναν ψηφιακό δίσκο. Πολλά 

λήμματα έχουν ανανεωθεί ως προς το περιεχόμενο, ενώ άλλα έχουν γραφεί εκ νέου. Η 

ηλεκτρονική έκδοση της Encyclopaedia Judaica, όπως και η προηγούμενη έντυπη, 

απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

Τα λήμματα συνοδεύονται από βιβλιογραφία και γλωσσάρι, ενώ έχουν επιπλέον οργανωθεί 

επιμέρους συλλογές οπτικού και κειμενικού υλικού που δεν εντάσσονται στα λήμματα και 

αφορούν ιδιαίτερες θεματικές ενότητες, όπως «Τέχνη και βίβλος», «Ολοκαύτωμα», «Ο 

εβραϊσμός των ΗΠΑ». 

Η  Encyclopaedia Judaica είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί παγκοσμίως σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό μιας εθνοτικής 

ομάδας. Δεδομένου ότι παρακολουθεί διαχρονικά την ιστορική πορεία του εβραϊσμού σε 
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όλες της τις εκφάνσεις, το έργο είναι άμεσα συγκρίσιμο με τους ΨΕΤ. Η εγγύτητα των δύο 

έργων διαφαίνεται, εκτός από το επίπεδο της θεματικής, και σε εκείνο της δομικής 

προσέγγισης. Τα λήμματα της Encyclopaedia Judaica αφορούν, όπως και εκείνα των ΨΕΤ, 

τοπωνύμια, πρόσωπα, γεγονότα, δομικά έργα και ζητήματα γενικής ιστορίας και ιστορίας 

του πολιτισμού. Εκτός αυτού, και τα δύο έργα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας πολυμέσων συνδυάζοντας κειμενικές, οπτικές και ακουστικές μορφές 

πληροφορίας σε ψηφιακό περιβάλλον. 

Υπάρχουν όμως δύο σημαντικές διαφορές δομής της πληροφορίας ανάμεσα στα δύο έργα. 

Τα λήμματα της Encyclopaedia Judaica, επειδή δεν έχουν εξ αρχής συντεθεί για να 

ενταχθούν σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, δεν παρουσιάζουν την αυστηρή εσωτερική 

διάρθρωση σε εποπτικές ενότητες, που χαρακτηρίζει εκείνα των ΨΕΤ. Επιπλέον, στην 

Encyclopaedia Judaica δεν έχει συγκροτηθεί ιεραρχικό λογικό δέντρο που θα έδινε τη 

δυνατότητα εποπτικής θέασης του περιεχομένου και θα διευκόλυνε τη θεματική αναζήτηση. 

Γενικά, σε ό,τι αφορά την άρθρωση και τη δόμηση της κειμενικής πληροφορίας, η 

Encyclopaedia Judaica είναι λιγότερο συμμορφωμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα από 

ό,τι οι ΨΕΤ. 

Αντιθέτως, υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στα προγράμματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή 

στην πληροφορία. Στην εισαγωγική σελίδα της Encyclopaedia Judaica υπάρχει η 

δυνατότητα «ξενάγησης» του χρήστη στο έργο και στις δυνατότητές του. Από εκεί άλλωστε 

προήλθε η ιδέα για την πρόβλεψη της «επίδειξης λειτουργίας» στην εισαγωγική οθόνη των 

ΨΕΤ. Τέλος, κοινό σημείο και στα δύο προγράμματα αποτελεί η δυνατότητα εισόδου στην 

πληροφορία μέσω χρονολογίου, το οποίο εμφανίζεται στην εισαγωγική οθόνη. 

 16 



  

ΜΜεελλέέττηη  ΣΣυυννττοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΈΈρργγοουυ  

 
Οι ΨΕΤ είναι ένα μεγάλο και σύνθετο έργο. Η επιτυχία του εξαρτάται καταρχήν από την 

ουσιαστική συνεργασία των δυο μεγάλων στοιχείων που την αποτελούν: την τεχνολογία και 

την ιστορική πληροφορία. Ο σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης των δύο 

αυτών στοιχείων. Οπότε εξαρχής εκπρόσωποι των δύο επιστημονικών κατευθύνσεων 

αποτελούν την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος υπό την εποπτεία γενικού διαχειριστή. 

Αναλυτικά: 

 

Το έργο τίθεται υπό την εποπτεία ενός γενικού διαχειριστή (general project manager), ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή του και, συνεπώς, για όλες τις παραμέτρους που 

αυτή ενέχει (περιεχομένο, τεχνολογικές ανάγκες, οικονομικές κλπ.). Στην αρμοδιότητά του 

εμπίπτει επίσης η συγκρότηση και καλή λειτουργία όλων των απαραίτητων οργάνων για τη 

διοίκηση και την ανάπτυξη του έργου.  

 

Ο ΓΔ έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο προϋπολογισμό, κατανεμημένο σε επί μέρους 

έργα, τα οποία έχουν προδιαγεγραμμένο χρόνο και είδος παράδοσης. Με βάση αυτό ο ΓΔ 

παρακολουθεί την τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, συντάσσει εκθέσεις και 

μεριμνά για την αξιολόγηση του παραδοτέου. 

 

Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από μέλη προερχόμενα τόσο από το χώρο της ιστορικής / 

αρχαιολογικής επιστήμης όσο και από το χώρο της τεχνολογίας. 

Στις αρμοδιότητες της ομάδας βρίσκεται:  

 η μεθοδολογική ευθύνη ανάπτυξης του προγράμματος.  

 η τελική ευθύνη του περιεχομένου της εγκυκλοπαίδειας και άρα  

 επιλογή θεματικής ανάπτυξης,  

 επιλογή «τελικού» καταλόγου,  

 εκπόνηση οδηγιών συγγραφής λημμάτων,  

 τελικός έλεγχος λημμάτων  

 επικοινωνία και συνεργασία με τις άλλες επιτροπές 

 σύσταση τελικών καταλόγων εξωτερικών συνεργατών  

 η τελική ευθύνη της καλής λειτουργίας των συστημάτων που αποτελούν την 

εγκυκλοπαίδεια 
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Ομάδα Σχεδιασμού Έργου 

Η παραγωγή του έργου απαιτεί τη συνεργασία με ομάδες ατόμων από διαφορετικές 

ειδικότητες. Η ομάδα σχεδιασμού έργου αποτελείται από την ΟΣΠ και τους υπεύθυνους 

παραγωγής ιστορικής πληροφορίας, πολυμέσων, αρχιτεκτονικών αναπαραστάσεων, 

χαρτογραφίας και τεχνολογικών εφαρμογών. 

Στην αρμοδιότητα τους είναι  

 η ανάπτυξη των  ειδικών μεθοδολογιών ανάπτυξής της  

 ο καθορισμός των «τεχνικών» προδιαγραφών ανάπτυξης 

 διαχείριση ανθρωποδικτύου εξωτερικών συνεργατών 

 ο συντονισμός των ειδικών ομάδων υλοποίησης 

 

Οι ομάδες αυτές σκόπιμο είναι να αποτελούνται από μόνιμους συνεργάτες του φορέα ώστε 

να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην υλοποίηση του έργου καθώς και η παρακολούθηση των 

εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν το έργο. 

Για την εξασφάλιση του αποτελέσματος απαιτείται σαφής περιγραφή επιμέρους σταδίων με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και παραδοτέο, το οποίο θα αξιολογείται και στη συνέχεια 

θα γίνεται η εκταμίευση. 

 

Ομάδα Υλοποίησης Έργου  

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί τη συγκρότηση ενός εκτενούς ανθρωποδικτύου εξωτερικών 

συνεργατών. Οι συνεργάτες μπορεί εν δυνάμει να καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών για την 

υλοποίηση: συγγραφείς, επιμελητές, μεταφραστές, προγραμματιστές, γραφίστες, κλπ. 

Η ομάδα αποτελείται από το σύνολο των ατόμων που υλοποιούν το έργο. Τα άτομα αυτά 

είναι οργανωμένα σε ομάδες και υποομάδες. Στην πρώτη φάση ξεχωρίζουν οι εξής ομάδες: 

Ιστορικοί / Αρχαιολόγοι 

Αρχαιότητας 

Βυζαντίου 

Οθωμανικής και νεότερης περιόδου 

Αρμοδιότητες: 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Έρευνα και σύσταση δικτύου εξωτερικών συνεργατών για τη συγγραφή των κειμένων 
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Τεκμηριωτές 

Αρμοδιότητες: 

 Σύνταξη καταλόγων του οπτικού υλικού με βάση τις προτάσεις των συγγραφέων 

 Διαχείριση των εικόνων 

 Σύνδεση κειμένου και εικόνας 

 

Υπεύθυνος διαχείρισης αδειών χρήσης εικόνων 

Δεδομένου ότι οι εικόνες δεν ανήκουν στο φορέα υλοποίησης, απαιτείται η άδεια χρήσης 

από τους αρμόδιους φορείς 

 

Αρμοδιότητες: 

 Επαφές με τους φορείς (επιστολές, διαπραγματεύσεις, κλπ.) 

 Διαχείριση των αδειών χρήσης (ενημέρωση, λογιστήριο, κλπ)  

 

Επιμελητές 

Αρμοδιότητες: 

 Φιλολογική επιμέλεια 

 

Μεταφραστές 

Αρμοδιότητες 

 Μετάφραση κειμένων από εξωτερικούς συνεργάτες προς τα ελληνικά 

 Μετάφραση του συνόλου του έργου στα αγγλικά 

 

Αρχιτέκτονες 

Με βάση τους καταλόγους που έχουν συνταχθεί από την ΟΣΠ οι αρχιτέκτονες: 

 Ερευνούν στις αρχαιολογικές πηγές 

 Ανασχεδιάζουν τα προτεινόμενα κτήρια 

 Δίνουν οδηγίες σε σχεδιαστές και γραφίστες για την επεξεργασία 

Γεωγράφοι 

Πρόκειται για ειδική κατηγορία επιστημόνων ειδικών στη χαρτογραφία. 

 Δημιουργία ψηφιακών χαρτών όπου θα αποτυπώνεται, εκτός της γεωγραφικής, και 

ιστορική πληροφορία 

 Δημιουργία μοντέλων πολεοδομικών ιστών με βάση κατάλογο που έχει 

δημιουργηθεί σε συνεργασία με την ΟΣΠ 
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Προγραμματιστές 

Συστημάτων 

Πολυμέσων 

 

Γραφίστες 

Συστημάτων 

Πολυμέσων 

 

Από την αρχή της σύλληψης του συγκεκριμένου έργου θεωρήθηκε αναγκαία η σύσταση 

Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και από 

τις 2 κατευθύνσεις. 

 

 Έλεγχος και έγκριση του καταλόγου λημμάτων.  

 Έγκριση των οδηγιών συγγραφής κειμένων.  

 Επιστημονικός έλεγχος των κειμένων.  

 Τελικός έλεγχος λειτουργίας των ΨΕΤ πριν από την α΄ έκδοση.  

 Έλεγχος προδιαγραφών για τα συστήματα 

 Έλεγχος λειτουργικότητας 

 Παρατηρήσεις στη διαμόρφωση των επί μέρους στοιχείων των ΨΕΤ  

 Γενικές παρατηρήσεις επί της εμφάνισης των ΨΕΤ  

 Υποστήριξη στην εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών 

 Υποστήριξη διάδοσης των ΨΕΤ στο κοινό (δικτυοκριτική, παραπομπές, 

παρουσιάσεις σε  σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες). 

Σε πρώτη φάση η λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής θα αφορά τον ελληνισμό της 

Μικράς Ασίας. 

 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ΨΕΤ, και πριν το έργο δοθεί στο κοινό, 

προβλέπεται η αξιολόγησή του από άτομα που θα προέρχονται από: 

 20 



  

 Ακαδημαϊκή κοινότητα 

 Επιφανείς ερευνητές  

 Εκπρόσωποι ΔΕΠ 

 Εκπρόσωποι φοιτητών 

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Εκπρόσωποι καθηγητών 

 Εκπρόσωποι μαθητών 

 Κοινό 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο στους χώρους του Ιδρύματος όσο και μέσω διαδικτύου 

παραχωρώντας δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα άτομα, ώστε να διαπιστωθεί και η 

απρόσκοπτη διαδικτυακή λειτουργία  του έργου. 
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ΠΠεερριιππττωωσσιιοολλοογγιικκήή  μμεελλέέττηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς    ΚΚααττααλλόόγγοουυ  ΛΛηημμμμάάττωωνν::  ΜΜιικκρράά  ΑΑσσίίαα  

 
Η συγκρότηση του καταλόγου των λημμάτων σε ένα έργο εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα 

σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη θεματική που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο έργο. 

Η επιλογή λοιπόν σχετίζεται βασικά με τη θεματική και υπακούει σε αρχές που 

καθορίζονται εν πολλοίς από αυτή. Παρουσιάζουμε εδώ τις παρατηρήσεις από τη σχετική 

περιπτωσιολογική μελέτη για την περίπτωση του τόμου που αναφέρεται στη Μικρά Ασία, 

ώστε να αποτελέσει οδηγό και παράδειγμα καλής πρακτικής για ανάλογες μελέτες στο 

μέλλον. 

 

Για τη συγκρότηση του καταλόγου των λημμάτων σχετικά με το πρώτο μέρος του έργου 

των ΨΕΤ, που αφορά στον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας,  οργανώθηκαν τρεις ομάδες 

εργασίας από ιστορικούς και αρχαιολόγους, μόνιμους συνεργάτες του ΙΜΕ. Κάθε μια από 

τις τρεις ομάδες ανέλαβε την κατάρτιση του λημματολογίου για μία από τις μείζονες τρεις 

ιστορικές περιόδους, στις οποίες εκτείνεται το έργο. Τα όρια των ιστορικών περιόδων 

καθορίστηκαν αποκλειστικά σε σχέση με το μικρασιατικό χώρο και την ιστορία του: 

 

 ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα (Μέσα β΄ χιλιετίας π.Χ. - 325 μ.Χ.) 

 βυζαντινή περίοδος (325-1461) 

 οθωμανική και νεότερη περίοδος (1461-1924) 

 

Ως όρια αρχής και τέλους των ιστορικών περιόδων θεωρήθηκαν τα εξής: 

 Η σύσταση αποικιών των Μινωιτών και Μυκηναίων στη Μικρά Ασία (μέσα β΄ 

χιλιετίας π.Χ.) 

 Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας (325) 

 Η κατάλυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς (1461) 

 Η ολοκλήρωση της Ανταλλαγής των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Τουρκία (1924) 

Πέραν αυτών των τυπικών και επιχειρησιακών ορίων, προβλέφθηκε η πρόσθεση λίγων 

λημμάτων σχετικά με την παρουσία των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα κατά τον 

Μεσοπόλεμο. 

 

Στο πλαίσιο κάθε ομάδας εργασίας ο όγκος του προς έρευνα υλικού κατανεμήθηκε κατ’ 

αρχήν ως προς τις παραμέτρους του χρόνου και του χώρου. Τόσο η εκάστοτε χρονική 
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περίοδος (π.χ. η ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα), όσο και ο μικρασιατικός χώρος αναφοράς 

της (ο χώρος ελληνικής παρουσίας και δράσης στη Μικρά Ασία) τεμαχίστηκαν σε 

μικρότερες χωροχρονικές ενότητες (π.χ. Κλασική Περίοδος στην Ιωνία), οι οποίες με τη 

σειρά τους ανάλογα με την περίπτωση αναλύθηκαν σε θεματικές ενότητες (π.χ. οικισμοί της 

κλασικής περιόδου στην Ιωνία) που διαμοιράστηκαν ανάμεσα στα μέλη των ομάδων 

εργασίας. 

 

Οι ερευνητές των ομάδων εργασίας κατάρτισαν ένα ευρύ λημματολόγιο για τις εκάστοτε 

θεματικές και χωροχρονικές ενότητες μέσω της μελέτης της επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Στην κατάρτιση του λημματολογίου χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από την ευρύτερη 

βιβλιογραφία, έργα αναφοράς, όπως έντυπες εγκυκλοπαίδειες (π.χ. Real-Enzyklopädie) και 

βιογραφικά λεξικά (π.χ. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit), αλλά και άλλοι 

κατάλογοι (π.χ. ο κατάλογος ελληνικών οικισμών του Αρχείου Μικρασιατικών Σπουδών). 

 

Στο λημματολόγιο συμπεριλήφθηκαν οι εξής κατηγορίες λημμάτων: 

 τοπωνύμια (οικισμοί, διοικητικές και γεωπολιτισμικές ενότητες, φυσικά σχήματα) 

 πρόσωπα (φυσικά πρόσωπα, οικογένειες, δυναστείες) 

 γεγονότα (φυσικές καταστροφές, πολεμικά, πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα) 

 δομικά έργα 

 ζητήματα κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας 

 

Οι τίτλοι που συμπεριελήφθησαν στο λημματολόγιο αφορούσαν λήμματα για τα οποία οι 

εκδομένες πηγές και η διεθνής βιβλιογραφία παρέχουν πληροφορία που υπερβαίνει τα όρια 

της απλής ονομαστικής αναφοράς ή μιας πολύ μικρής παραγράφου. Ο συνολικός αριθμός 

των τίτλων του λημματολογίου ανήλθε στις 11.306 εγγραφές. 

 

Η χωρίς ιδιαίτερες προτεραιότητες ανάπτυξη μιας ιστορικής εγκυκλοπαίδειας 11.306 

λημμάτων, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει ποτέ μέχρι τώρα αποτελέσει αντικείμενο 

προσανατολισμένης έρευνας, θα ήταν λανθασμένη ως στρατηγική επιλογή, καθώς το έργο θα 

απαιτούσε μεγάλο βάθος χρόνου μέχρι να αποκτήσει μια σχετική πληρότητα. Για αυτό το 

λόγο απομονώθηκε από το συνολικό όγκο των εγγραφών του λημματολογίου ένας 

μικρότερος κατάλογος λημμάτων, η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί το αντικείμενο του 

παρόντος έργου. Στην κατάρτιση του καταλόγου αυτού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής: 

 Πληρότητα σε σχέση με την κάλυψη του συνόλου των ποικίλων όψεων της ιστορικής 

πραγματικότητας ανά είδος λήμματος και χρονική περίοδο 
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 Πληρότητα σε σχέση με την κάλυψη των θεμάτων που βρίσκονται ανάμεσα στα 

σημερινά ζητούμενα της έρευνας ανά είδος λήμματος και χρονική περίοδο 

 Πληρότητα σε σχέση με την ανάπτυξη λημμάτων που αφορούν μείζονα ιστορικά 

φαινόμενα και ζητήματα ανά είδος λήμματος και χρονική περίοδο 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των λημμάτων ανά είδος λήμματος και χρονική περίοδο σε 

σχέση με την υπάρχουσα ιστορική έρευνα και τη μαρτυρημένη δράση του ελληνικού 

στοιχείου 

 

Από το συνολικό αριθμό των 11.306 εγγραφών απομονώθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο 3.327 

τίτλοι και συγκρότησαν τον κατάλογο λημμάτων του έργου. Οι υπολειπόμενες 7.979 

εγγραφές μπορούν να αναπτυχθούν ως λήμματα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 

του έργου, το οποίο έτσι θα συμπληρώσουν. 

  

Τα 3327 λήμματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του έργου εντάσσονται ως προς τη 

χρονική περίοδο ως εξής: 

 Αρχαιότητα: 1156 

 Βυζαντινή περίοδος: 1216 

 Οθωμανική και νεότερη περίοδος: 955 

Ως προς το είδος λήμματος, ο κατάλογος κατηγοριοποιείται ως εξής: 

 Τοπωνύμια: 704 

 Πρόσωπα: 985 

 Γεγονότα: 216 

 Δομικά έργα: 619 

 Γενικά ιστορικά ζητήματα και φαινόμενα: 803 
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ΠΠεερριιππττωωσσιιοολλοογγιικκήή  μμεελλέέττηη  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηηςς  λληημμμμάάττωωνν  κκααιι  σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  ιιεερρααρρχχιικκοούύ  
δδέέννττρροουυ::  ΜΜιιρρκκάά  ΑΑσσίίαα  

 
Η συγκρότηση του καταλόγου των λημμάτων σε ένα έργο εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα 

σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη θεματική που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο έργο. 

Η επιλογή λοιπόν σχετίζεται βασικά με τη θεματική και υπακούει σε αρχές που 

καθορίζονται εν πολλοίς από αυτή. Παρουσιάζουμε εδώ τις παρατηρήσεις από τη σχετική 

περιπτωσιολογική μελέτη για την περίπτωση του τόμου που αναφέρεται στη Μικρά Ασία, 

ώστε να αποτελέσει οδηγό και παράδειγμα καλής πρακτικής για ανάλογες μελέτες στο 

μέλλον. 

 

Οι 3327 τίτλοι που συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο λημμάτων της πρώτης φάσης του 

έργου των ΨΕΤ, που αφορά τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, αφορούν τοπωνύμια, 

πρόσωπα, γεγονότα, δομικά έργα και γενικά ιστορικά ζητήματα και φαινόμενα. Ως προς τη 

χρονικότητα εντάσσονται στις τρεις μείζονες ιστορικές περιόδους της ελληνορωμαϊκής 

αρχαιότητας, της βυζαντινής περιόδου και της οθωμανικής και νεότερης περιόδου. 

 

Προκειμένου να αποτυπωθεί το σκεπτικό οργάνωσης του περιεχομένου του έργου, να 

διασαφηνιστεί περαιτέρω η δομή του, να καταρτιστούν επιμέρους κατάλογοι και να δοθεί 

στο χρήστη η δυνατότητα εποπτικής θέασης και γρήγορου προσανατολισμού σύμφωνα με 

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα λήμματα κατηγοριοποιήθηκαν σε επίπεδα λογικών 

υποσυνόλων που καταλήγουν στα επιμέρους λήμματα και σχηματίζουν ένα λογικό ιεραρχικό 

δέντρο. 

 

Τα επίπεδα ανάλυσης κυμαίνονται ανάμεσα στα τρία και πέντε, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες σε βάθος πληροφορίας. Το πρώτο επίπεδο αφορά το είδος του λήμματος 

(τοπωνύμιο, πρόσωπο, γεγονός, δομικό έργο ή γενικό ιστορικό ζήτημα), ενώ το δεύτερο 

επίπεδο κατατέμνει το προηγούμενο σε κατηγορίες. Στο τρίτο επίπεδο οι κατηγορίες του 

δευτέρου εξειδικεύονται με τη σειρά τους ανάλογα με τη χρονικότητα (ελληνορωμαϊκή 

αρχαιότητα, βυζαντινή περίοδος, οθωμανική και νεότερη περίοδος) και στα τελευταία 

επίπεδα γίνεται περαιτέρω διάκριση σε μικρότερα λογικά υποσύνολα ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις ιδιοτυπίες της εκάστοτε ιστορικής περιόδου. 

 

Η διακλάδωση του δέντρου σε κατηγορίες πραγματοποιήθηκε σύμφωνα τόσο με τις ανάγκες 

λογικών συνεπαγωγών, όπως αυτές προκύπτουν από γενικότερες αντιλήψεις της ιστορικής 
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έρευνας (π.χ. κατάτμηση των «γενικής θεματολογίας λημμάτων» στις κατηγορίες «κοινωνία», 

«οικονομία», «πολιτική», «θρησκεία» και «πολιτισμός»), όσο και με τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις που καθορίζει το ίδιο το θεματικό πλαίσιο του έργου (ελληνική παρουσία στη 

Μικρά Ασία στη διαχρονία). Αποφεύχθηκε στο μέτρο του δυνατού η άνευ λόγου κατάτμηση 

των κατηγοριών σε μικρότερα υποσύνολα, ιδιαίτερα όταν αυτά θα αποδεικνύονταν 

υπερβολικά ολιγάριθμα. Για αυτό το λόγο, αλλά και λόγω της μακράς διάρκειας πολλών 

ιστορικών φαινομένων, δεν αναλύθηκαν περαιτέρω οι τρεις μείζονες ιστορικές περίοδοι. Η 

έμφαση στη λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση προτιμήθηκε να δοθεί στη θεματική 

κλίμακα, η οποία εξειδικεύεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη και τις χρονικές τομές. 
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ΜΜεελλέέττηη  ΣΣυυλλλλοογγήήςς    κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΙΙσσττοορριικκήήςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς    ––    ΕΕιικκοοννοογγρρααφφιικκήή  ττεεκκμμηηρρίίωωσσηη,,  
ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη  ππλληηρροοφφοορρίίααςς,,  ΨΨηηφφιιοοπποοίίηησσηη  

 

Στο πλαίσιο των ΨΕΤ οπτικοακουστική τεκμηρίωση της ιστορικής πληροφορίας για την 

πληρέστερη παρουσίαση και κατανόησή της θεωρείται πολύ σημαντική. Με τον όρο 

«οπτικοακουστική τεκμηρίωση» εννοείται η χρήση οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού 

υλικού για την ανάδειξη συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών, όπως παραδείγματος 

χάρη περαιτέρω γεωγραφικές πληροφορίες, οικονομικές και στατιστικές πληροφορίες κ.ο.κ. 

Εξίσου σημαντική για τη συμπλήρωση της ιστορικής και πολιτισμικής πληροφορίας θεωρείται η 

αξιοποίηση εικονικών και ηχητικών ντοκουμέντων (π.χ. video, ηχογραφήσεις μαρτυριών και 

μουσικής κλπ.). Το οπτικό, ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγεται να 

χρησιμοποιηθεί έχει απόλυτη σχέση με την αντίστοιχη ιστορική ή πολιτισμική πληροφορία που 

καλείται να συμπληρώσει, και δεν προστίθεται για λόγους εντυπωσιασμού, κίνδυνος που ελλοχεύει 

συνήθως λόγω του χαρακτήρα της εικόνας. Γι’ αυτόν το λόγο τίθενται μια σειρά περιορισμοί και 

προϋποθέσεις όσον αφορά την κατασκευή και τη χρήση οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού 

υλικού.. 

Περιορισμοί και προϋποθέσεις οπτικοποιήσεων 

 Με βάση τον οριζόμενο στόχο, και με βασική αρχή την πολλαπλή λειτουργία της απεικόνισης, 

δηλαδή ως υποστηρικτικού μέσου που προάγει την επιστημονικότητα της πληροφορίας, ως 

μέσου εκπαίδευσης αλλά και ως μέσου έλξης της προσοχής του χρήστη, η επιλογή της 

κατασκευής οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού γίνεται έπειτα από αυστηρό 

επιστημονικό έλεγχο με βάση την επάρκεια της ιστορικής πληροφορίας, δηλαδή τον όγκο και 

την ποιότητά της.  

Επιλέγονται να οπτικοποιηθούν αντικείμενα, γεγονότα κ.ο.κ. για τα οποία οι πληροφορίες που 

διατίθενται είναι επαρκείς και σαφείς, ώστε να αποφεύγονται οι ασάφειες και οι παρερμηνείες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί μια οπτική απόδοση θεωρείται ο απόλυτος σεβασμός 

στις πηγές από τις οποίες αντλούνται οι πληροφορίες. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των πηγών 

είναι μια άλλη παράμετρος που παίζει ρόλο στην επιλογή των προς επεξεργασία οπτικών 

αποδόσεων. Ταυτόχρονα, η επεξεργασία του υλικού πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, ώστε 

να πληροί το στόχο της κάλυψης των αναγκών των πολλαπλών ειδών χρηστών. Οι οπτικοποιήσεις 

στηρίζονται σε μια σειρά συμβάσεις ώστε να είναι ευανάγνωστες και εύληπτες, ακολουθούν δε τη 

γενικότερη χωροχρονική κατανομή που επιλέγεται για το έργο και είναι επιστημονικά αποδεκτή. 

Τέτοιες συμβάσεις αφορούν σύμβολα, χρωματισμούς, διαγραμμίσεις κλπ. ήδη αποδεκτές από 
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την επιστημονική κοινότητα, οι οποίες ωστόσο επεξηγούνται κατ’ αρχήν και στον χρήστη. Για το 

σκοπό αυτό αξιοποιούνται μια σειρά συμβούλων-ειδικών ανά τομέα (ιστορικοί, αρχαιολόγοι, 

μουσικολόγοι, φωτογράφοι κλπ.).  

Μια άλλη παράμετρος στην οποία δίνεται ιδιαίτερη σημασία είναι η αισθητική των 

οπτικοποιήσεων, αφού η οπτική πληροφορία πρέπει να συνδέεται με την αντίστοιχη γραπτή αλλά 

να μπορεί και να λειτουργεί από μόνη της ως ολοκληρωμένη και σαφής. Ζητήματα αισθητικής 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, με βάση τα επιστημονικά παραδεδομένα, την εμπειρία 

του παρελθόντος αλλά και σύγχρονες αισθητικές αναζητήσεις. 
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ΜΜεελλέέττηη  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκώώνν  αανναασσχχεεδδιιαασσμμώώνν  κκααιι  οοππττιικκήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  

 
Μέρος Α 

 
Α.   Το αντικείμενο της πληροφορίας 

Αντικείμενο του τμήματος αποτελούν τα δομικά έργα που αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό 

πολιτισμό έτσι όπως αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένες περιοχές και εξακολουθεί να 

αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία του κόσμου.  Το χρονικό διάστημα μελέτης των έργων 

είναι μέσα στη διαχρονία τους, από την προϊστορία μέχρι την σύγχρονη εποχή. Τα έργα 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία και την δραστηριότητα του ελληνικού 

στοιχείου. 

Ένα αρχιτεκτονικό έργο θεωρείται άμεσα συσχετιζόμενο όταν η χρήση εξυπηρετεί 

δραστηριότητες του ελληνικού στοιχείου συνεχώς ή κατά ένα συγκεκριμένο χρόνο ή 

χρονικό διάστημα. 

Έμμεσα συσχετιζόμενο θεωρείται όταν υπάρχουν στοιχεία ή/και ενδείξεις παρουσίας του 

ελληνικού στοιχείου ή σχέσης με το ελληνικό στοιχείο συνεχώς ή κατά ένα συγκεκριμένο 

χρόνο ή χρονικό διάστημα ή όταν ο αρχιτέκτονας, ο πολεοδόμος, ο κατασκευαστής, ο 

χρηματοδότης ή ο ιδιοκτήτης ανήκουν στο ελληνικό στοιχείο, όπως ο όρος αυτός ορίζεται 

από την ιστορική έρευνα.  

Το χρονικό εύρος στο οποίο αναζητώνται τα αντικείμενα μελέτης φτάνει μέχρι σήμερα 

καθώς το σύνολο των σημαντικών ελληνικών κατασκευών και μνημείων είναι ένα ζήτημα 

συνεχούς έρευνας, μελέτης και προστασίας. 

Η βασική πληροφοριακή ψηφίδα είναι η μονάδα κατασκευής που παρουσιάζει κτιριολογική, 

δομική και μορφολογική αυτοτέλεια.  

Η θεματική διαίρεση σε κατηγορίες του συνόλου των δομικών έργων έχει βασιστεί στον 

συνδυασμό των ακόλουθων κριτηρίων :  

 Η λειτουργική αυτοτέλεια του αντικειμένου. 

 Η τοπολογική σχέση του αντικειμένου προς το περιβάλλον του, το αν δηλαδή ένα 

αντικείμενο περιέχει περιβάλλον, περιέχεται ή διαχέεται στο περιβάλλον, είτε φυσικό 

είναι αυτό είτε δομημένο. 

 Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια τα δομικά έργα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1.  Μεμονωμένη κατασκευή 

2.  Συγκροτήματα κατασκευών 

3.  Πολίσματα 
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4.  Δίκτυα 

5.  Ειδικές κατασκευές και υποδομές  

Οι κατηγορίες 2., 3., 4., και κατά περίπτωση και η 5., αποτελούνται από περισσότερες της 

μίας ψηφίδας(περισσότερες από μία μεμονωμένες κατασκευές) 

Ως άμεση συνέπεια του καθορισμού των υπερκείμενων όρων τα Μεμονωμένα 

Οικοδομήματα κατέχουν την κατώτερη θέση στην ιεραρχία των υπαγωγών και τα Δίκτυα 

την ανώτερη. 

Στην περίπτωση των Δικτύων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου 

πολίσματος ή συγκροτήματος ή που εξυπηρετούν ένα πόλισμα ή συγκρότημα, αυτά 

αποτελούν κατηγορία υποκείμενη του Πολίσματος ή Συγκροτήματος (π.χ. το τοπικό 

συγκοινωνιακό δίκτυο μιας πόλης έχει σαν υπερκείμενο την πόλη, ένα υδραγωγείο το οποίο 

εξυπηρετεί μια πόλη αν και δεν περιέχεται στα φυσικά όρια της πόλης έχει σαν υπερκείμενο 

την πόλη την οποία τροφοδοτεί). 

 

1.  Μεμονωμένα οικοδομήματα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάθε μορφής μεμονωμένες κατασκευές, οι οποίες 

έχουν κτιριολογική, μορφολογική και δομική αυτοτέλεια. Είναι οικοδομήματα με 

στεγασμένο ή/και υπαίθριο οριζόμενο χώρο. Από λειτουργικής άποψης είναι κτίρια 

κοσμικά και θρησκευτικά (διοικητικά, εκπαιδευτικά, πνευματικά, εμπορικά, αμυντικά, 

βιοτεχνικά).   

Παραδείγματα τύπων μεμονωμένης κατασκευής είναι τα ακόλουθα: Ναός, μνημείο, τάφος, 

διοικητήριο, δικαστήριο, νοσοκομείο, βιβλιοθήκη, σχολείο, θέατρο, εργαστήριο, αποθήκη, 

σταθμός, ξενοδοχείο, γέφυρα, κατάστημα, ιππόδρομος, στάβλος, γυμναστήριο, φάρος, 

δεξαμενή, πύργος, νυμφαίο, κατοικία. 

 

2.  Συγκροτήματα οικοδομημάτων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται σύνολα επιμέρους κατασκευών, οι οποίες, 

συνδεόμενες μεταξύ τους και φυσικά, διέπονται από τους ίδιους, οπωσδήποτε περισσότερους 

του ενός βασικούς βαθμούς αυτοτέλειας (λειτουργική, δομική, κτιριολογική). Το σύνολο των 

κατασκευών βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να 

δημιουργούνται ανάμεσά τους ορισμένες χωρικές και λειτουργικές σχέσεις. Ως εκ τούτου 

νοούνται λειτουργικά και κτιριολογικά ως ένα αντικείμενο. Ως  τέτοιο έχει ιδιότητες άλλης 

τάξεως από τις ιδιότητες των μερών που το αποτελούν και τα οποία εξετάζονται χωριστά. 

Τέτοια συγκροτήματα καλύπτουν ένα συνήθως πλατύ φάσμα λειτουργιών, ευρύτερο μεν από 
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αυτό του μεμονωμένου οικοδομήματος, αλλά προσανατολισμένο σε μία και μόνο, σαφώς 

καθορισμένη, κυρίαρχη λειτουργία. 

Στο συγκρότημα πολλές από τις τριτογενείς δραστηριότητες (πνευματικές, εμπορικές 

δραστηριότητες, υπηρεσίες) αναζητούνται έξω από τα όριά του. 

Παραδείγματα τύπων συγκροτημάτων είναι τα ακόλουθα: συνοικισμός, νεκροταφείο, 

κοιμητήριο, στρατόπεδο, θέρμες, τέμενος, έπαυλης, ανάκτορο, ακρόπολις, επισκοπείο, 

ασκληπιείο, σχολή, ακαδημία, πανεπιστήμιο, μουσείο, εργοστάσιο, αγορά, φόρο. 

Οι χριστιανικές μονές ανήκουν στην κατηγορία αυτή όταν, ενταγμένες στον αστικό ιστό δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως πολίσματα ή αυτοτελείς οικιστικές μονάδες. Σε διαφορετική 

περίπτωση εξετάζονται στην κατηγορία των πολισμάτων. 

 

3.  Πολίσματα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συγκεντρώσεις στοιχείων του δομημένου 

περιβάλλοντος που σαν σύνολο στεγάζουν τις βασικές ανάγκες και καλύπτουν / εξυπηρετούν 

τις λειτουργίες διαφόρων ομάδων συλλογικής συμβίωσης σε οποιαδήποτε κλίμακα. Το 

πόλισμα προσφέρει εκτός από κατοικία, εργασία και ψυχαγωγία και δραστηριότητες του 

τριτογενή τομέα (πνευματικές, εμπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες).  

Το πόλισμα κτιριολογικά και λειτουργικά δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αντικείμενο αλλά 

ορίζεται από τις λειτουργικές και κτιριολογικές σχέσεις των μερών του.  

Παραδείγματα τύπων πολισμάτων είναι τα ακόλουθα: πόλη, κωμόπολη, κώμη, χωριό, πόλη-

κάστρο, πολίχνη, μονή. 

Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να περιληφθούν συνοικίες ή ευρύτερες δομές, εντός 

πόλεων που δεν είναι ελληνικές, που έχουν σημαντικά χαρακτηριστεί από την παραγωγή και 

την  δραστηριότητα του ελληνικού στοιχείου π.χ. Αστόρια στην  Νέα Υόρκη, Μελβούρνη 

στην Αυστραλία κλπ.  

 

4.  Δίκτυα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συστήματα κατασκευών οι οποίες κοινό 

χαρακτηριστικό έχουν την διάρθρωση ως δίκτυο των κατασκευών, στο  χώρο. Τα δίκτυα 

δηλαδή συνίστανται από υλοποιήσεις διασυνδέσεων μεταξύ σημείων του χώρου ή/και από 

επιλεκτικά υλοποιημένους κόμβους κάλυψης ειδικών αναγκών λειτουργίας του ίδιου του 

δικτύου. Αφορούν και εξυπηρετούν ανάγκες άρρηκτα σχετιζόμενες προς την έκταση του 

γεωφυσικού χώρου και εντάσσονται σε συστήματα κάλυψης ενός ευρέως φάσματος αναγκών. 

Τα δίκτυα υπηρετούν είτε την διακίνηση φυσικών μεγεθών μεταξύ σημείων, είτε αποτελούν 

την υλική βάση/ προϋπόθεση λειτουργίας μιας δραστηριότητας.  
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Οι τύποι των δικτύων δίδονται με κριτήριο την ανάγκη την οποία εξυπηρετούν καθώς και 

την μορφή διασύνδεσης της ανάγκης προς την έκταση του γεωφυσικού χώρου. 

Παραδείγματα τύπων δικτύων είναι τα ακόλουθα: κυκλοφοριακό (οδικό, συγκοινωνιακό), 

παροχών (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης), αμυντικό.  

 

5. Ειδικές κατασκευές και υποδομές 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ειδικές κατασκευές και υποδομές με κύριο 

χαρακτηριστικό τους την αφαιρετική ή και προσθετική επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον 

(συνθέσεις τεχνητού και φυσικού περιβάλλοντος). 

Βασικό κριτήριο της κατηγορίας αυτής είναι η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Παραδείγματα τύπων αυτών είναι τα ακόλουθα: λατομείο, ορυχείο, μεταλλείο, κάμινος, 

φράγματα, λιμενικά έργα, υπόσκαφες κατασκευές, σπήλαια χρησιμοποιημένα ή 

διασκευασμένα για κατοίκηση, λατρεία ή άλλες χρήσεις, τεχνητά άνδηρα, πλατεία, κήπος, 

πάρκο. 

 
 
B.  ΤΟ  ΕΙΔΟΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
 
Ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση 

Η γνωριμία με το αντικείμενο προϋποθέτει τη συστηματική συγκέντρωση πληροφορίας και 

στοιχείων που σκοπό έχουν τον καθορισμό της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του 

ταυτότητας. 

 

Προσδιορισμός της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας  

1. Στην ιστορική περιγραφή προσδιορίζεται κατ’ αρχήν η ταυτότητα του αντικειμένου 

(ονομασία, τύπος) και κατόπιν  αναφέρεται η θέση του στο χώρο και στο χρόνο 

(γεωγραφικός εντοπισμός, διοικητική και εκκλησιαστική υπαγωγή, ιστορικές 

πληροφορίες ). 

2. Στη αρχιτεκτονική περιγραφή προσεγγίζεται το αντικείμενο από λειτουργική και 

μορφολογική σκοπιά. 

Η ανάλυση του αρχιτεκτονικού περιεχομένου σημαίνει την ιδιαίτερη διάρθρωση των 

αρχιτεκτονικών μελών του αντικειμένου στην μεταξύ τους σχέση και στη ειδική σχέση τους 

ως ενότητα με το περιβάλλον. 
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Το είδος της πληροφορίας αναφέρεται για κάθε φάση της ιστορίας του αντικειμένου. Ως 

φάση καθορίζεται κάθε μεγάλη μετατροπή ή επέμβαση στην φυσική κατάσταση του 

αντικειμένου είτε προέρχεται από αλλαγή στην χρήση αυτού είτε από άλλους παράγοντες.  

 

Β1.  Ιστορική τεκμηρίωση  

Η ιστορική τεκμηρίωση περιέχει τα ακόλουθα είδη πληροφορίας, τα οποία είναι κοινά για 

όλες τις κατηγορίες: 

 

1. Ονομασία 

Αναφέρεται η κύρια ονομασία του αντικειμένου καθώς και άλλες ενδεχόμενες ονομασίες του 

διαχρονικά και πολυγλωσσικά έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταύτιση του αντικειμένου με όλες 

τις πιθανές πηγές. Στο τμήμα αυτό θα περιλαμβάνεται ο διαχρονικός συσχετισμός των 

διαφόρων ονομασιών καθώς και η ετυμολογία τους εφ’ όσον την γνωρίζουμε.  

Ως κύρια ονομασία του αντικειμένου αναφέρεται η επικρατέστερη ελληνική ονομασία. Αν 

δεν υπάρχει ελληνική ονομασία τότε ως κύρια ονομασία χρησιμοποιείται η επικρατέστερη 

ονομασία σε άλλη γλώσσα. 

 

2. Τύπος 

Αναφέρονται οι τύποι του αντικειμένου στη διαχρονία. Τύποι είναι τα σύνολα των 

αντικειμένων τα οποία βάσει κριτηρίων ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Κριτήριο για τον 

καθορισμό του τύπου αποτελεί η κύρια λειτουργία του αντικειμένου και όταν πρόκειται για 

πόλισμα το πληθυσμιακό του μέγεθος. 

 

3. Εντοπισμός 

3 α ) Γεωγραφικός  εντοπισμός

Ορίζεται η θέση του αντικειμένου στο χώρο καθώς και η θέση του σε μια ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή. 

Το αντικείμενο εντοπίζεται γεωγραφικά ως ακολούθως: 

 πιο συγκεκριμένα με γεωγραφικές συντεταγμένες και υψόμετρο. 

 με έναν πιο περιορισμένο γεωγραφικό χώρο / θέση (ορίζεται η θέση του σε σχέση με 

γνωστά γεωγραφικά σχήματα). 

 με μία επίσημα οροθετημένη ευρεία περιοχή δηλ. Περιφέρεια ή Διαμέρισμα ή Επαρχία.  

(π.χ. ορίζεται ο γεωγραφικός χώρος της αρχαιοελληνικής ή/και ρωμαϊκής επαρχίας στην 

οποία ανήκει το δομικό έργο). 

Συμβάσεις 
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Για τον καθορισμό του γεωγραφικού εντοπισμού του δομικού έργου ανάλογα με την 

εξεταζόμενη κατηγορία και τις διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες 

συμβάσεις: 

 Στην περίπτωση που υπάρχει υπερκείμενος όρος ο γεωγραφικός εντοπισμός σχετίζεται 

(αλλά δεν συμπίπτει) με την γενική θέση του υπερκείμενου όρου (π.χ. το Στάδιον της 

Εφέσου έχει τις συντεταγμένες του συγκεκριμένου σημείου στην πόλη της Εφέσου). 

 Στην περίπτωση αντικειμένων απομονωμένων στην ύπαιθρο τα οποία δεν μπορούμε να 

προσδιορίσουμε γεωγραφικά δίδεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός του γεωγραφικά 

πλησιέστερου υπερκείμενου όρου (π.χ. το Μνημείον των Νηρηίδων στην Ξάνθο της 

Λυκίας έχει τις ίδιες συντεταγμένες με την πόλη). 

 Στην περίπτωση που το αντικείμενο δεν μπορεί να συσχετισθεί με ακρίβεια προς κάποια 

υπερκείμενη κατηγορία ή είναι αντικείμενο απομονωμένο στην ύπαιθρο, και εφ’ όσον 

έχουμε τα στοιχεία, δίδεται ο εντοπισμός για το ίδιο το αντικείμενο (π.χ. ένα 

μεμονωμένο ταφικό μνημείο ή ένας χριστιανικός ναός στην ύπαιθρο). 

 Στην περίπτωση που το αντικείμενο αποτελεί τμήμα ενός δικτύου το οποίο διασχίζει 

διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους τότε ο γεωγραφικός εντοπισμός περιορίζεται στους 

χώρους όπου το τμήμα αυτό ευρίσκεται. (π.χ. μία γέφυρα ή ένα τμήμα δρόμου που 

ανήκουν σε μία βυζαντινή οδό, η οποία διασχίζει την Μικρά Ασία από την Βιθυνία μέχρι 

την Καππαδοκία, προσδιορίζονται με τους όρους της περιοχής όπου βρίσκεται το τμήμα 

του δικτύου στο οποίο ανήκουν). 

Για τα Δίκτυα τα οποία εκτείνονται στο χώρο, με αδιάσπαστη φυσική συνέχεια δίδεται ο 

γεωγραφικός εντοπισμός των άκρων τους και των κυριοτέρων κόμβων (π.χ. ο σιδηρόδρομος 

από την Προποντίδα στην νότια ακτή της Μικράς Ασίας). 

Στην περίπτωση Δικτύου που αποτελείται από μεμονωμένα στοιχεία δίδεται ο γεωγραφικός 

εντοπισμός για αυτά τα ίδια (π.χ. δίκτυο μεμονωμένων κάστρων άμυνας ενός ευρύτερου 

χώρου).  

Στην περίπτωση των Δικτύων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου 

πολίσματος ή συγκροτήματος, ο γεωγραφικός εντοπισμός συμπίπτει προς αυτόν του 

πολίσματος ή  συγκροτήματος (π.χ. ο ιστός των αστικών οδών, λεωφόρων και ανοικτών 

χώρων της αρχαίας Εφέσου, όπως επίσης και το αμυντικό δίκτυο των τειχών της είναι δύο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις δικτύων που έχουν τις ίδιες συντεταγμένες με την πόλη στην 

οποία εντάσσονται). 

  

3β) Διοικητικός εντοπισμός  
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Αναφέρεται διαχρονικά η διοικητική υπαγωγή του αντικειμένου και κατά περίπτωση εφ’ 

όσον υφίσταται (π.χ. στην περίπτωση θρησκευτικών κτισμάτων) η εκκλησιαστική του 

υπαγωγή.  

- Διοικητική υπαγωγή 

Καταγράφονται οι κύριες διοικητικές υπαγωγές του οικισμού μέχρι την εποχή όπου αυτός 

μαρτυρείται.  

Αν π.χ. ένας οικισμός επιβιώνει  από την αρχαία ελληνική περίοδο έως και τη σύγχρονη 

εποχή καταγράφονται οι κύριες διοικητικές υπαγωγές, δηλαδή ρωμαϊκή (provincia) - 

εφόσον διοικητικές υπαγωγές δεν υφίστανται κατά την αρχαιοελληνική περίοδο - βυζαντινή 

(θέμα) και τουρκική (σαντζάκι, βιλαέτι, καζάς). Όσον αφορά την τουρκική υπαγωγή, λόγω 

των αλλεπάλληλων στη διαχρονία αλλαγών των διοικητικών περιφερειών, επελέγη η 

παγιωμένη διοικητική υπαγωγή των αρχών του 20ου αιώνα. 

Εδώ επίσης καταγράφεται και η τρέχουσα διοικητική υπαγωγή του πολίσματος κατά την 

σύγχρονη πολιτική γεωγραφία της Τουρκίας (γεωπολιτικό διαμέρισμα, νομός και επαρχία, 

αρχαιολογική εφορεία).  

Η σημασία του όρου αυτού θεωρείται αυτονόητη και έγκειται στον προσδιορισμό της θέσης 

του αντικειμένου στην τρέχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα της Τουρκίας. 

- Εκκλησιαστική υπαγωγή 

Πρόκειται για την εκκλησιαστική υπαγωγή, όπου βέβαια αυτή μαρτυρείται με ασφάλεια, για 

τη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεώτερη περίοδο. Ειδικά για τη νεώτερη περίοδο έχει 

επιλεγεί η εκκλησιαστική διαίρεση, όπως αυτή παγιώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο 

όρος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για τα χριστιανικά θρησκευτικά κτίρια. 

  

4) Σύντομη ιστορική αναφορά  

Εξετάζεται το μέρος της ιστορίας του αντικειμένου που αφορά την μορφολογική του του 

διαμόρφωση. Αναφέρονται αναλυτικά οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την αρχική 

αρχιτεκτονική του σύνθεση και κάθε επόμενη φάση αυτού, το αποτέλεσμά τους επί του 

αντικειμένου και ο αντίκτυπος των αλλαγών της αρχικής διάρθρωσης του αντικειμένου στο 

άμεσο περιβάλλον του καθώς και σε μια ευρύτερη περιοχή. 

Ως έλασσον αλλά κρίσιμο μέρος της ιστορίας του αντικειμένου αναφέρεται, σε μορφή 

σύντομου ιστορικού, τα της αρχαιολογικής του εξερεύνησης και ενδεχομένως στοιχεία για 

αναστηλώσεις ή άλλες σύγχρονες επεμβάσεις συντήρησης ή/και αποκατάστασής του. 

Αναλυτικά στο μέρος αυτό περιέχονται οι παρακάτω τύποι πληροφορίας: 

 Χρονολογία κατασκευής/ ίδρυσης (ακριβής ή προσεγγιστική κατά τέταρτο αιώνα). 

Αναφέρεται επίσης η διάρκεια κατασκευής του αντικειμένου. 
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 Χρονολογία εγκατάλειψης ή/και καταστροφής (ακριβής ή προσεγγιστική κατά τέταρτο 

αιώνα). Αναφέρεται η χρονολογία κατά την οποία το αντικείμενο περιέπεσε σε αχρηστία 

(διακοπή του ιστορικού του βίου) ή/και η χρονολογία κατά την οποία το αντικείμενο 

καταστράφηκε δομικά (διακοπή της φυσικής του ύπαρξης) από φυσικές αιτίες ή από 

ανθρώπινη παρέμβαση.  

 Λόγος ύπαρξης του αντικειμένου. Αναφέρεται η αναγκαιότητα που υποκίνησε την 

κατασκευή του αντικειμένου (π.χ. ως  έκφραση ευχαριστιών μετά τον πόλεμο κατά των 

Περσών, ή για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών π.χ. το  Ελληνικό Περίπτερο στην 

Μπιενάλε Βενετίας 2002 του Richard Scoffier ), η πηγή έμπνευσης, το αν το αντικείμενο 

αποτελεί έκφραση κάποιου τρόπου σκέψης ή ιδεών, καθώς και οι τυχόν εξω-

αρχιτεκτονικές σημάνσεις του αντικειμένου (π.χ. έκφραση αυτοκρατορικής προπαγάνδας 

στην ρωμαϊκή ή βυζαντινή περίοδο, δήλωση συμπαράταξης με υιοθέτηση ρυθμολογικών 

προτύπων, έκφραση θεμελιακών αρχών της σοφής Αθηναϊκής αταξίας  κλπ).  

 Αφιέρωση κτίσματος ή/και προς τιμήν ποιου κτίσθηκε το αντικείμενο. 

 Ιδρυτής ή ανάδοχος.  Αναφέρεται εκτός από το όνομα και το αξίωμά του (π.χ. ο 

αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ως ιδρυτής της βασιλικής του Ιωάννου του Θεολόγου στην 

Έφεσο). 

 Αρχιτέκτων και λοιποί συνεργάτες. Αναφέρεται εκτός από το όνομα και ο τίτλος ο 

οποίος χαρακτήριζε τον αρχιτέκτονα κατά την συγκεκριμένη εποχή σχεδιασμού του 

αντικειμένου εφ’ όσον είναι γνωστός (π.χ. ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος λέγονταν 

μηχανοποιοί). 

 Χρηματοδότης ή χρηματοδότηση. Αναφέρεται αν το αντικείμενο πραγματοποιήθηκε με 

ιδία δαπάνη, δωρεά, εισφορές, δημοσία δαπάνη. 

 Φάσεις της ιστορίας του αντικειμένου. Εφ’ όσον έχουν τεκμηριωθεί ιστορικά, 

αναφέρονται τα χρονικά πλαίσια των κυριοτέρων φάσεων του αντικειμένου, πάντα σε 

άμεση σχέση με την φυσική του υπόσταση. Σε κάθε φάση αναφέρονται και οι λόγοι της 

αλλαγής (π.χ. περίπλοκες απαιτήσεις των χριστιανικών λειτουργιών, αλλαγή στις σχέσεις 

Εκκλησίας και Αυτοκρατορίας, αλλαγή στην πολιτική, οικονομική, θρησκευτική 

κατάσταση και υπαγωγή, αλλαγή πληθυσμού - εθνικότητα, πυκνότητα, απασχόληση - , 

πόλεμος, ανάγκη για περισσότερο χώρο) καθώς και ο αντίκτυπος των αλλαγών της 

φυσικής διαμόρφωσης του αντικειμένου στο άμεσο περιβάλλον του καθώς και σε μια 

ευρύτερη περιοχή. Αναφέρεται αν πρόκειται για εικασίες ή αν δεν γνωρίζουμε τους 

λόγους της αλλαγής.  

 Όταν δεν είναι δυνατή η χρονολόγηση διακεκριμένων φάσεων περιγράφεται η αρχική 

διάταξη και αναφέρονται οι μεταγενέστερες αλλαγές (π.χ. φάσεις εκτέλεσης του έργου, 
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πρώτες κατασκευές, πρώιμες μετασκευές, νεώτερες προσθήκες, τι προβλεπόταν αλλά δεν 

έγινε, ανακαινίσεις, αλλοιώσεις, αλλαγές χρήσης, κατάληψη χώρου από άλλους χρήστες, 

μετάθεση σε άλλο τύπο κτιρίου - π.χ. μετάθεση σχεδίου από μαρτύριο σε εκκλησία - , 

προσθέσεις, αφαιρέσεις) καθώς και ο αντίκτυπος των αλλαγών της φυσικής υπόστασης του 

αντικειμένου στο άμεσο περιβάλλον του καθώς και σε μια ευρύτερη περιοχή. 

 Αρχαιολογική έρευνα. Αναφέρονται, σε μορφή σύντομου ιστορικού, στοιχεία για την 

ανακάλυψη, ταύτιση, ανασκαφή, δημοσίευση του αντικειμένου, συντήρηση, 

αποκατάσταση ή/και αναστήλωση του αντικειμένου.  

 Επεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης. Αναφέρονται, σε μορφή 

σύντομου ιστορικού, στοιχεία για ό,τι τεκμηριωμένες επεμβάσεις έχουν γίνει στο 

αντικείμενο με σκοπό την αποκατάσταση του σε μορφή το δυνατόν ακριβέστερη και 

πλησιέστερη προς την αρχική ή κάποια κύρια φάση του.  

 

5) Σημερινή κατάσταση  

Στον χώρο αυτό δίδεται η περιγραφή της σημερινής κατάστασης του αντικειμένου, κυρίως 

σε ό,τι αφορά στην παρελθούσα ή την συνεχιζόμενη ελληνική χρήση του. Επιδιώκεται να 

γίνει συγκριτική αναφορά στα κύρια στοιχεία της ‘Φυσικής Περιγραφής’, ώστε από τον 

συσχετισμό των δύο να γίνει σαφής η θέση που κατέχουν στην σημερινή πραγματικότητα τα 

στοιχεία που αφορούν την παρελθούσα ελληνική παρουσία όσον αφορά την χρήση καθώς 

και την δομική υπόσταση του αντικειμένου (π.χ. ακέραιο κτίριο ή ερείπιο, αρχαιολογικός 

χώρος). 

 

6) Θεσμική προστασία   

Στο βαθμό που ενδιαφέρει την Ελληνική και την διεθνή επιστημονική κοινότητα η φυσική 

υπόσταση των ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν στα μνημεία του Ελληνικού  πολιτισμού, 

θεωρείται πολύ σημαντικό να περιληφθεί στο αντικείμενο έρευνάς μας ό,τι πληροφορία είναι 

προσιτή για την θεσμική προστασία τους. Στην προκείμενη περίπτωση αναζητώνται στοιχεία 

για την προστασία που προβλέπεται και παρέχεται σε κατασκευές από την διεθνή 

νομοθεσία. Τέτοια στοιχεία είναι:  

 Οι με νόμο κήρυξη και προστασία αρχαιολογικών μνημείων επάνω και κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, διατηρητέων οικισμών ή τμημάτων οικισμών κλπ. 

 Η υπαγωγή των κατασκευών αυτών στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

7) Πηγές και Βιβλιογραφία  
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Σημειώνονται οι κύριες πηγές καθώς και η βιβλιογραφία - κατά περίπτωση εξαντλητική ή 

επιλεκτική - που αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατασκευή. Για γνωστά αντικείμενα 

μείζονος σημασίας αναφέρεται επιλεκτική βιβλιογραφία και για αντικείμενα ελάσσονος 

σημασίας αναφέρεται εξαντλητική βιβλιογραφία. Επιπλέον αξιοποιούνται οι πηγές που 

αποτέλεσμα αναζήτησης στο δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον.  

 

 

Β2.   Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση  

1.  Μεμονωμένα οικοδομήματα  

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση και έρευνα. 

 

Υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι 

Αναφέρεται, αν υφίσταται αυτή η σχέση, η υπαγωγή του αντικειμένου σε υπερκείμενο όρο 

προς τον οποίο αυτό συνδέεται κτιριολογικά και οικοδομικά (π.χ. μια Πύλη Αγοράς 

ενσωματωμένη στην αδιάσπαστη διαδοχή κτιρίων που συνιστούν τον περίβολο της Αγοράς 

έχει ως υπερκείμενο όρο την Αγορά). 

Υπερκείμενος όρος της κατηγορίας αυτής μπορεί να είναι οι κατηγορίες Συγκροτήματα, 

Πολίσματα, Δίκτυα και Διαμορφώσεις Φυσικού Περιβάλλοντος. Υποκείμενοι όροι της 

κατηγορίας αυτής δεν υφίστανται. 

 

Περιβάλλων χώρος 

Ο περιβάλλων χώρος ενός τέτοιου αντικειμένου μπορεί να είναι δομημένος ή φυσικός. 

• Οι όροι περιγραφής του δομημένου χώρου είναι τοπικής κλίμακας και δεν υπερβαίνουν 

την έκταση του άμεσα υπερκείμενου όρου. 

• Οι όροι περιγραφής του φυσικού χώρου είναι γεωγραφικοί και τοπογραφικοί τοπικής 

κλίμακας. 

• Στις περιπτώσεις που έχει σημειωθεί αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου στο 

πέρασμα των αιώνων (π.χ. τα κτίρια στο λιμάνι της Εφέσου), θα δίνονται διαδοχικές 

χωριστές περιγραφές για κάθε κύρια φάση της ιστορίας του κτιρίου σε σχέση με την 

αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου.  

 

Γενική Μορφολογική Περιγραφή 

Αναλυτικά η περιγραφή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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• Διαλεκτική σχέση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Περιγράφεται η σχέση δομημένου/ 

ελεύθερου καθώς και η σχέση περιέχοντος/ περιεχομένου. 

• Προσανατολισμός κτιρίου. Αναφέρεται ο προσανατολισμός του κτιρίου σε σχέση με τα 

σημεία του ορίζοντος τόσο όσον αφορά την δομή του όσο και την λειτουργική του 

διάταξη. 

• Αρχιτεκτονική τυπολογία. Αναφέρεται το σχήμα ταξινόμησης του αντικειμένου με γενικά 

σχηματικά κριτήρια.                                  

• Αρχιτεκτονικός ρυθμός. Αναφέρεται το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τα 

οποία εκφράζουν το πνεύμα της εποχής κατά την οποία γεννώνται, του λαού από τον 

οποίο προέρχονται, της χώρας στην οποία καλλιεργούνται.  

• Γενική γεωμετρία του κτίσματος. Αναφέρονται πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον 

συνολικό σχεδιασμό του οικοδομήματος (μορφολογικά στοιχεία, διάταξη και οργάνωση 

όγκων, σχήμα, αναλογίες). 

• Χώροι. Καταγραφή και ιεράρχηση χώρων εσωτερικών και εξωτερικών, κυρίων και 

βοηθητικών.   

• Κυκλοφορία, άξονες, επίπεδα, επικοινωνία επιπέδων και χώρων μεταξύ τους και με το 

εξωτερικό περιβάλλον (ανοίγματα, χωρίσματα για φως και κυκλοφορία). 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρονται οι τρόποι δόμησης καθώς και οι 

επιστρώσεις, επιχρίσματα, χρώμα, υφή. 

• Περιβάλλοντα οικοδομήματα ή χώροι (π.χ. αυλές) και περικλειόμενα σημαντικά 

αρχιτεκτονικά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) κύριας ή συμβολικής ή διακοσμητικής 

σημασίας που είναι σημαντικά για τον λόγο ύπαρξης ή ενδιαφέροντος της κατασκευής 

(π.χ. θυσιαστήριο, καθέδρα, ψηφιδωτά). 

• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Εσωτερικός και εξωτερικός και ρυθμός 

αυτού. 

 

2.  Συγκροτήματα 

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η ιστορική γνώση. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα για 

σημαντικά αρχαία Συγκροτήματα που, αν και ριζικά αλλαγμένα, συνέχισαν να υφίστανται 

στα βυζαντινά χρόνια ή ακόμη επέζησαν και στην οθωμανική περίοδο (π.χ. οι αγορές των 

αρχαίων πόλεων που επιβιώνουν ως βυζαντινές, ακόμα και ως νεώτερες). 

 

Υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι 
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Αναφέρεται, αν υφίσταται αυτή η σχέση, η υπαγωγή του αντικειμένου σε υπερκείμενο όρο 

προς τον οποίο αυτό συνδέεται κτιριολογικά και οικοδομικά και περιγράφεται η μορφή της 

υπαγωγής (π.χ. ένα Συγκρότημα Θερμών ανήκει σε μια πόλη, ενώ ένα φρούριο ανήκει σε 

αυτήν και επιπλέον είναι ενσωματωμένο στο δίκτυο των οχυρώσεών της). 

Υπερκείμενος όρος της κατηγορίας αυτής μπορεί να είναι οι κατηγορίες Πολίσματα και 

Δίκτυα. Υποκείμενοι όροι είναι οι κατηγορίες αντικειμένων που περιέχονται στα 

Συγκροτήματα δηλαδή: Μεμονωμένες Κατασκευές και Διαμορφώσεις Φυσικού 

Περιβάλλοντος (οικοδομήματα, χώροι κλπ). 

Περιβάλλων χώρος 

Ο περιβάλλων χώρος ενός τέτοιου αντικειμένου μπορεί να είναι δομημένος ή φυσικός. 

• Οι όροι περιγραφής του δομημένου χώρου είναι τοπικής κλίμακας και δεν υπερβαίνουν 

την έκταση του άμεσα υπερκείμενου όρου. 

• Οι όροι περιγραφής του φυσικού χώρου είναι γεωγραφικοί και τοπογραφικοί τοπικής 

κλίμακας. 

• Στις περιπτώσεις που έχει σημειωθεί αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου στο 

πέρασμα των αιώνων, θα δίνονται διαδοχικές χωριστές περιγραφές για κάθε κύρια φάση 

της ιστορίας του συγκροτήματος σε σχέση με την αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού 

χώρου.  

Γενική Μορφολογική Περιγραφή 

• Διαλεκτική σχέση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρεται η διείσδυση δικτύων 

(κυκλοφορίας, παροχών, επικοινωνίας, αμυντικού) της ευρύτερης περιοχής (αστικά, 

υπεραστικά, επαρχιακά, εθνικά, διεθνή), καθώς και η θέση του συγκροτήματος σε αυτά 

(δίοδος, κόμβος, πέρασμα, περιθωριακό, κλπ). Επίσης αναφέρονται σχέσεις περιέχοντος 

/ περιεχομένου, δομημένου / ελεύθερου, εσωτερικά του συγκροτήματος αλλά και κατά 

μήκος των χωρικών του ορίων με το υπερκείμενο πόλισμα.  

Αναλυτικά η περιγραφή των συγκροτημάτων στο σύνολο περιλαμβάνει για κάθε φάση του τα 

εξής: 

Συγκρότημα στο σύνολό του 

• Πολεοδομικός χαρακτήρας. Αναφέρεται η  πολεοδομική τυπολογία του συγκροτήματος, 

το πληθυσμιακό του μέγεθος, η κύρια λειτουργία του (πιθανή, σίγουρη, τυπική, 

συμπληρωματική, τακτική και κατ’ εξαίρεση) και η οικονομική του βάση. 

• Προσανατολισμός. Αναφέρεται ο προσανατολισμός των κυρίων αξόνων του 

συγκροτήματος σε σχέση με τα σημεία του ορίζοντος. 
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• Γενική περιγραφή μορφολογίας / γεωμετρίας. Αναφέρονται πληροφορίες που έχουν να 

κάνουν με το σχήμα, τις αναλογίες, την έκταση, την κλίμακα, την δομική πυκνότητα και 

τους ελεύθερους χώρους (αδόμητους και χώρους πρασίνου) του συγκροτήματος. 

Στοιχεία του συγκροτήματος 

• Κτίρια και χώροι. Καταγραφή και ιεράρχηση κτιρίων και χώρων, κυρίων και 

βοηθητικών, εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και οι σχέσεις και διασυνδέσεις αυτών. 

• Δίκτυα και άξονες(το κυκλοφοριακό δίκτυο του συγκροτήματος). Αναφέρονται και 

περιγράφονται (υλικά, ιεραρχία όπου υφίσταται) τα εσωτερικά δίκτυα του συγκροτήματος 

(κυκλοφοριακό, παροχών, επικοινωνίας, ασφάλειας, ελεύθερων, αδόμητων χώρων) καθώς 

και η ύπαρξη κεντρικών και δευτερευόντων αξόνων. 

• Χωροταξία χρήσεων και χρηστών. Αναφέρεται η κατανομή και διάρθρωση των χρηστών 

σε συνάρτηση με το πλέγμα δραστηριοτήτων. 

• Μέθοδοι κατασκευής. Αναφέρονται οι κύριοι και χαρακτηριστικοί τρόποι δόμησης. 

• Εξέχοντα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είτε πρόκειται για γενικά πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά είτε για συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά δικτύων και 

κτιρίων του συγκροτήματος.  

 

3.  Πολίσματα 

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση και έρευνα. Αυτό θα 

ισχύει ιδιαίτερα για σημαντικές πόλεις που, αν και ριζικά αλλαγμένες, συνέχισαν να 

υφίστανται στα βυζαντινά χρόνια και οι οποίες επέζησαν και στην οθωμανική περίοδο (π.χ. η 

Σμύρνη, η Νικομήδεια, η Αλικαρνασσός, οι πόλεις του Ευξείνου Πόντου κλπ). 
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Υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι 

Αναφέρονται, αν είναι δυνατόν, υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι. Υπερκείμενος όρος της 

κατηγορίας των πολισμάτων μπορεί να είναι η κατηγορία των δικτύων. Υποκείμενοι όροι 

είναι οι κατηγορίες αντικειμένων που περιέχονται στα πολίσματα, δηλαδή: Συγκροτήματα 

οικοδομημάτων (αγορές, λιμάνια, ιερά κλπ), Μεμονωμένες Κατασκευές (οικοδομήματα, 

χώροι κλπ), Δίκτυα (δρόμοι, αποχετεύσεις, οχυρώσεις, ύδρευση κλπ), Διαμορφώσεις 

Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

Περιβάλλων χώρος 

Αναφέρεται ο περιβάλλων χώρος του πολίσματος. Οι όροι περιγραφής του περιβάλλοντος 

χώρου είναι γεωγραφικοί και τοπογραφικοί τοπικής κλίμακας. Γίνεται καθορισμός των 

ορίων του πολίσματος με δομικά κριτήρια. 

• Στις περιπτώσεις που έχει σημειωθεί αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου στο 

πέρασμα των αιώνων (π.χ. Μίλητος, Έφεσος), θα δίνονται διαδοχικές χωριστές 

περιγραφές για κάθε κύρια φάση της ιστορίας του πολίσματος σε σχέση με την αλλαγή 

του περιβάλλοντος φυσικού χώρου.  

 

Γενική Χωροταξική Περιγραφή 

• Διαλεκτική σχέση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρεται η διείσδυση δικτύων 

(κυκλοφορίας, παροχών, επικοινωνίας, αμυντικού) της ευρύτερης περιοχής (υπεραστικά, 

επαρχιακά, εθνικά, διεθνή), καθώς και η θέση του πολίσματος σε αυτά (δίοδος, κόμβος, 

πέρασμα, περιθωριακό, κλπ). Επίσης αναφέρονται σχέσεις περιέχοντος / περιεχομένου, 

δομημένου / ελεύθερου, εσωτερικά του πολίσματος.  

Αναλυτικά η περιγραφή των πολισμάτων για κάθε φάση περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Πόλισμα στο σύνολό του 

• Πολεοδομικός χαρακτήρας. Αναφέρεται η πολεοδομική τυπολογία του πολίσματος, το 

πληθυσμιακό του μέγεθος το οποίο καθορίζει και τον τύπο του πολίσματος (χωριό, 

κωμόπολη, πόλη, μεγαλούπολη, μητρόπολη) η κύρια λειτουργία του και η οικονομική 

του βάση (λουτρόπολη, λιμάνι, πανεπιστημιακή πόλη, κέντρο εμπορίου και υπηρεσιών, 

οικονομικό, βιομηχανικό κέντρο),  το πολεοδομικό του ύφος (συγκεντρωμένη πόλη, 

γραμμική πόλη, δακτυλιοειδής, ακτινική ή αστεροειδής, πόλη σε μορφή σχάρας 

(κάναβος), με μορφή αστικού γαλαξία). 
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• Προσανατολισμός. Αναφέρεται ο προσανατολισμός των κυρίων αξόνων του πολίσματος, 

εφ’ όσον υφίστανται, σε σχέση με τα σημεία του ορίζοντος. 

• Γενική περιγραφή γεωμετρίας. Αναφέρονται πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το 

σχήμα, τις αναλογίες, την έκταση, την κλίμακα, την δομική πυκνότητα και τους 

ελεύθερους χώρους (αδόμητους και χώρους πρασίνου) του πολίσματος. 

 

Στοιχεία /Συστατικά  του πολίσματος 

Αναφέρουμε στοιχεία που αφορούν όχι πια το σύνολο αλλά τα εσωτερικά στοιχεία του 

πολίσματος. Αυτά μπορεί να είναι πεδία / θύλακες (π.χ. ταξινόμηση των πολεοδομικών 

λειτουργιών σε κατοικία, βιομηχανία, εμπόριο, κλπ, ταξινόμηση σε διοικητικά, πολιτικά, 

κοινωνικο-οικονομικά, εθνικά πεδία, πεδία δημοσίων και ιδιωτικών χρήσεων κλπ), δίκτυα 

(π.χ. κυκλοφοριακό κλπ), σημαντικά κτίρια. 

• Πεδία και θύλακες (enclaves). Αναφέρεται η ύπαρξη και περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά των πεδίων και θυλάκων (αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, διοικητικά, 

πολιτικά, κοινωνικο-οικονομικά, εθνικά), η αυτονομία και η πυκνότητά τους και αν 

υφίσταται η ιεράρχησή τους στην λειτουργία του πολίσματος, καθώς και η ύπαρξη 

τοπικών κέντρων μέσα σε αυτά. Δίδεται έμφαση στην παρουσία και δραστηριότητες του 

ελληνικού στοιχείου. 

• Στοιχεία και ενδείξεις αλληλοεπικάλυψης, διαχωρισμού και σύνδεσης μεταξύ πεδίων, 

θυλάκων μέσα στο πόλισμα. 

• Δίκτυα και άξονες. Αναφέρονται και περιγράφονται (διαστάσεις, υλικά, ιεραρχία όπου 

υφίσταται) τα τοπικά δίκτυα του πολίσματος (κυκλοφοριακό, συγκοινωνιακό, παροχών, 

επικοινωνίας, ασφάλειας, ελεύθερων, αδόμητων χώρων), τα δίκτυα κοινωνικής, 

οικονομικής και διοικητικής υποδομής, καθώς και η ύπαρξη κεντρικών και 

δευτερευόντων αξόνων (κυκλοφοριακών, εμπορικών, διοικητικών κλπ). 

• Χωροταξία χρήσεων και χρηστών. Αναφέρεται η κατανομή και διάρθρωση των χρήσεων 

κατά λειτουργίες και τομείς παραγωγής καθώς και η κατανομή και διάρθρωση του 

πληθυσμού σε συνάρτηση με το πλέγμα δραστηριοτήτων κατά τομείς παραγωγής. 

• Σημαντικά κτίρια. Αναφέρονται τα κτίρια τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  

• Μέθοδοι κατασκευής. Αναφέρονται οι κύριοι και χαρακτηριστικοί τρόποι δόμησης ανά 

πεδίο ή θύλακα και ανά χρονική φάση. 

• Εξέχοντα χαρακτηριστικά του πολίσματος είτε πρόκειται για γενικά πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά, είτε για συγκεκριμένα πεδία, θύλακες, δίκτυα, συγκροτήματα ή κτίρια. 

 43 



  

4.  Δίκτυα 

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση. 

 

Υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι 

Αναφέρονται, αν υφίσταται αυτή η σχέση, υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι.  

Στην περίπτωση των Δικτύων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου 

Πολίσματος ή Συγκροτήματος, αυτά αποτελούν κατηγορία υποκείμενη του Πολίσματος ή 

Συγκροτήματος.  

Όροι υποκείμενοι της κατηγορίας των Δικτύων (υπεραστικών, διεθνών κλπ) είναι τα 

Πολίσματα και τα Συγκροτήματα μέσω των οποίων αυτό διέρχεται  και οι Μεμονωμένες 

Κατασκευές που περιέχονται στο Δίκτυο. Στις τελευταίες κατατάσσονται και τα μεταξύ 

κόμβων ‘αγελαία’ τμήματα των Δικτύων, είτε ως αδιαφοροποίητη αντιπροσωπευτική μονάδα 

(π.χ. η κατασκευαστική τυπολογία του καταστρώματος μιας οδού, μιας σήραγγας 

υδραγωγείου ή τμήματος ενός τείχους), είτε ως διαφοροποιούμενα αγελαία τμήματα (π.χ. τα 

συγκεκριμένα σωζόμενα τμήματα των διαδρόμων ενός τείχους).    

 

Περιβάλλων χώρος 

Αναφέρεται ο περιβάλλων χώρος του δικτύου. Ο περιβάλλων χώρος ενός δικτύου είναι 

δομημένος ή φυσικός ή και τα δύο κατά τμήματα. Με δεδομένη την μορφολογική 

ιδιομορφία των δικτύων, η έννοια του περιβάλλοντος χώρου προσαρμόζεται ανάλογα προς 

την σχέση του δικτύου με τον γεωγραφικό χώρο. 

Στην περίπτωση δικτύου που εκτείνεται στον χώρο (δομημένο ή/και φυσικό), με 

αδιάσπαστη φυσική συνέχεια η περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει όλη την 

‘διαδρομή’ του δικτύου και μάλιστα σε τμήματα (κόμβοι, διασυνδέσεις, ‘αγελαία’ και 

διακεκριμένα τμήματα). 

Στην περίπτωση δικτύου που αποτελείται από μεμονωμένα στοιχεία δίδεται περιγραφή του 

περιβάλλοντος χώρου των μεμονωμένων στοιχείων. 

• Οι όροι περιγραφής του δομημένου χώρου είναι τοπικής κλίμακας και δεν υπερβαίνουν 

την έκταση του υπερκείμενου όρου. 

• Οι όροι περιγραφής του φυσικού χώρου είναι γεωγραφικοί και τοπογραφικοί τοπικής 

κλίμακας. Γίνεται καθορισμός των ορίων του δικτύου με δομικά κριτήρια. 
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• Στις περιπτώσεις που έχει σημειωθεί αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου στο 

πέρασμα των αιώνων, θα δίνονται διαδοχικές χωριστές περιγραφές για κάθε κύρια φάση 

της ιστορίας του δικτύου σε σχέση με την αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου.  

 

Γενική Χωροταξική Περιγραφή 

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση.  

Αναλυτικά η περιγραφή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Διαλεκτική σχέση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρεται η σχέση του δικτύου με τον 

περιβάλλοντα χώρο (αν γίνεται χρήση του φυσικού περιβάλλοντος σαν μέρος του δικτύου 

και με ποιόν τρόπο, δια μέσου ποιων πολισμάτων, αντικειμένων ή/και γεωγραφικών 

περιοχών διέρχεται, ποια πολίσματα, αντικείμενα  ή/και γεωγραφικές περιοχές ενώνει, το 

αν η ύπαρξή του δημιουργεί κάποιον φυσικό διαχωρισμό στον περιβάλλοντα χώρο κλπ). 

• Προσανατολισμός δικτύου. Αναφέρεται ο προσανατολισμός του δικτύου σε σχέση με τα 

σημεία του ορίζοντος τόσο όσον αφορά την δομή του όσο και την λειτουργική του 

διάταξη 

• Γενική περιγραφή μορφολογίας / γεωμετρίας. Αναφέρονται το σχήμα, οι αναλογίες, η 

κλίμακα καθώς και τα μέρη του δικτύου δηλ.  

• Γενικά γεωμετρικά μεγέθη. Αναφέρεται το μήκος των μερών του δικτύου (αποστάσεις 

μεταξύ των κόμβων) καθώς και το συνολικό του μήκος. 

• Μέρη δικτύου. Αναφέρονται οι κόμβοι (αριθμός και ιεραρχία), και τα διακεκριμένα 

τμήματα του δικτύου (αριθμός και ιεραρχία) και περιγράφεται ο τρόπος διασύνδεσης 

αυτών είτε πρόκειται για υλοποιημένες συνδέσεις είτε όχι, ο καθορισμός της αρχής και 

του τέλους του δικτύου (είσοδοι, έξοδοι, πύλες) και ο σύνδεσμος με άλλα δίκτυα 

δευτερεύοντα ή κύρια και ο τρόπος συνάντησης με αυτά εφ’ όσον υφίστανται. 

• Χώροι. Καταγραφή και ιεράρχηση χώρων εσωτερικών και εξωτερικών, κυρίων και 

βοηθητικών καθώς και οι σχέσεις και διασυνδέσεις αυτών. 

• Κυκλοφορία, άξονες, επίπεδα, επικοινωνία επιπέδων και χώρων μεταξύ τους και με το 

εξωτερικό περιβάλλον (ανοίγματα, χωρίσματα, σκάλες, διάδρομοι). 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής του δικτύου 

καθώς και τα δομικά υλικά. 

• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Αναφέρεται η σχέση εσωτερικού και 

εξωτερικού διακόσμου, (το αν είναι τυπικός ή άτυπος, φτωχός ή πλούσιος), καθώς και η 

σχέση των λεπτομερειών με το μορφολογικό σύνολο. 
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5.  Ειδικές κατασκευές και υποδομές  

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση. 

 

Υπερκείμενοι  και υποκείμενοι όροι 

Αναφέρονται, αν υφίσταται αυτή η σχέση, υπερκείμενοι και υποκείμενοι όροι.  

Στην περίπτωση των Διαμορφώσεων Φυσικού Περιβάλλοντος που περιλαμβάνονται στα 

πλαίσια ενός συγκεκριμένου Πολίσματος ή Συγκροτήματος, αυτά αποτελούν κατηγορία 

υποκείμενη του Πολίσματος ή Συγκροτήματος.  

Όροι υποκείμενοι της κατηγορίας αυτής είναι οι Μεμονωμένες Κατασκευές που το 

αποτελούν.  

 

Περιβάλλων χώρος 

Αναφέρεται ο περιβάλλων χώρος της κατηγορίας αυτής. Ο περιβάλλων χώρος μιας 

Διαμόρφωσης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι φυσικός ή δομημένος ή και τα δύο κατά 

τμήματα. Με δεδομένη την μορφολογική ιδιομορφία των Διαμορφώσεων, η έννοια του 

περιβάλλοντος χώρου προσαρμόζεται ανάλογα προς την σχέση τους με τον γεωγραφικό 

χώρο. 

• Οι όροι περιγραφής του δομημένου χώρου είναι τοπικής κλίμακας και δεν υπερβαίνουν 

την έκταση του υπερκείμενου όρου. 

• Οι όροι περιγραφής του φυσικού χώρου είναι γεωγραφικοί και τοπογραφικοί τοπικής 

κλίμακας. Γίνεται καθορισμός των ορίων της Διαμόρφωση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

με φυσικά κριτήρια διότι με διοικητικά έχουν γίνει στην διοικητική υπαγωγή. 

• Στις περιπτώσεις που έχει σημειωθεί αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού χώρου στο 

πέρασμα των αιώνων, θα δίνονται διαδοχικές χωριστές περιγραφές για κάθε κύρια φάση 

της ιστορίας της Διαμόρφωσης σε σχέση με την αλλαγή του περιβάλλοντος φυσικού 

χώρου. Η έκταση της περιγραφής εξαρτάται από τα διαθέσιμα στοιχεία. 
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Γενική Μορφολογική Περιγραφή 

Στην περίπτωση που το αντικείμενο έχει παραπάνω από μία κύριες φάσεις θα περιγράφονται 

όλες διαδοχικά στο βαθμό που το επιτρέπει η επιστημονική γνώση. 

Αναλυτικά η περιγραφή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Διαλεκτική σχέση προς τον περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρονται οι σχέσεις δομημένου/ 

ελεύθερου, περιέχοντος/ περιεχομένου καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσης και χρήσης 

του φυσικού περιβάλλοντος σαν μέρος του σχεδιασμού. 

• Προσανατολισμός αντικειμένου ή συγκροτήματος. Αναφέρεται ο προσανατολισμός του 

αντικειμένου σε σχέση με τα σημεία του ορίζοντος τόσο όσον αφορά την δομή του όσο 

και την λειτουργική του διάταξη. 

• Αρχιτεκτονική τυπολογία. Αναφέρεται το σχήμα ταξινόμησης του αντικειμένου με 

σχηματικά κριτήρια.                                  

• Αρχιτεκτονικός ρυθμός. Αναφέρεται το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τα 

οποία εκφράζουν το πνεύμα της εποχής κατά την οποία γεννώνται, του λαού από τον 

οποίο προέρχονται, της χώρας στην οποία καλλιεργούνται. 

• Γενική γεωμετρία των κατασκευών. Αναφέρονται πληροφορίες που έχουν να κάνουν με 

τον συνολικό σχεδιασμό του αντικειμένου (μορφολογικά στοιχεία, διάταξη και οργάνωση 

όγκων, σχήμα, αναλογίες) και την χωροθετική διαρρύθμιση του συνόλου των κτιρίων εφ’ 

όσον πρόκειται για συγκρότημα.  

• Δίκτυα και άξονες. Αναφέρονται και περιγράφονται (διαστάσεις, υλικά, ιεραρχία όπου 

υφίσταται) τα εσωτερικά δίκτυα (κυκλοφοριακό, παροχών, επικοινωνίας, ασφάλειας, 

ελεύθερων, αδόμητων χώρων) εφ’ όσον πρόκειται για συγκρότημα καθώς και η ύπαρξη 

κεντρικών και δευτερευόντων αξόνων. Εφ’ όσον πρόκειται για μεμονωμένα αντικείμενα 

αναφέρεται η κυκλοφορία, οι άξονες, τα επίπεδα, η επικοινωνία επιπέδων και χώρων 

μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον (ανοίγματα, χωρίσματα για φως και 

κυκλοφορία).   

• Κτίρια και χώροι. Καταγραφή και ιεράρχηση κτιρίων και χώρων, κυρίων και 

βοηθητικών, εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και οι σχέσεις και διασυνδέσεις αυτών.  

• Χωροταξία χρήσεων και χρηστών. Αναφέρεται η κατανομή και διάρθρωση των χρήσεων 

κατά λειτουργίες καθώς και η κατανομή και διάρθρωση των χρηστών σε συνάρτηση με 

το πλέγμα δραστηριοτήτων. 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρονται οι τρόποι δόμησης, χρήσης και 

εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος. 
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• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Εσωτερικός και εξωτερικός και ρυθμός 

αυτού.  

• Εξέχοντα χαρακτηριστικά του αντικειμένου είτε πρόκειται για γενικά πολεοδομικά  

χαρακτηριστικά είτε για συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κτιρίων. 

 

Γ.  Ανάλυση γνωστικού πεδίου κατά κατηγορία   

1.  Μεμονωμένα οικοδομήματα 

Αρχιτεκτονική Ανάλυση  

Η αρχιτεκτονική ανάλυση θα επαναλαμβάνεται για την κάθε κύρια φάση της ιστορικής 

εξέλιξης του αντικειμένου. Για τις μεμονωμένες κατασκευές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Η ποιότητα χωροθέτησης του αντικειμένου (επιλογή θέσης- γιατί εδώ - ανταπόκριση σε 

τοπογραφικές συνθήκες, ποιότητα σχέσης με τον περιβάλλοντα αστικό ή φυσικό χώρο). 

• Ύπαρξη ή/και κριτήρια σχεδιασμού. Αναφέρονται οι γενικές επιδιώξεις (οι κανόνες που 

υποκινούν τη διαδικασία σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές του κατευθύνσεις), οι 

ειδικοί στόχοι (η μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες), τα κριτήρια 

σχεδιασμού (φυσικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά), η αναγκαιότητα επιλογής 

συγκεκριμένου χρόνου για την οικοδόμηση του κτιρίου -γιατί τώρα-, η σημασία του 

κτιρίου (συμβολική, θρησκευτική, μυστικιστική, κλπ).   

• Σχέση ανταπόκρισης μεταξύ αναγκών και σχεδίου. Αναφέρεται η σχέση μεταξύ χρήσης, 

τελετουργικού και σχεδίου, μεταξύ τοπικών λειτουργικών αναγκών και σχεδίου δηλαδή η 

ιδιαιτερότητα του τύπου ανάλογα με τον τόπο, μεταξύ θέσης/ ιεραρχίας χρηστών και 

τρόπου χρησιμοποίησης χώρων, μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης και 

προτεραιότητα αυτών στη σημασία του κτιρίου, μεταξύ αρχιτεκτονικής και διακόσμου ή 

άλλων αρχιτεκτονικών αντικειμένων. Επίσης αναφέρεται το τι αποκαλύπτει το κτίριο (π.χ. 

για την οργάνωση εργασίας, για το θρησκευτικό τελετουργικό, για τον τρόπο ζωής). 

• Περιορισμοί και δυσκολίες πραγματοποίησης λόγω χώρου, ιδιομορφίας περιβάλλοντος, 

νόμου, και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την μορφή, χρήση και 

εξέλιξη του οικοδομήματος. 

• Επιρροή χρηματοδότη ή επιβλέποντα ή χρηστών στον σχεδιασμό του κτιρίου. 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή 

ανάγκης, τοπικά ή εισαγόμενα, τυπικά ή κατ΄εξαίρεση, αν οι τρόποι δόμησης είναι ξένοι 

ή τυπικοί ως προς την τυπολογία και τον ρυθμό, αν υφίσταται δανεισμός υλικών από άλλα 

κτίρια ή σε άλλα κτίρια (τι παίρνει, τι δίνει). 
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• Συγκριτική θεώρηση αρχιτεκτονικής τυπολογίας, μορφολογίας, ρυθμού. Αναφέρεται αν 

είναι αποτέλεσμα επιλογής ή σύμβασης, αφομοίωση, συγχώνευση, οικειοποίηση, 

δανεισμός, επιβολή, επιρροή, αν η τυπολογία ή ο ρυθμός είναι ομοιόμορφος ή 

συνδυασμός, τοπικός ή  εισαγόμενος, τυπικός ή κατ’ εξαίρεση ή παραλλαγή. Επίσης 

αναφέρονται σχέσεις, επιρροές, αναλογίες, χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν 

το κτίριο ή το εντάσσουν, δανεισμός αρχιτεκτονικών στοιχείων και χαρακτηριστικών από 

άλλα κτίρια ή σε άλλα κτίρια (τι παίρνει, τι δίνει), αλλαγές τυπολογίας, μορφολογίας, 

ρυθμού κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου και λόγος αυτών.  

• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Αναφέρεται η σχέση εσωτερικού και 

εξωτερικού διακόσμου, (το αν είναι τυπικός ή άτυπος, φτωχός ή πλούσιος), καθώς και η 

σχέση των λεπτομερειών με το μορφολογικό σύνολο. 

• Η σημασία του αντικειμένου ως πρότυπο και τι πρότυπο ακολουθεί σαν ιδέα, κατασκευή, 

τύπος, χρήση. Συμβολή στην διαμόρφωση προτύπου, αναλογίες, συγγένειες, επιρροές. 

• Η σημασία του αντικειμένου ως πεδίο τυχαίας ή οργανωμένης ανάπτυξης ή εισαγωγής 

αρχιτεκτονικών και άλλων προτύπων. 

 

2. Συγκροτήματα οικοδομημάτων  

Αρχιτεκτονική και Χωροταξική Ανάλυση 

Η ανάλυση της φυσικής περιγραφής θα επαναλαμβάνεται για την κάθε κύρια φάση της 

ιστορικής εξέλιξης του αντικειμένου. Για τα συγκροτήματα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Ανάλυση χωροταξικής διαμόρφωσης (επιλογή θέσης, αναγκαιότητα επιλογής 

συγκεκριμένου τόπου για την ανέγερση του συγκροτήματος - γιατί εδώ -, σημασία / 

σπουδαιότητα θέσης σε σχέση με τον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο και ιδιαίτερα με το 

πόλισμα μέσα στο οποίο βρίσκεται, μορφολογική και αρχιτεκτονική ανταπόκριση, 

αδιαφορία και διαφοροποίηση ανάλογα με τοπογραφικές συνθήκες, ποιότητα σχέσης με 

τον περιβάλλοντα φυσικό ή δομημένο χώρο). 

• Ύπαρξη ή/και κριτήρια σχεδιασμού. Αναφέρονται οι γενικές επιδιώξεις (οι επιθυμίες που 

υποκινούν τη διαδικασία σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές του κατευθύνσεις), οι 

ειδικοί στόχοι (η μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες), η 

αναγκαιότητα επιλογής συγκεκριμένου χρόνου για την οικοδόμηση του συγκροτήματος - 

γιατί τώρα - ,  τα κριτήρια σχεδιασμού (φυσικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά) της 

συγκεκριμένης πολεοδομικής τυπολογίας και χωροθετικής διαρρύθμισης και η 

συμβολική, θρησκευτική, μυστικιστική κλπ σημασία της.  
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• Σχέση ανταπόκρισης μεταξύ αναγκών και σχεδίου. Αναφέρεται η σχέση μεταξύ 

λειτουργικών αναγκών και σχεδίου, η ιδιαιτερότητα της τυπολογίας ανάλογα με τον τόπο, 

η σχέση μεταξύ θέσης / ιεραρχίας χρηστών και τρόπου χρησιμοποίησης κτιρίων και 

χώρων, μεταξύ θέσης κτιρίων και δικτύων και εδαφικής διαμόρφωσης / τοπογραφίας και 

η λειτουργική συσχέτιση με το πόλισμα μέσα στο οποίο βρίσκεται το συγκρότημα. 

Επίσης αναφέρεται το τι αποκαλύπτει το συγκρότημα (π.χ. για τον τρόπο ζωής και τις 

λειτουργίες του συγκροτήματος). 

• Περιορισμοί και δυσκολίες πραγματοποίησης λόγω χώρου, ιδιομορφίας περιβάλλοντος, 

νόμου, όρων δόμησης και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την 

μορφή, χρήση και εξέλιξη του συγκροτήματος. 

• Επιρροή χρηματοδότη ή επιβλέποντα ή χρηστών στην μορφολογική διαμόρφωση και 

εξέλιξη του συγκροτήματος. 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή 

ανάγκης, τοπικά ή εισαγόμενα, τυπικά ή κατ΄εξαίρεση, αν οι τρόποι δόμησης είναι ξένοι 

ή τυπικοί ως προς την χρονική περίοδο υπό εξέταση. 

• Συγκριτική θεώρηση χωροταξικής και αρχιτεκτονικής τυπολογίας, μορφολογίας, ρυθμού. 

Αναφέρεται αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή σύμβασης, αφομοίωση, συγχώνευση, 

οικειοποίηση, δανεισμός, επιβολή, επιρροή, αν η τυπολογία είναι ομοιόμορφη ή 

συνδυασμός, τυπικός ή κατ’ εξαίρεση ή παραλλαγή. Επίσης αναφέρονται σχέσεις, 

επιρροές, αναλογίες, χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν την τυπολογία ή την 

εντάσσουν, δανεισμός χωροταξικών και αρχιτεκτονικών  στοιχείων και χαρακτηριστικών 

από άλλα συγκροτήμτα ή σε άλλα συγκροτήματα (τι παίρνει, τι δίνει), αλλαγές 

τυπολογίας, μορφολογίας, κατά τη διάρκεια ζωής του συγκροτήματος και λόγος αυτών 

(πόλεμος, επιδρομή, φυσικές καταστροφές, έκθεση, αποδοχή, εξομείωση πολιτισμών ή 

εθνικοτήτων (αλλαγή σύστασης πληθυσμού), αλλαγή της σημασίας και της σχέσης του 

συγκροτήματος με τον ευρύτερο χώρο και με το πόλισμα μέσα στο οποίο βρίσκεται, 

(αλλαγή κοινωνικο - οικονομικών συνθηκών, κλπ). Το τι παρέμεινε σταθερό διαχρονικά 

και τι προστέθηκε ή αφαιρέθηκε ή μεταβλήθηκε. 

• Η σημασία του συγκροτήματος ως πρότυπο και τι πρότυπο ακολουθεί σαν ιδέα, 

κατασκευή, τύπος, χρήση. Συμβολή στην διαμόρφωση προτύπου, αναλογίες, συγγένειες, 

επιρροές. 

• Η σημασία του συγκροτήματος ως πεδίο τυχαίας ή οργανωμένης ανάπτυξης ή εισαγωγής 

χωροταξικών, αρχιτεκτονικών και άλλων προτύπων. 
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3. Πολίσματα 

Πολεοδομική Ανάλυση 

Η πολεοδομική ανάλυση θα επαναλαμβάνεται για την κάθε κύρια φάση της ιστορικής 

εξέλιξης του αντικειμένου. Για τα πολίσματα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Ανάλυση πολεοδομικής διαμόρφωσης (επιλογή θέσης, αναγκαιότητα επιλογής 

συγκεκριμένου τόπου για την ανέγερση του πολίσματος - γιατί εδώ -, σημασία / 

σπουδαιότητα θέσης σε σχέση με τον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, μορφολογική και 

αρχιτεκτονική ανταπόκριση, αδιαφορία και διαφοροποίηση ανάλογα με τοπογραφικές 

και κλιματολογικές συνθήκες, ποιότητα σχέσης με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο). 

• Ύπαρξη ή/και κριτήρια σχεδιασμού. Αναφέρονται οι γενικές επιδιώξεις (οι επιθυμίες που 

υποκινούν τη διαδικασία σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές του κατευθύνσεις), οι 

ειδικοί στόχοι (η μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες), η 

αναγκαιότητα επιλογής συγκεκριμένου χρόνου για την οικοδόμηση του πολίσματος - 

γιατί τώρα - , τα κριτήρια σχεδιασμού (φυσικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά) της 

συγκεκριμένης πολεοδομικής τυπολογίας (δηλ. ο λόγος επιλογής της συγκεκριμένης 

πολεοδομικής διάταξης και χωροθετικής διαρρύθμισης) και η συμβολική, θρησκευτική, 

μυστικιστική κλπ σημασία της. 

• Σχέση ανταπόκρισης μεταξύ αναγκών και σχεδίου. Αναφέρεται η σχέση μεταξύ 

λειτουργικών αναγκών και σχεδίου, η ιδιαιτερότητα της τυπολογίας ανάλογα με τον τόπο, 

η σχέση μεταξύ θέσης πεδίων, δικτύων και κτιρίων και εδαφικής διαμόρφωσης / 

τοπογραφίας, ο τρόπος χρησιμοποίησης των χώρων του πολίσματος και η λειτουργική 

ανταπόκριση μεταξύ των πεδίων και θυλάκων σε σχέση με την θέση τους στο χώρο. 

Επίσης αναφέρεται το τι αποκαλύπτει η πολεοδομική τυπολογία και μορφολογία (π.χ. 

για την οργάνωση εργασίας, για τον τρόπο ζωής). 

• Περιορισμοί και δυσκολίες πραγματοποίησης λόγω χώρου, ιδιομορφίας περιβάλλοντος, 

νόμου, όρων δόμησης και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την 

μορφή, χρήση και εξέλιξη του πολίσματος. 

• Επιρροή χρηματοδότη ή επιβλέποντα ή χρηστών στην μορφολογική διαμόρφωση και 

εξέλιξη του πολίσματος. 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται (ανά πεδίο ή θύλακα καθώς και για τα 

δίκτυα) αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή ανάγκης, τοπικά ή εισαγόμενα, τυπικά ή 

κατ΄εξαίρεση, αν οι τρόποι δόμησης είναι ξένοι ή τυπικοί ως προς την χρονική περίοδο 

υπό εξέταση. 
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• Συγκριτική θεώρηση πολεοδομικής τυπολογίας, μορφολογίας. Αναφέρεται αν είναι 

αποτέλεσμα επιλογής ή σύμβασης, αφομοίωση, συγχώνευση, οικειοποίηση, δανεισμός, 

επιβολή, επιρροή, αν η τυπολογία είναι ομοιόμορφη ή συνδυασμός, τυπικός ή κατ’ 

εξαίρεση ή παραλλαγή. Επίσης αναφέρονται σχέσεις, επιρροές, αναλογίες, 

χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν την τυπολογία ή την εντάσσουν, δανεισμός 

πολεοδομικών  στοιχείων και χαρακτηριστικών από άλλα πολίσματα ή σε άλλα 

πολίσματα (τι παίρνει, τι δίνει), αλλαγές τυπολογίας, μορφολογίας, κατά τη διάρκεια ζωής 

του πολίσματος και λόγος αυτών (πόλεμος, επιδρομή, φυσικές καταστροφές, έκθεση, 

αποδοχή, εξομείωση πολιτισμών ή εθνικοτήτων (αλλαγή σύστασης πληθυσμού), αλλαγή 

της γεωπολιτικής σημασίας του πολίσματος σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο, αλλαγή 

κοινωνικο - οικονομικών συνθηκών, κλπ). Το τι παρέμεινε σταθερό διαχρονικά και τι 

προστέθηκε ή αφαιρέθηκε ή μεταβλήθηκε. 

• Η σημασία του πολίσματος ως πρότυπο και τι πρότυπο ακολουθεί σαν ιδέα, κατασκευή, 

τύπος, χρήση. Συμβολή στην διαμόρφωση προτύπου, αναλογίες, συγγένειες, επιρροές. 

• Η σημασία του πολίσματος ως πεδίο τυχαίας ή οργανωμένης ανάπτυξης ή εισαγωγής 

πολεοδομικών και άλλων προτύπων. 

 

4.  Δίκτυα 

Χωροταξική και Αρχιτεκτονική Ανάλυση 

Η χωροταξική και Αρχιτεκτονική ανάλυση θα επαναλαμβάνεται για την κάθε κύρια φάση 

της ιστορικής εξέλιξης του αντικειμένου. Για τα δίκτυα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Ποιότητα χωροθέτησης δικτύου. Αναφέρεται ο λόγος επιλογής της θέσης των κόμβων 

και της διαδρομής του δικτύου, αν το δίκτυο επιβάλλεται ή συμμορφώνεται προς την 

εκάστοτε τοπογραφία του τόπου από τον οποίο διέρχεται, η ποιότητα της σχέσης του με 

τον περιβάλλοντα δομημένο ή φυσικό χώρο (π.χ. επιβολή ή προσαρμογή κλίμακας προς 

περιβάλλοντα χώρο).  

• Ύπαρξη ή/και κριτήρια σχεδιασμού. Αναφέρονται οι γενικές επιδιώξεις (οι επιθυμίες που 

υποκινούν τη διαδικασία σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές του κατευθύνσεις), οι 

ειδικοί στόχοι (η μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες), η 

αναγκαιότητα επιλογής συγκεκριμένου χρόνου για την οικοδόμηση του δικτύου - γιατί 

τώρα - , τα κριτήρια σχεδιασμού (φυσικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά) και η 

συμβολική, θρησκευτική, μυστικιστική κλπ σημασία του δικτύου. 

• Σχέση ανταπόκρισης μεταξύ αναγκών και σχεδίου. Αναφέρεται η σχέση μεταξύ χρήσης 

και σχεδίου, η σχέση μεταξύ σκοπού και τρόπου χρήσης (δηλαδή η αποτελεσματικότητα 

 52 



  

του δικτύου, αν η μορφή του και ο τρόπος χρήσης του ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 

στην χρήση για την οποία είναι προορισμένο το δίκτυο), μεταξύ τοπικών λειτουργικών 

αναγκών και σχεδίου δηλαδή η ιδιαιτερότητα του τύπου ανάλογα με τον τόπο, μεταξύ 

θέσης/ ιεραρχίας χρηστών και τρόπου χρησιμοποίησης χώρων, μεταξύ αρχιτεκτονικής 

και διακόσμου ή άλλων αρχιτεκτονικών αντικειμένων. Επίσης αναφέρεται το τι 

αποκαλύπτει ο σχεδιασμός του δικτύου (π.χ. για τις αμυντικές ανάγκες της εποχής, για 

τον τρόπο ζωής). 

• Περιορισμοί και δυσκολίες πραγματοποίησης λόγω χώρου, ιδιομορφίας περιβάλλοντος, 

νόμου, και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την μορφή, χρήση και 

εξέλιξη του δικτύου. 

• Επιρροή χρηματοδότη ή επιβλέποντα ή χρηστών στον σχεδιασμό και τον καθορισμό 

της πορείας του δικτύου. 

• Συγκριτική θεώρηση αρχιτεκτονικής τυπολογίας, μορφολογίας, ρυθμού. Αναφέρεται αν 

είναι αποτέλεσμα επιλογής ή σύμβασης, αφομοίωση, συγχώνευση, οικειοποίηση, 

δανεισμός, επιβολή, επιρροή, αν η τυπολογία ή ο ρυθμός είναι ομοιόμορφος ή 

συνδυασμός, τοπικός ή  εισαγόμενος, τυπικός ή κατ’ εξαίρεση ή παραλλαγή. Επίσης 

αναφέρονται σχέσεις, επιρροές, αναλογίες, χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν 

το δίκτυο ή το εντάσσουν, δανεισμός αρχιτεκτονικών στοιχείων και χαρακτηριστικών από 

άλλα δίκτυα ή κτίρια ή σε άλλα δίκτυα ή κτίρια (τι παίρνει, τι δίνει), αλλαγές τυπολογίας, 

μορφολογίας, ρυθμού κατά τη διάρκεια ζωής του δικτύου και των μερών του και λόγος 

αυτών.  

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή 

ανάγκης, τοπικά ή εισαγόμενα, τυπικά ή κατ΄εξαίρεση, αν οι τρόποι δόμησης είναι ξένοι 

ή τυπικοί ως προς την τυπολογία και τον ρυθμό, αν υφίσταται δανεισμός υλικών από άλλα 

κτίρια ή σε άλλα κτίρια (τι παίρνει, τι δίνει). 

• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Αναφέρεται η ποιότητα του διακόσμου, (το 

αν είναι τυπικός ή άτυπος, φτωχός ή πλούσιος), καθώς και η σχέση των λεπτομερειών με 

το μορφολογικό σύνολο. Εξετάζεται το τι επιτυγχάνει από αρχιτεκτονικής, χρηστικής, 

αισθητικής, συμβολικής άποψης. 

• Η σημασία του δικτύου ως πρότυπο και τι πρότυπο ακολουθεί σαν ιδέα, κατασκευή, 

τύπος, χρήση. Συμβολή στην διαμόρφωση προτύπου, αναλογίες, συγγένειες, επιρροές. 

• Η σημασία του δικτύου ως πεδίο τυχαίας ή οργανωμένης ανάπτυξης ή εισαγωγής 

αρχιτεκτονικών και άλλων προτύπων. 
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5.  Ειδικές κατασκευές και υποδομές   

Χωροταξική και Αρχιτεκτονική Ανάλυση 

Η ανάλυση της αρχιτεκτονικής περιγραφής θα επαναλαμβάνεται για την κάθε κύρια φάση 

της ιστορικής εξέλιξης του αντικειμένου. Για τις ειδικές κατασκευές ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Ποιότητα χωροθέτησης αντικειμένου. Αναφέρεται ο λόγος επιλογής θέσης - γιατί εδώ- η 

ανταπόκριση σε τοπογραφικές συνθήκες, η ποιότητα σχέσης με τον περιβάλλοντα δομημένο 

ή φυσικό χώρο. 

• Ύπαρξη ή/και κριτήρια σχεδιασμού. Αναφέρονται οι γενικές επιδιώξεις (οι επιθυμίες που 

υποκινούν τη διαδικασία σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές του κατευθύνσεις), οι 

ειδικοί στόχοι (η μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες), τα κριτήρια 

σχεδιασμού (φυσικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά), η αναγκαιότητα επιλογής 

συγκεκριμένου χρόνου για την οικοδόμηση του - γιατί τώρα -, η σημασία του 

(συμβολική, θρησκευτική, μυστικιστική, κλπ).   

• Σχέση ανταπόκρισης μεταξύ αναγκών και σχεδίου. Αναφέρεται η σχέση μεταξύ χρήσης 

και σχεδίου δηλαδή η ιδιαιτερότητα του τύπου ανάλογα με τον τόπο, μεταξύ θέσης/ 

ιεραρχίας χρηστών και τρόπου χρησιμοποίησης χώρων, μεταξύ εξωτερικής και 

εσωτερικής σχεδίασης και προτεραιότητα αυτών στη σημασία του κτιρίου, μεταξύ 

αρχιτεκτονικής και διακόσμου ή άλλων αρχιτεκτονικών αντικειμένων. Επίσης αναφέρεται 

το τι αποκαλύπτει το κτίριο (π.χ. για την οργάνωση εργασίας, για τον τρόπο ζωής). 

• Περιορισμοί και δυσκολίες πραγματοποίησης λόγω χώρου, ιδιομορφίας περιβάλλοντος, 

νόμου, και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την μορφή, χρήση και 

εξέλιξη του οικοδομήματος. 

• Επιρροή χρηματοδότη ή επιβλέποντα ή χρηστών στον σχεδιασμό του. 

• Υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αναφέρεται αν είναι αποτέλεσμα επιλογής ή 

ανάγκης, τοπικά ή εισαγόμενα, τυπικά ή κατ΄εξαίρεση, αν οι τρόποι δόμησης είναι ξένοι 

ή τυπικοί ως προς τον τύπο. 

• Συγκριτική θεώρηση αρχιτεκτονικής τυπολογίας, μορφολογίας, ρυθμού. Αναφέρεται αν 

είναι αποτέλεσμα επιλογής ή σύμβασης, αφομοίωση, συγχώνευση, οικειοποίηση, 

δανεισμός, επιβολή, επιρροή, αν η τυπολογία ή ο ρυθμός είναι ομοιόμορφος ή 

συνδυασμός, τοπικός ή  εισαγόμενος, τυπικός ή κατ’ εξαίρεση ή παραλλαγή. Επίσης 

αναφέρονται σχέσεις, επιρροές, αναλογίες, χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν 

το αντικείμενο ή το εντάσσουν, δανεισμός αρχιτεκτονικών στοιχείων και 
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χαρακτηριστικών από άλλα δομικά έργα ανάλογης χρήσης ή σε άλλα (τι παίρνει, τι δίνει), 

αλλαγές τυπολογίας, μορφολογίας, ρυθμού κατά τη διάρκεια ζωής του και λόγος αυτών.  

• Διάκοσμος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Αναφέρεται η ποιότητα του διακόσμου, (το 

αν είναι τυπικός ή άτυπος, φτωχός ή πλούσιος), καθώς και η σχέση των λεπτομερειών με 

το μορφολογικό σύνολο. Εξετάζεται το τι επιτυγχάνει από αρχιτεκτονικής, χρηστικής, 

αισθητικής, συμβολικής άποψης. 

• Η σημασία του αντικειμένου ως πρότυπο και τι πρότυπο ακολουθεί σαν ιδέα, κατασκευή, 

τύπος, χρήση. Συμβολή στην διαμόρφωση προτύπου, αναλογίες, συγγένειες, επιρροές. 

• Η σημασία του αντικειμένου ως πεδίο τυχαίας ή οργανωμένης ανάπτυξης ή εισαγωγής 

αρχιτεκτονικών και άλλων προτύπων. 

 

Δ. Γενικές αρχές για τη σύνθεση και την οργάνωση του Δελτίου Σχεδιοθήκης  
 
Ορισμός και περιεχόμενο της Σχεδιοθήκης 

Η νέα εγκατάσταση διαχείρισης της υπάρχουσας σχεδιοθήκης πρόκειται να αποτελέσει έναν 

ηλεκτρονικό τόπο οργάνωσης και ταξινόμησης, τόσο των ολοκληρωμένων project που 

αναπτύσσονται στο τμήμα των αρχιτεκτονικών ανασχεδιασμών, όσο και των μεμονωμένων 

στοιχείων που σχεδιάζονται και επεξεργάζονται από το συγκεκριμένο τμήμα.  

Η μελλοντική παρουσία και λειτουργία της σχεδιοθήκης απαιτεί ένα πρόγραμμα 

σχεδιασμού που, πρακτικά και θεωρητικά, οφείλει να έχει δυναμικό χαρακτήρα για να 

μπορεί, σαν ειδικό-άμεσο εργαλείο, να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις τρέχουσες ανάγκες 

δελτιοποίησης –οργάνωσης και ακόμη να διαθέτει ευέλικτους μηχανισμούς υποδοχής για να 

ταξινομεί μεγάλη ποικιλία νέων ηλεκτρονικών προιόντων.   

 

Αρχικός-ανοικτός κατάλογος με το υλικό της Σχεδιοθήκης: 

-Σχέδια (αρχεία) σχεδιασμένα με το σχεδιαστικό πρόγραμμα του AutoCAD  

-Σχέδια επεξεργασμένα  στο γραφιστικό πρόγραμμα Corel Draw 

-Σχέδια επεξεργασμένα στο γραφιστικό πρόγραμμα Photoshop  

 

Σύνθεση-οργάνωση 

Προτείνουμε ένα μοντέλο ηλεκτρονικού δελτίου που οργανώνεται σε δύο τμήματα, ένα 

σταθερό και ένα μεταβλητό: 
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Α. Σταθερό τμήμα  

Το σταθερό τμήμα περιέχει δύο επίπεδα πληροφοριών: 

• Επίπεδο 1. Εισάγεται με τον αριθμό του  δελτίου, πχ. α/α 354 και τον τίτλο του 

δελτίου  

• Επίπεδο 2. Εισάγεται με την θεματική κατηγορία στην οποία υπάγεται το θέμα του 

δελτίου, και μια σύντομη περιγραφή του θέματος. 

Β. Μεταβλητό τμήμα  

Το μεταβλητό τμήμα περιέχει ένα επίπεδο πληροφορίας και αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα 

στοιχεία που συγκροτούν το θέμα του δελτίου 

• Επίπεδο 3. Αρχικά επανεμφανίζεται το τμήμα του δελτίου με τον αριθμό και τον 

τίτλο του. Ακολουθούν οι πληροφορίες για την σχεδιαστική ταυτότητα του 

στοιχείου πχ. Νότια Όψη, Κάτοψη Ισογείου, τους υπεύθυνους έρευνας, σχεδίασης 

κλπ.   

Με την λειτουργική σύμβαση των δύο τμημάτων και των αντίστοιχων επιπέδων πληροφορίας 

κατασκευάζουμε δύο ενότητες με τρεις συνολικά πίνακες όπου σε κάθε πίνακα εξαντλούμε 

το εύρος της πληροφορίας που δύναται και είναι αρμόδιο να μας προμηθεύσει. 

 

Αναλυτικά για το κάθε τμήμα πληροφορίας όσον αφορά στην οργάνωσή του και στην 

σύνθεσή του: 

Σταθερό τμήμα  

Επίπεδο 1: Καταγραφή  

 Αποτελείται από τις εξής γενικές πληροφορίες. 

α. από τον αριθμό του δελτίου και τον τίτλο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο θέμα του 

δελτίου. 

β. από τη θέση του αρχικού εντοπισμού και το είδος του πρωτογενούς υλικού(ηλεκτρονική ή 

έντυπη έκδοση)  

γ. τέλος από το είδος και τον αριθμό των τεχνικών σχεδίων που διαθέτει η σχεδιοθήκη για 

το συγκεκριμένο θέμα (πόσες όψεις, κατόψεις, τομές, ειδικά σχέδια,…) . Σε περίπτωση που 

έχουμε μια γενική θεματική κατηγορία πχ. Αγορά, Αιζανοί , που περιέχει ένα σύνολο 

μνημείων, ο κατάλογος των σχεδίων περιέχει τα γενικά σχέδια που αφορούν το συγκρότημα 

στο σύνολό του και όχι σχέδια που αφορούν τα μνημεία ξεχωριστά.    
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Επίπεδο 2: Θέμα 

Αποτελείται από τέσσερα υποσύνολα πληροφοριών: 

α. το γενικό ιστορικό  που περιλαμβάνει την γενική δομική κατηγορία στην οποία ανήκει το 

κτίσμα, την περιοχή, την πόλη, την συγκεκριμένη χρονολογία, εντός της οποίας διαμόρφωσε 

την κύρια φυσιογνωμία του το κτίσμα και τις κύριες φάσεις εξέλιξης ή μετεξέλιξης του. 

β. ακολουθεί περίληψη που αναπτύσσει σύντομα τον ιστορικό εντοπισμό του θέματος και 

δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο Λήμμα. 

γ. μετά τον ιστορικό εντοπισμό ακολουθεί αρχιτεκτονικός-μορφολογικός εντοπισμός που 

ενημερώνει τον χρήστη για την γενική τυπολογία και τον ρυθμό του κτηρίου, τις κύριες 

χρήσεις, τα κύρια δομικά υλικά και τον χαρακτηριστικό τρόπο κατασκευής καθώς και τα 

γενικά γεωμετρικά μεγέθη του κτίσματος. 

δ. ο πίνακας ενημέρωσης για το θέμα ολοκληρώνεται με τις πληροφορίες για τον 

αρχαιολόγο ή αρχιτέκτονα που αποκάλυψε το κτίσμα και την συνολική βιβλιογραφία που 

συνοδεύει τις εργασίες αποκάλυψης. Την κάθε βιβλιογραφία συμπληρώνει κείμενο με ειδικές  

τεχνικές παρατηρήσεις και σχόλια.  

 

Μεταβλητό τμήμα  

Επίπεδο 3: Στοιχείο     

Το επίπεδο 3 είναι μεν αναπόσπαστο στοιχείο  στο σύνολο του ηλεκτρονικού δελτίου αλλά 

εμφανίζεται μόνο του  γιατί αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά, από τα  στοιχεία του θέματος . 

Όταν αναζητείται ένα συγκεκριμένο στοιχείο από το γενικό θέμα, ο χρήστης βλέπει το 

τμήμα εκείνο του δελτίου που του υπενθυμίζει τον αριθμό και τον ακριβή τίτλο του θέματος 

και αμέσως μετά τον ενημερώνει για την γενική ταυτότητα του στοιχείου αυτού. 

Η ταυτότητα  του στοιχείου περιγράφεται: 

α. από το είδος του στοιχείου πχ. Κάτοψη Ισογείου, Νότια Οψη, κλπ. Ο χρήστης 

ενημερώνεται για την σχεδιαστική εκδοχή και ερμηνεία προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

σχέδιο(να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αποκατάσταση). Επιπλέον δίνονται 

πληροφορίες για την πιο πρόσφατη σχεδιαστική επέμβαση αλλά και για το μέγεθος του 

ηλεκτρονικού αρχείου (πχ.100MB) 

β. ακολουθούν πληροφορίες για τους υπεύθυνους έρευνας και σχεδίασης του συγκεκριμένου 

στοιχείου, από το τμήμα που είναι αρμόδιο για την σχεδίαση μέχρι την ειδική επεξεργασία 

των σχεδίου για την ευρύτερη κατανόησή του(αναγνωσιμότητα από μη εξειδικευμένο κοινό). 

γ. Γενικά ο σχεδιασμός υποστηρίζεται από την συγκεκριμένη πηγή και βιβλιογραφία που αφορά 

το στοιχείο καθώς από σχόλια του υπεύθυνου για το σκεπτικό της σχεδίασης. 
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Δ1. ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΗΣ 

 

ΑΡΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΗΣ ΙΜΕ 

  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Αριθμός Δελτίου946 
Τιτλος ΔελτίουNαός Αρτέμιδος,Σάρδεις 

   
Αρχικός εντοπισμόςΠρωτογενές υλικό έρευνας  

Μορφή αρχικού εντοπισμούΗλεκτρονική ή έντυπη έκδοση 
 

Αρχιτεκτονικά Σχέδιααριθμός/είδος(πχ.4/κατόψεις κλπ) 
Επεξεργασμένα Σχέδιααριθμός/είδος(2/κατόψεις κλπ) 

Άλλα εικονογραφικά μέσααριθμός/είδος(πχ.3/Φωτογ) 
  

    ΘΕΜΑ     
Θεματική κατηγορίαΣυγκροτήματα,Δίκτυα,Κτήρια 

Γεωγραφικός εντοπισμόςπχ.Λυδία 
Πόλη-Σημείοπχ.Σάρδεις 
Χρονολόγηση Διαμόρφωση κύριας φυσιογν. του 

κτίσματος 
Οικοδομικές Φάσεις πχ.Αρχαική-Ελληνιστ.-Ρωμαική 

 
Σύντομη περιγραφή του μνημείουΚείμενο περίληψης, link με λήμμα 

 
Αρχιτεκτονική τυπολογίαπχ. Ναός εξάστυλος, ψευδοδίπτερος. 
Αρχιτεκτονική ρυθμολογίαπχ. Ναός Κορινθιακός, Δωρικός κλπ 
Λειτουργία-Κύρια χρήσηπχ. Ιερό, Κατοικία,… 

Κύρια δομικά υλικά/κατασκ. τεχνικές του κτίσμ.πχ.Γρανίτης, Πωρόλιθος/Ισόδομο 
σύστημα,.. 

Γενικά γεωμετρικά μεγέθηΜήκος,Υψος, Πλάτος,.. 
    

Μελετητέςπχ. Butler 1910, Αρχαιολόγος 
Πηγές- ΒιβλιογραφίαΣυνολική βιβλιογραφία 
Παρατηρήσεις-Σχόλια Ιδιαιτερότητες του θέματος.  
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Μέρος Β 

 
ΜΕΛΕΤΗ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

 

Α. Έρευνα 

Ο σχεδιασμός προϋποθέτει τη συστηματική συγκέντρωση της πληροφορίας και στοιχείων 

που σκοπό έχουν τον καθορισμό της ταυτότητας του αντικειμένου. Στο πρώτο μέρος του 

τεύχους περιγράφηκε αναλυτικά η διαδικασία προσέγγισης του αντικειμένου, του είδους της 

πληροφορίας και του εύρους του γνωστικού πεδίου. 

 

Ο σχεδιασμός γίνεται κυρίως με βάση τις δημοσιεύσεις των αρχαιολογικών ανασκαφών, αλλά και 

όλη τη σχετική βιβλιογραφία που μπορεί να συγκεντρωθεί από τις βιβλιοθήκες, τόσο τις ελληνικές 

όσο και των ξένων αρχαιολογικών σχολών. Τα αποτελέσματα της αρχικής αυτής έρευνας 

αποτελούν στην ουσία τη βάση της δουλειάς και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της, η 

οποία εξαρτάται από τον όγκο της πληροφορίας που μπορεί να συλλεχθεί. Στο στάδιο αυτό το 

τμήμα συνεργάζεται και με άλλες ειδικότητες, κυρίως ιστορικούς και αρχαιολόγους, ώστε να 

εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση υλικού. 

 

Β. Σχεδιασμός 

Γενικά 

Tα ηλεκτρονικά σχέδια που αποτελούν το υλικό της σχεδιοθήκης, πραγματοποιούνται με τη 

βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Autocad και προορίζονται για ηλεκτρονική και έντυπη 

έκδοση.Οι κατηγορίες των σχεδίων είναι : κατόψεις, όψεις , τομές  και ειδικά σχέδια 

λεπτομερειών τα οποία γενικά αποτελούν το σύνολο των σχεδίων που περιγράφουν το 

αντικείμενο σε δύο διαστάσεις(2D). Η περιγραφή σε δύο διαστάσεις συμπληρώνεται και 

επεκτείνεται με τον τρισδιάστατο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (3D). To σύνολο των σχεδίων 

γενικά αποτελεί εξειδικευμένο εργαλείο αναπαράστασης της ιστορικής πληροφορίας και 

απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές με συναφές αντικείμενο έρευνας. Όσον αφορά στο 

ανειδίκευτο διευρυμένο κοινό τα σχέδια κοινοποιούνται μετά από ειδική επεξεργασία 

οπτικής απόδοσης . Η διαδικασία του σχεδιασμού έχει αρχικά στόχο την όσο το δυνατόν 

καλύτερη εμφάνιση των σχεδίων στην επιφάνεια της οθόνης του υπολογιστή. Κυρίως όμως , 

οι κανονισμοί της διαδικασίας σχεδιασμού προσαρμόζονται και ταξινομούνται , έτσι ώστε η 

εμφάνιση του σχεδίου στην επιφάνεια του χαρτιού(εκτύπωση) να είναι η απαιτούμενη-όσον 

αφορά στην καταγραφή του πλήθους της πληροφορίας που περιέχει ένα σχέδιο .  
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Δηλαδή η  συνολική σχεδιαστική διαδικασία έχει διπλό στόχο: αφενός στην σωστή εμφάνιση 

του σχεδίου στην επιφάνεια της οθόνης, αφετέρου στην άμεση δυνατότητα καλής και σωστής 

εκτύπωσης. Ας σημειώσουμε δε πως η προετοιμασία για  μια σωστή εκτύπωση κατά κανόνα 

προϋποθέτει την καλή και σωστή εμφάνιση των σχεδίων στην οθόνη.   Θα πρέπει να 

σημειώσουμε  ότι σε περίπτωση ειδικής έντυπης έκδοσης(π.χ. το βιβλίο της Πριήνης) 

ενδέχεται να απαιτηθεί μοναδική και ξεχωριστή σχεδιαστική επεξεργασία κάτω από τους 

περιορισμούς και τις  ανάγκες της συγκεκριμένης έκδοσης. 

Πριν αναπτύξουμε  το καθαρά  τεχνικό μέρος της σχεδιαστικής μεθοδολογίας πρέπει να 

αναφερθούμε στο ζήτημα του σχεδιασμού του συνόλου των απόψεων των ερευνητών για 

κάθε έργο που μελετάμε.  

Αξίζει να υπογραμμίσουμε πως σχεδιάζουμε για να αναπαρασταθούν, όχι μόνο τις διάφορες 

απόψεις των ερευνητών με όση λεπτομέρεια μας δίνεται, αλλά πολλές φορές 

συμπληρώνουμε, προκειμένου να πετύχουμε πλήρη αναπαράσταση,  τυχόν επιστημονικά 

κενά στις απόψεις αυτές. Ακόμη υπάρχουν περιπτώσεις όπου τμήμα της αρχιτεκτονικής 

αποκατάστασης των κτιρίων αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του ειδικευμένου 

προσωπικού του Ιδρύματος με βάση πάντα την προσεκτική μελέτη των αρχαιολογικών 

δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με τις ειδικές τεχνικές γνώσεις, την εμπειρία και την γενικότερη 

κατάρτιση των μελών του τμήματος των αρχιτεκτονικών ανασχεδιασμών. 

Στην περίπτωση που έχουμε πρωτότυπη εργασία από την πλευρά των επιστημονικών 

ομάδων του Ιδρύματος, η εργασία αυτή επιβάλλεται να τεκμηριώνεται με ειδικό τεχνικό 

κείμενο στο οποίο να διατυπώνονται με ακρίβεια οι συλλογισμοί και τα σκεπτικά πού 

οδηγούν στις συγκεκριμένες αποκαταστάσεις των κτιρίων. Θα ήταν σκόπιμο να γίνονταν 

επίσημες ανακοινώσεις αυτών των εργασιών για να κατοχυρώνονται στο σύνολο των 

δημοσιεύσεων για τα συγκεκριμένα μνημεία και κτίρια. 

Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στοχεύει στην συνολική σχεδιαστική 

αποκατάσταση των μνημείων είτε για την ποικίλη εμφάνιση των κτιρίων -κτιριακών συνόλων  

σε  ψηφιακές εφαρμογές  είτε για να διευκολύνει και να βοηθήσει (εφόσον ζητηθεί) στο έργο 

των αρχιτεκτονικών αναστηλώσεων για όποια κτίρια έχει ξεκινήσει ή προβλέπεται τέτοια 

διαδικασία . 

    

 Β1. Στοιχεία για τη διαδικασία σχεδιασμού 

Αρχικά πρέπει να πούμε ότι η κλίμακα σχεδίασης είναι 1:1 με βάση τις δυνατότητες του 

σχεδιαστικού πακέτου του Autocad. 

Η εμφάνιση και η ανάγνωση του αρχιτεκτονικού σχεδίου ξεκινάει από τους τύπους και τα 

πάχη των γραμμών που ανταποκρίνονται στα διάφορα είδη των αρχιτεκτονικών στοιχείων 
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που απεικονίζουν (γραμμές τομών, προβολές όψεων, προβολές δαπέδου, προβολές οροφής, 

κ.λ.π.). Σύμφωνα με τις γενικότερες συμβάσεις οι γραμμές των τομών συνηθίζεται να 

εμφανίζονται με μεγαλύτερο πάχος από τις γραμμές προβολών.  

Το πάχος των γραμμών είναι μια ιδιότητα που καταγράφεται στην επιφάνεια του χαρτιού. 

Στην επιφάνεια της οθόνης το πάχος των γραμμών υπογραμμίζεται και υποστηρίζεται από 

το χρώμα των γραμμών. Είναι στην σχεδιαστική ευχέρεια και τεχνική του αρχιτέκτονα και 

του ειδικού σχεδιαστή CAD να συνδυάζει με τέτοιο τρόπο τα πάχη και τα χρώματα των 

γραμμών έτσι ώστε το σχέδιο να εξελίσσεται με την απαιτούμενη ακρίβεια και ευκρίνεια 

Επιλέγουμε ως φόντο περιοχής σχεδίασης το μαύρο γιατί επιτρέπει την πολύ καλή εμφάνιση 

σχεδόν όλων των χρωμάτων εκτός ίσως από το μπλέ που είναι πολύ σκούρο για να είναι 

ευδιάκριτο. 

Η χρήση των χρωμάτων διευκολύνει την διαφοροποίηση και την υπόδειξη συγκεκριμένων  

υλικών όπου κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή και την αρχιτεκτονική κατανόηση του 

κτιρίου π.χ. μάρμαρο στην οροφή, ξύλινη στέγη, ξύλινα φατνώματα κ.λ.π. 

Η χρήση των χρωμάτων -μέσα στα πλαίσια των γενικών παραδοχών- απομένει σχετικά 

ελεύθερη να αξιοποιηθεί  για την ευκρίνεια των σχεδίων κατά περίπτωση σύμφωνα με την 

άποψη του αρχιτέκτονα που επιβλέπει ή σχεδιάζει το αντικείμενο. 

Ένα σημαντικό εργαλείο του Autocad είναι τα επίπεδα (layers). Τα επίπεδα είναι το 

ηλεκτρονικό ισοδύναμο των διαφανών φύλλων αλλά πολύ πιο ισχυρά και ευέλικτα. Στο 

Autocad δεν έχουμε κανένα περιορισμό όσον αφορά το πλήθος των επιπέδων. Τα επίπεδα 

που έχουμε είναι τόσα όσα χρειάζονται για να  εμφανιστούν όλα τα δεδομένα που 

περιγράφουν ένα αντικείμενο. Όπως γνωρίζουμε από τις γενικές συμβάσεις του ηλεκτρονικού 

σχεδιασμού, το κάθε layer περιέχει όλα εκείνα τα αντικείμενα του σχεδίου που έχουν το ίδιο 

χρώμα. 

Με συνεχείς γραμμές σχεδιάζουμε κατόψεις, όψεις, τομές καθώς και τις γραμμές που 

υποδηλώνουν κενούς χώρους, φρεάτια κ.λ.π. Οι γραμμές εδάφους είναι επίσης συνεχείς και 

υποδηλώνονται με έντονο χρώμα και μεγάλο πάχος γραμμής.   

Οι διακεκομμένες γραμμές περιγράφουν την παρουσία τμημάτων του κτιρίου που δεν είναι 

άμεσα ορατά σε όψεις, κατόψεις και τομές ωστόσο όμως επιβάλλεται να υποδείξουμε την 

παρουσία τους για την πληρότητα της πληροφορίας π.χ. ανόψεις, προβολές δαπέδων, χώροι 

σε όψεις και κατόψεις που βρίσκονται πίσω από τα άμεσα ορατά επίπεδα. 

Οι διαγραμμίσεις δηλώνουν την επιφάνεια των τομών. Το hatch scale στις διαγραμμίσεις 

δηλώνει τις οικοδομικές φάσεις του κτίσματος  καθώς και τις διάφορες λειτουργίες των 

κτιρίων ανά εποχή. Για τις διαγραμμίσεις χρησιμοποιούμε την επιλογή ANSІ31 με 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με το hatch scale στα σημεία που κρίνουμε απαραίτητο για την 
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ανάγνωση του σχεδίου. Επίσης για μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα των σχεδίων 

διαγραμμίζονται με μια διαφορετική επιλογή του ANSІ31 ανοίγματα σε όψεις και τομές. Το 

χρώμα στις διαβαθμίσεις συμβολίζει την εποχή μιας συγκεκριμένης διαμόρφωσης και 

λειτουργίας του κτιρίου. 

Με τις υποδείξεις και τη συνεργασία των αρμοδίων ιστορικών και αρχαιολόγων έχει 

καταρτιστεί κατάλογος με τον χρωματικό συμβολισμό των χρονικών περιόδων που 

αντιπροσωπεύουν τις ιστορικές εποχές. Ο χρωματικός κατάλογος από την προϊστορία μέχρι 

τους νεώτερους χρόνους περιέχει 4 μεγάλες χρονικές ενότητες . Η κάθε χρονική ενότητα 

αντιπροσωπεύεται από ένα κύριο χρώμα  και οι υποπερίοδοι που την αποτελούν από 

αποχρώσεις αυτού του χρώματος.  
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KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ 
 
 
 Ανοικτό πράσινο Νεολιθική περίοδος 8.000 - 3.200 π.Χ. 

 Έντονο Πράσινο Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 3.200 - 2.100 π.Χ. 

 Πράσινο Μέση Εποχή του Χαλκού 2.100 - 1.550 π.Χ. 

 Σκούρο πράσινο Μέση Εποχή του Χαλκού 1.550 - 1.100 π.Χ. 

 Λαδί Σκοτεινοί χρόνοι - Γεωμετρική 
περίοδος 

1.100 - 700 π.Χ. 

 

 Ώχρα Αρχαϊκή περίοδος 700 - 480 π.Χ. 

 Χρυσό Ελληνιστική περίοδος 480 - 323 π.Χ. 

 Ανοιχτό πορτοκαλί Ελληνιστική περίοδος 323 - 31 π.Χ. 

 Πορτοκαλί Ρωμαϊκή περίοδος 31 π.Χ. - 324 μ.Χ. 

    

 Καφέ Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος 324 - 610 μ.Χ. 

 Κόκκινο Μέση Βυζαντινή περίοδος 610 - 1204 μ.Χ. 

 Ιώδες Ύστερη Βυζαντινή περίοδος 1.204 - 1.453 μ.Χ. 

 

 Ανοικτό Μπλε Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι 1.453 - 1.700 

 Κυανό 18ος αιώνας 1.700 - 1.800 

 Μπλε 19ος αιώνας 1.800 - 1.900 

 Σκούρο Μπλε 20ος αιώνας 1.900 - 2.000 

 
 
 
 
Β2. Γενική τυποποίηση σχεδίων AUTOCAD 

Επιλογή Κατηγορίας για την αρχειοθέτηση του σχεδίου 

Κάθε αντικείμενο αρχειοθετείται σε μία από τις πέντε θεματικές κατηγορίες «Κτίρια», 

«Συγκροτήματα», «Διαμορφώσεις Φυσικού Περιβάλλοντος», «Δίκτυα» και «Πολίσματα» με 

βάση τους ορισμούς της Μεθοδολογίας που αναφέρονται στο πρώτο μέρος.  

Ένα αντικείμενο μπορεί να αρχειοθετηθεί είτε αυτόνομα είτε ως υποσύνολο ενός ευρύτερου 

συγκροτήματος.  

Κάθε αντικείμενο μπορεί να αποδίδεται με ένα ή περισσότερα σχέδια (κατόψεις, τομές, 

όψεις, σχέδια λεπτομερειών, τοπογραφικά κ.λ.π.) τα οποία ανάλογα με το απόλυτο μέγεθος 

τους θα τοποθετούνται ξεχωριστά ή περισσότερα μαζί στο ίδιο αρχείο. 
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Τοποθέτηση του σχεδίου στην επιφάνεια σχεδίασης 

Η τοποθέτηση του σχεδίου θα γίνεται έτσι ώστε το αντικείμενο να διαβάζεται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια. Εάν το αντικείμενο είναι ένα, τοποθετείται στο κέντρο της 

σχεδιαστικής επιφάνειας και κάτω κεντρικά τοποθετείται ο γενικός τίτλος του σχεδίου με τις 

πηγές που το συνοδεύουν. Κάτω αριστερά τοποθετούμε το είδος του σχεδίου(κάτοψη, όψη, 

τομή, …). Κάτω δεξιά τοποθετούμε την κλίμακα και τον προσανατολισμό.   Εάν τα 

αντικείμενα είναι περισσότερα του ενός, τότε τα μεγάλα και βαριά σχέδια (κατόψεις) 

τοποθετούνται κάτω και αριστερά ενώ τα ελαφρύτερα (τομές, όψεις) αριστερά και επάνω. 

Ενδεικτικά δίδονται τα ακόλουθα σχέδια. 

 

 

 
 
 
 
Γραμματοσειρές – Υπομνήματα - Σύμβολα 

Κάθε σχέδιο θα διαθέτει οπωσδήποτε:  

1. Τίτλο. Αυτός θα αποτελείται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αντικείμενο και το 

όνομα του αντικειμένου. Ανάμεσα στα δύο θα μεσολαβεί κόμμα. Τα κύρια ονόματα και 

τα ουσιαστικά θα έχουν κεφαλαίο πρώτο γράμμα, τα άρθρα μικρό. Παράδειγμα: 

Έφεσος, Βιβλιοθήκη του Κέλσου 

2. Αναφορά στην πηγή σχεδίασης. Σε αυτήν θα αναφέρεται ο Συγγραφέας με μικρό όνομα 

(εφ’ όσον είναι γνωστό) και επώνυμο, θα ακολουθούν άνω και κάτω τελείες και ο τίτλος 
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του πονήματος σε εισαγωγικά, θα ακολουθεί κόμμα, ο εκδότης, κόμμα, η ημερομηνία 

και ο τόπος έκδοσης (εφ’ όσον υπάρχουν). Εφ’ όσον πρόκειται για σειρά ή για τόμο που 

περιλαμβάνεται σε σειρά, θα δίδονται και αυτά τα στοιχεία. Επίσης θα προτάσσεται η 

λέξη «ΠΗΓΗ» και θα ακολουθούν άνω και κάτω τελείες. Παράδειγμα: ΠΗΓΗ: 

Αριστείδη Πασαδαίου: «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης – Ιστορία Αρχιτεκτονική», 

Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας, Αθήνα 1987 

3. Υπόμνημα, εφ΄ όσον απαιτείται. Εντός των σχεδίων δεν γράφεται τίποτε, εκτός αν πολύ 

συγκεκριμένοι περιορισμοί το επιβάλλουν. Τοποθετούνται μονάχα οι σχετικοί αριθμοί 

μέσα στους χώρους οι οποίοι αντιστοιχίζονται στην συνέχεια στο υπόμνημα που 

συνοδεύει το σχέδιο. Η γραφή του υπομνήματος ακολουθεί όσα έχουν προαναφερθεί σε 

σχέση με τη μορφή των γραμμάτων (Κεφαλαία, μικρά). 

4. Κλίμακα. Η κλίμακα μετρά ακέραιες μονάδες (δηλ. όχι 1,2 ή 1,5 μέτρα) και 

διαμορφώνεται έτσι ώστε το σύμβολό της να αποτελείται από μονό αριθμό 

διαβαθμίσεων. Η μορφή της φαίνεται στο σχέδιο. 

       

                                     
 
5. Βορράs. Η μορφή του φαίνεται στο σχέδιο, το μέγεθός του εξαρτάται από το μέγεθος 

του σχεδίου. 

 
6. Τα σχέδια δεν διαθέτουν διαστάσεις ούτε υψόμετρα. 

7. Όλα τα παραπάνω στοιχεία γράφονται με την γραμματοσειρά Arial Greek στο πιο 

φωτεινό χρώμα του σχεδίου 

 

Ψηφιοποιημένα σχέδια 

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από το βάρος τους καλό είναι να αποφεύγεται 

η εισαγωγή σε σχέδια του Autocad ψηφιοποιημένων σχεδίων. Στην περίπτωση που είναι 

απαραίτητο θα πρέπει να διασφαλίζεται η σταθερή σχέση τους με το σχέδιο.  
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Β3. Προετοιμασία σχεδίων για εκτύπωση 
 
Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστική διαφορά μεταξύ απλού εκτυπωτή και plotter δεν 

υπάρχει. Οι απλοί εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα να τυπώνουν μικρά μεγέθη χαρτιού π.χ. 

Α4, μέχρι Α3. Οι plotters εκτυπώνουν σε μεγάλα μεγέθη χαρτιού, μέχρι Α0 και διαθέτοντας 

ρολό χαρτιού μπορούν να εκτυπώσουν μεγάλα μήκη σχεδίων. 

Όσον αφορά την ποιότητα εκτύπωσης δεν υπάρχει επίσης διαφορά ανάμεσα σε απλό 

εκτυπωτή και plotter. Οι τυχόν διαφορές στην ποιότητα εκτύπωσης εξαρτώνται από το 

μοντέλο του μηχανήματος και τις δικές μας επιλογές. 

Η εκτύπωση ενός ηλεκτρονικού σχεδίου του Autocad μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες 

εργασίες, ορίζοντας τα εξής : 

• Τη συσκευή εκτύπωσης  

• Τις ρυθμίσεις για τα μελάνια (επιλογή αρχείων .ctb) 

• Το τμήμα του σχεδίου που θέλουμε να εκτυπώσουμε (περιοχή εκτύπωσης). 

• Το μέγεθος του χαρτιού 

• Την κλίμακα, τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της εκτύπωσης πάνω στο 

χαρτί 

 

Οι συσκευές εκτύπωσης είναι σεταρισμένες ήδη στο computer μας και επιλέγουμε τον 

επιθυμητό εκτυπωτή αρχικά με βάση το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης. Συνήθως 

τυπώνουμε σε απλό εκτυπωτή, σε χαρτί Α4 ή Α3. Για μεγαλύτερα σχέδια επιλέγουμε 

plotter. 

 

Ήδη έχουμε αναφερθεί στις συμβάσεις για τα πάχη των γραμμών. Συνοψίζοντας πρέπει 

να έχουμε υπ' όψιν ότι η κάτοψη είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να απεικονίζει μια 

οριζόντια τομή του κτιρίου λίγο πιο πάνω από το όριο-ποδιά των απλών παραθύρων. 

Οτιδήποτε τέμνεται θα πρέπει να σχεδιαστεί με παχιά γραμμή. Τα αντικείμενα που 

φαίνονται -κάτω από την τομή- έχουν προοδευτικά λεπτότερες γραμμές ανάλογα με την 

απόστασή τους από το σημείο τομής. Οι ρυθμίσεις για τα πάχη των γραμμών (από το 

Autocad 2000 και έπειτα) σε κάθε αρχείο είναι αποθηκευμένες στον πίνακα των layers 

(layers properties manager) και αν είναι ήδη ρυθμισμένες δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν 

ξανά στο στάδιο της εκτύπωσης. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο 

αρχείο .ctb που αφορά στην τελική εμφάνιση των σχεδίων (ασπρόμαυρα, έγχρωμα, 

τόνοι γκρι, ένταση χρώματος κ.λ.π). Υπάρχουν κάποια έτοιμα αρχεία .ctb 

(monochrome, screening …) καθώς και η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ειδικά 
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αρχεία όπου θα αποθηκεύσουμε τις επιλογές μας για κάθε σχέδιο ξεχωριστά και θα 

μπορούμε να τις ανακαλούμε όταν θέλουμε να το τυπώσουμε. 

 

Η κλίμακα της εκτύπωσης, η θέση και ο προσανατολισμός του σχεδίου πάνω στο 

επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού εξαρτώνται από το μέγεθος και την οργάνωση συνολικά της 

σχεδιαστικής επιφάνειας. Όλες οι παραπάνω επιλογές εξαρτώνται βέβαια από τα δικά 

μας ζητούμενα, και κυρίως την επιθυμητή κλίμακα. 

Με τις επιλογές plot area (window, extends κ.λ.π.) επιλέγουμε όλο το σχέδιο ή τμήμα 

του σχεδίου που θέλουμε να εκτυπωθεί. Έπειτα με την βοήθεια της εντολής για το 

κατάλληλο μέγεθος του χαρτιού (paper size) και την επιλογή της επιθυμητής κλίμακας 

(plot scale) και βέλτιστου προσανατολισμού του σχεδίου (drawing orientation) 

ρυθμίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα της εκτύπωσης. 

Με την εντολή της εκτύπωσης (plot) ολοκληρώνουμε την διαδικασία. 

Για τον έλεγχο της ορθότητας των επιλογών μας και να δούμε πως θα φαίνεται σχέδιο 

πριν προχωρήσουμε στην εκτύπωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή 

προεπισκόπησης της εκτύπωσης (print preview). 

 
Μέρος Γ 

Τυπολογία Οπτικής Απόδοσης 

 

Στόχος της Μεθοδολογίας Οπτικοποίησης είναι να ορισθούν οι γενικές αρχές που αφορούν στο 

σχεδιασμό και την παρουσίαση των αντικειμένων που εξετάζονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

και Οπτικής Απόδοσης. Βασική αρχή αποτελεί τα σχέδια να είναι αναγνώσιμα όχι μονάχα από 

τους εξειδικευμένους χρήστες αλλά και από όλους τους ενδιαφερομένους. Κατά συνέπεια θα 

πρέπει να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο απλό και κατανοητό. Το εύρος 

και ο διαφορετικός χαρακτήρας του υλικού, που εκτείνεται από μεμονωμένα κτήρια ως 

πολεοδομικά συγκροτήματα και δίκτυα, δεν επιτρέπει απλουστεύσεις ή γενικεύσεις: αντίθετα, 

απαιτεί συχνά μέγιστο βαθμό εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία στην οποία ανήκει 

ένα αντικείμενο, αλλά και το συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Στο σύνολό τους διακρίνονται δύο κατηγορίες: 

Α. Τεχνικά Σχέδια 

Εδώ περιλαμβάνονται τα σχέδια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και Οπτικής Απόδοσης  δηλαδή: 

• Όψεις 
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• Κατόψεις 

• Τομές 

• Λεπτομέρειες 

• Αξονομετρικά, προοπτικά σχέδια  

 

Β. Σχετιζόμενο Οπτικό Υλικό 

Εδώ περιλαμβάνεται: 

• Όλο το υλικό που είναι συναφές ή άμεσα σχετιζόμενο με τα παραπάνω τεχνικά σχέδια, 

όπως: 

o Συγκριτικοί πίνακες 

o Στατιστικά στοιχεία 

o Ψηφιδωτά 

o Γλυπτά 

o Μαρμαροθετήματα 

o Τοιχογραφίες 

o Φωτογραφίες, χαρακτικά 

 

Αναλυτικότερα για την καθεμιά από τις παραπάνω δύο κατηγορίες: 

Α. Τεχνικά Σχέδια 

Το τμήμα αυτό της Μεθοδολογίας Οπτικοποίησης εξετάζει: 

• τον τρόπο σχεδίασης των αντικειμένων του τμήματος  και  

• τον τρόπο παρουσίασής τους  

1.  Τρόπος Σχεδίασης  

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των αντικειμένων  μέσω του σχεδιαστικού πακέτου 

Autocad, τα σχέδια περνάνε στο  γραφιστικό πρόγραμμα Corel Draw σε μορφή αρχείου 

.PLT (για να μην αλλοιωθεί  η ποιότητα των γραμμών, λόγω του ότι το Corel Draw είναι 

διανυσματικό πρόγραμμα). Από κει εξάγουμε τα σχέδια σαν .TIF στο πρόγραμμα 

Photoshop. Εκεί ξεκινάει η γραφιστική επεξεργασία για την παρουσίαση των αντικειμένων. 
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2. Τρόπος Παρουσίασης  

Ως γενική αρχή ισχύει, πως το κάθε σχέδιο αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο ενός αρχείου. Ένα 

σχέδιο περιλαμβάνει όσα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα κατά το χρόνο σχεδίασής του και είναι 

όσο λεπτομερές επιτρέπουν οι πηγές. Η διαβάθμιση των χρωμάτων που χρησιμοποιούμε 

διαφοροποιείται ανάλογα με το πόσο κοντά ή μακρυά βρίσκεται το αντικείμενο ως προς τον 

παρατηρητή. Ό,τι βρίσκεται πιο κοντά στον παρατηρητή αποδίδεται με φωτεινό χρώμα κι όσο 

απομακρύνεται χρησιμοποιούνται σταδιακά πιο σκούρα χρώματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

χρησιμοποιούμε χρωματικές συμβάσεις και το αποτέλεσμα εξαρτάται από την σχεδιαστική 

δυνατότητα και κατάρτιση του υπεύθυνου για την ειδική γραφιστική επεξεργασία του 

αντικειμένου. 

Με δεδομένο ότι το τελικό προϊόν προορίζεται για διαφορετικές ομάδες κοινού (ερευνητές, 

μαθητές, απλούς παρατηρητές) οι πληροφορίες θα πρέπει να προσφέρονται σε μεγάλη ποιότητα 

ανάλυσης (300dpi), ώστε να είναι δυνατή η προσφορά τους μετά από κατάλληλη προεργασία για 

χρήση on line ή για έντυπη έκδοση ή για απλές εκτυπώσεις σε επιτραπέζιο εκτυπωτή ή plotter.  

Κατόψεις 

Σε περίπτωση που η πηγή προσφέρει μονάχα συνοπτικά στοιχεία για περισσότερα από ένα 

επίπεδα, θα σχεδιάζεται η κύρια κάτοψη και μονάχα τμηματικά το δεύτερο επίπεδο, σε 

απόσταση, την ορθή θέση και με επεξηγηματικά στοιχεία. 

Όψεις 

Στις όψεις φροντίζουμε έτσι ώστε να αναπαριστώνται όλες οι λεπτομέρειες όπως έχουν 

καταγραφεί και αποτυπωθεί από τους ερευνητές για την περιγραφή του κτιρίου. Σε περίπτωση 

που η πυκνότητα της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής πληροφορίας είναι μεγάλη 

κατασκευάζουμε ειδικά σχέδια λεπτομερειών που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες περιοχές του 

σχεδίου και καταγράφουν το σύνολο της πληροφορίας. 

Τομές 

Στις τομές τα τεμνόμενα τμήματα των κτισμάτων σχεδιάζονται με παχιά γραμμή η οποία 

αποδίδεται με 10-20% gray. H προβολή του εσωτερικού του κτιρίου αναπαριστάται με όση 

λεπτομέρεια μας εφοδιάζει η έρευνα τόσο όσον αφορά όλα τα εξακριβωμένα στοιχεία με 

βάση τις δημοσιεύσεις των αρχαιολόγων (π.χ. αποκαλύψεις τοιχογραφιών, χρωματικών 

επενδύσεων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες) αλλά και τις συμπληρώσεις που 
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επιχειρούνται με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές υποθέσεις που στηρίζονται στις γενικές 

γνώσεις για την εποχή και τις επικρατούσες τεχνοτροπίες.  

 

Σχεδόν όλα τα σχέδια  συνοδεύονται από υπόμνημα  όπου απαιτείται η εξήγηση: 

    α) διαφορετικών τύπων γραμμών 

β) διαφορετικών χρωμάτων 

γ) ονομασία χώρων 

B. Σχετιζόμενο Οπτικό Υλικό 

Το τμήμα αυτό της Τυπολογίας Οπτικής Απόδοσης εξετάζει: 

• τον τρόπο συσχετισμού του διατιθέμενου υλικού με τα Τεχνικά Σχέδια και   

• τον τρόπο παρουσίασής του  

• συγκριτικούς πίνακες, στατιστικά στοιχεία 

το φωτογραφικό υλικό που ψηφιοποιείται, επεξεργάζεται και αρχειοθετείται είτε για τον 

εμπλουτισμό των τεχνικών σχεδίων είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 
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Γ. Ειδικές Χρωματικές Συμβάσεις  

Οι χρωματικές  συμβάσεις  για τον συμβολισμό των χρονικών διαστημάτων που 

αντιπροσωπεύουν τις εποχές πραγματοποιήθηκαν με το κριτήριο της αναγνωσιμότητας 

αφενός κάθε περιόδου αφετέρου κάθε συνόλου από περιόδους  που χαρακτηρίζουν μεγάλες 

χρονικές ενότητες. 

 
 

 Ανοικτό πράσινο Νεολιθική περίοδος 8.000 - 3.200 π.Χ. 

 Έντονο Πράσινο Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 3.200 - 2.100 π.Χ. 

 Πράσινο Μέση Εποχή του Χαλκού 2.100 - 1.550 π.Χ. 

 Σκούρο πράσινο  Μέση Εποχή του Χαλκού 1.550 - 1.100 π.Χ. 

 Λαδί Σκοτεινοί χρόνοι - Γεωμετρική 
περίοδος 

1.100 - 700 π.Χ. 

 

 

 Ώχρα Αρχαϊκή περίοδος 700 - 480 π.Χ. 

 Χρυσό Ελληνιστική περίοδος 480 - 323 π.Χ. 

 Ανοιχτό πορτοκαλί Ελληνιστική περίοδος 323 - 31 π.Χ. 

 Πορτοκαλί Ρωμαϊκή περίοδος 31 π.Χ. - 324 μ.Χ. 

 

 

 Καφέ Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος 324 - 610 μ.Χ. 

 Κόκκινο Μέση Βυζαντινή περίοδος 610 - 1204 μ.Χ. 

 Ιώδες Ύστερη Βυζαντινή περίοδος 1.204 - 1.453 μ.Χ. 

 

 

 Ανοικτό Μπλε Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι 1.453 - 1.700 

 Κυανό 18ος αιώνας 1.700 - 1.800 

 Μπλε 19ος αιώνας 1.800 - 1.900 

 Σκούρο Μπλε 20ος αιώνας 1.900 - 2.000 

 

 

 73 



  

ΜΜεελλέέττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  ααννθθρρωωπποοδδιικκττύύοουυ  

 
Η διαμόρφωση ενός ανθρωποδικτύου συνεργατών που καλύπτει το συνολικό εύρος 

επεξεργασίας του έργου είναι απαραίτητη τόσο για την ανάπτυξη καθενός από τα στάδια 

εξέλιξής του, όσο και για τη γνωστοποίηση και προβολή του σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτό το 

λόγο επιβάλλεται η ξεχωριστή αντιμετώπιση των διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων, οι 

οποίοι συμμετέχουν σε αυτό. Επίσης, για την ορθολογική διαχείριση του έργου, είναι 

σκόπιμο να παρατεθούν τα κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέγονται οι συνεργάτες του έργου 

ανάλογα με την ειδικότητά τους και τη συγκεκριμένη εργασία που καλούνται να επιτελέσουν. 

 

Ιστορικοί- αρχαιολόγοι 

Εργασία: Συγγραφή λημμάτων 

Κριτήρια: Οι συγγραφείς των λημμάτων πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στην 

ιστορία και την αρχαιολογία. Επίσης πρέπει να έχουν αξιόλογο ερευνητικό έργο σχετικά με 

τα θέματα, στα οποία επικεντρώνεται το έργο, και τα οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ως 

συγγραφείς. Επ’ αυτού διευκρινίζεται ότι η κατοχή διδακτορικού τίτλου ερμηνεύεται ως 

απόδειξη ειδικής γνώσης σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο καλείται να συγγράψει ο 

συγγραφέας. Συνεπώς, ανάλογα το αντικείμενο και κατά περίπτωση δύναται να επιλεγούν 

συγγραφείς με αντίστοιχες εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες αποδεικνύονται 

όχι με κατοχή διδακτορικού τίτλου αλλά από ειδικές μελέτες, μεταπτυχιακές σπουδές και 

άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε σχέση με το αντικείμενο που καλείται να συγγράψει. 

Διευκρινίζεται επίσης πως, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των ΨΕΤ, ότι ανάλογα με το 

εξειδικευμένο θέμα το οποίο καλείται να συγγράψει κάθε συγγραφέας ή να αντιμετωπίσει 

οιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος επιστήμονας, δύναται να χρησιμοποιηθούν τόσο ως 

συγγραφείς και γενικότερα και ως επιστήμονες σε άλλους ρόλους του έργου, και ειδικοί 

επιστήμονες προερχόμενοι από διάφορους επιστημονικούς κλάδους (κοινωνικών επιστημών, 

ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, κλπ) κατ’αντιστοιχία με τα ειδικά επιστημονικά θέματα 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω της σάρωσης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των οικείων επιστημονικών κοινοτήτων. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνον λήμμα. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις επιστημονικές προϋποθέσεις 

ποιότητας, πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις λημμάτων ή ομάδων λημμάτων, ανάλογα 

με την ειδικότητα και το εύρος του ερευνητικού έργου του συνεργάτη. 
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Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Τεκμηριωτές 

Εργασία: Τεκμηρίωση των λημμάτων μέσω της ανεύρεσης του κατάλληλου 

οπτικοακουστικού υλικού. 

Κριτήρια: Απόφοιτοι ιστορίας – αρχαιολογίας με εμπειρία έρευνας σε βιβλιοθήκες και 

αρχεία. 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό 

σημείωμα. Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 
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Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο λήμμα. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις λημμάτων ή ομάδων λημμάτων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Επιμελητές 

Εργασία: Φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. 

Κριτήρια: Απόφοιτοι φιλοσοφικών σχολών με εμπειρία σε επιμέλεια κειμένων των 

ανθρωπιστικών επιστημών. 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό 

σημείωμα. Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο λήμμα. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις λημμάτων ή ομάδων λημμάτων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Μεταφραστές 

Εργασία: Μετάφραση των κειμένων από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά. 

Κριτήρια: Απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων φιλοσοφικών, ιστορικών ή/και αρχαιολογικών 

σχολών με γλωσσική επάρκεια ή/και κάτοχοι πτυχίου μεταφραστή. Επιπρόσθετη 

προϋπόθεση είναι η εμπειρία σε μετάφραση κειμένων των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό 

σημείωμα. Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο λήμμα. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις λημμάτων ή ομάδων λημμάτων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Επιμελητής μετάφρασης 

Εργασία: Επιμέλεια μεταφράσεων κειμένων από τα ελληνικά στα αγγλικά. 

Κριτήρια: Κάτοχος της αγγλικής ως μητρικής γλώσσας με εμπειρία σε μετάφραση κειμένων 

των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Εύρεση συνεργάτη: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα. 

Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 
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Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο λήμμα. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις λημμάτων ή ομάδων λημμάτων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Αρχιτέκτονες 

Εργασία: Έρευνα και σχεδιασμός αρχιτεκτονικών μνημείων. 

Κριτήρια: Απόφοιτοι αρχιτεκτονικών σχολών με μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς συναφείς 

με την ιστορία της αρχιτεκτονικής και εμπειρία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον (cad). 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό 

σημείωμα. Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο σχέδιο. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις σχεδίων ή ομάδων σχεδίων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Γεωγράφοι 

Εργασία: Υποστήριξη του χωρικού άξονα της ιστορικής πληροφορίας με την κατάστρωση 

ηλεκτρονικών χαρτών. 

Κριτήρια: Απόφοιτοι σχολών γεωγραφίας με εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφορίας (GIS) και στη χωρική απεικόνιση πολιτισμικών φαινομένων. 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό 

σημείωμα. Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο προϊόν. Μετά την περάτωση 

της ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Αναλυτές Εφαρμογών – Μηχανικοί Λογισμικού  

Εργασία: Με ελάχιστη επίβλεψη θα κατασκευάζει ή θα τροποποιεί (χρησιμοποιώντας 

γλώσσες προγραμματισμού, γεννήτριες κώδικα κλπ), θα ελέγχει, διορθώνει και τεκμηριώνει 

πολύπλοκες μονάδες προγράμματος, βάσει των προδιαγραφών, αποσκοπώντας σε ένα 

καλοσχεδιασμένο προϊόν. Θα πρέπει να διαθέτει σχετική πρακτική εμπειρία για 

περισσότερες από μια γλώσσες προγραμματισμού ή γεννήτριες κώδικα 
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Κριτήρια: 2-3 έτη σε ανάπτυξη εφαρμογών, αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, βάσεις 

δεδομένων, WEB Application Development, επιθυμητή προϋπηρεσία σε S/W House 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα. 

Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο προϊόν. Μετά την περάτωση της 

ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

  

Γραφίστες  

Εργασία: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. Δημιουργική γραφιστική 

παρουσίαση ηλεκτρονικών σελίδων και μεθόδων πλοήγησης. Kατασκευή γραφιστικών 

στοιχείων σε ηλεκτρονικές σελίδες, γραφιστική επιμέλεια, ψηφιοποίηση και επεξεργασία 

εικόνων. Δημιουργία και κατασκευή ιστοσελίδων σε html. Εξασφάλιση συμβατότητας με 

πρότυπα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως WCAG. 

Κριτήρια: Πτυχίο γραφιστικής, 2 - 4 χρόνια προϋπηρεσία σε web design/development, W3C 

standards, Javascripts, Dynamic HTML, Style Sheets. Xρήση εργαλείων σχεδιασμού και Web 

Design Tools όπως Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver, Flash, 

Frontpage, etc. 

Εύρεση συνεργατών: Μέσω αγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα. 

Κατόπιν επιλογής, καλούνται σε συνέντευξη. 

Μεθόδευση συνεργασίας: Η πρώτη ανάθεση αφορά ένα μόνο προϊόν. Μετά την περάτωση της 

ανάθεσης και αφού η σχετική εργασία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιότητας, 

πραγματοποιούνται εκ νέου αναθέσεις προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 
 

Σύμβουλοι 

Εργασία: Ανάλογα με το αντικείμενο και την εξειδίκευσή τους, καλούνται να 

γνωμοδοτήσουν επί καίριων ζητημάτων που αφορούν οποιαδήποτε φάση επεξεργασίας και 

ανάπτυξης του έργου. 

Κριτήρια: Αξιόλογη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τα θέματα, στα οποία 

θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν. 
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Εύρεση συνεργατών: Μέσω της σάρωσης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των οικείων επιστημονικών κοινοτήτων. 

Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση έργου. 

 

Σημείωση: 

Εκτός του ανθρωποδικτύου των συνεργατών, διαμορφώνεται ένα ευρύτερο ανθρωποδίκτυο 

μέσω της κοινοποίησης της ανάπτυξης του έργου. Τούτο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

εκάστοτε επιστημονικών και επαγγελματικών κοινοτήτων σε διεθνές επίπεδο μέσω 

δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων του έργου στον τύπο και σε δικτυακούς τόπους, καθώς και 

σε ηλεκτρονικές λίστες συζητήσεων. 
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AAPPPPEENNDDIIXX::  ΟΟδδηηγγίίεεςς  σσυυγγγγρρααφφήήςς  λληημμμμάάττωωνν  

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 
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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 
καλολογία και οι κάθε είδους ατεκμηρίωτες αξιολογικές κρίσεις. 
 
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 
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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 
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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 
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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 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 
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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 
 
Το 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 
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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 
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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. 
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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). 
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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.  
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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 κύριο λόγο στη λειτουργία τους και τη χρονολόγησή 
τους. 
 
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. 
 

Οδηγίες για Λήμματα Προσώπων 
 
Το υπό ανάθεση λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
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• 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 
 
Βλ. 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 της ιστοριογραφίας ή γενικά της 
μεταγενέστερης έρευνας. 
 
2.2. Κυρίως λήμμα 
 
Το κυρίως λήμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 
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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 
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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 
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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. 
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Οδηγίες για τη συλλογή και ανάπτυξη Ψηφιακής Ιστορικής Πληροφορίας –
Εικονογραφική τεκμηρίωση, Οπτικοποίηση πληροφορίας, Ψηφιοποίηση 

 

Στόχος της οπτικοακουστικής τεκμηρίωσης της ιστορικής πληροφορίας είναι η πληρέστερη 

παρουσίαση και κατανόησή της, δηλαδή 

 Ανάδειξη συμπληρωματικών προς το κείμενο στοιχείων και πληροφοριών 

 Αξιοποίηση εικονικών και ηχητικών ντοκουμέντων για την πληρέστερη ένταξη του 

γεγονότος, προσώπου, έργου κλπ. στο ευρύτερο πλαίσιό του 

 

Κατηγορίες υλικού 

Το υλικού χωρίζεται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

 Οπτικό 

 Ηχητικό 

 Οπτικοακουστικό 

 

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό είναι οι 

ακόλουθες:  

Α. Κατά μορφή 

Β. Κατά περιεχόμενο 

 

Ανάλογα με τη μορφή, οι οπτικοποιήσεις κατανέμονται στις εξής κατηγορίες 

 Στατικές απεικονίσεις 

 Δυναμικές απεικονίσεις 

 Τρισδιάστατα μοντέλα 

 Διαδραστικές εφαρμογές 

 

Ανάλογα με το περιεχόμενο, οι οπτικοποιήσεις κατανέμονται στις εξής κατηγορίες 

 φωτογραφίες, γκραβούρες, μολυβδόβουλα, έγγραφα, νομίσματα, χειρόγραφα κλπ. 

 αναπαραστάσεις γεγονότων (μάχες, ναυμαχίες, μετακινήσεις πληθυσμών, 

εκστρατείες κλπ.) 

 σχέδια-αναπαραστάσεις εργαλείων-οργάνων-μηχανισμών και λειτουργίας τους 

(καταπέλτες, ελαιοτριβεία κ.ο.κ.) 

 χάρτες (κράτη, οδικό δίκτυο, παραγωγή κ.ο.κ.) 

 απεικονίσεις ιεραρχικών δέντρων-ιστών (γενεαλογικά δέντρα κλπ.)  

 απεικονίσεις αντικειμένων και έργων (καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικών κ.ο.κ.) 
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 γραφήματα  και πίνακες 

Στα προηγούμενα πρέπει να προστεθεί και η ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και 

ηχητικών ντοκουμέντων (τριών κατηγοριών: λόγου, εικόνας και μουσικής) 

 

Συλλογή υλικού-επιλογή 

Βασικές αρχές στην επιλογή του οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού είναι οι 

εξής: 

 άμεση σχέση του υλικού με την αντίστοιχη πληροφορία που καλείται να 

συμπληρώσει και να αναδείξει. 

 επάρκεια πληροφοριών, ακριβών και σαφών, ώστε η κατασκευή του να μην 

επιδέχεται ασάφειες ή παρερμηνείες 

 απόλυτος σεβασμός στις πηγές από τις οποίες αντλούνται οι πληροφορίες 

 προσεκτική επιλογή των πηγών με βάση την ποιότητά τους, επιστημονική αλλά και 

από άποψη τεχνικής 

 επιλογή των πιο πρόσφατων και τεκμηριωμένων επιστημονικών επεξεργασιών 

 

Κατασκευή υλικού 

Στην κατασκευή του οπτικοακουστικού πρέπει να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες, ώστε 

να πληρούνται οι όροι για την κάλυψη των αναγκών των διαφορετικών αναγκών των 

πολλαπλών ειδών χρηστών, πάντα βέβαια χωρίς να προδίδεται η επιστημονικότητα.  

Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής: 

 σαφήνεια και πληρότητα πληροφορίας, τόσο στην ίδια την απεικόνιση όσο και στην 

παρουσίαση-περιγραφή της (λεζάντες, voice-over, υπομνήματα κλπ.) 

 ορισμός μιας σειράς συμβάσεων ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ευανάγνωστο κι 

εύληπτο. Τέτοιες συμβάσεις αφορούν: σύμβολα, χρωματισμούς, διαγραμμίσεις κλπ. 

ήδη αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα 

 συμφωνία με τη γενικότερη χωροχρονική ακολουθία του έργου 

 τεχνικά χαρακτηριστικά κατάλληλα ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο 

σύνολο έργο και να αντεπεξέλθει στους περιορισμούς που θέτει το μέσο, έχοντας 

ληφθεί υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες που μπορεί να διαθέτει ένας μέσος χρήστης 
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