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13    Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 

Θάνος Σίδερης 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα µελέτη υπό τον τίτλο «Σηµασιολογική οργάνωση δεδοµένων για 

ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου» στην πραγµατικότητα 

εστιάζει στο σύνολο των ερωτηµάτων που εγείρει η δηµιουργία ιστορικών 

εγκυκλοπαιδικών έργων σε ψηφιακή µορφή, προτείνει τη µεθοδική προσέγγισή τους και 

φιλοδοξεί να παράσχει συστηµατική θεωρητική, µεθοδολογική και σχεδιαστική 

υποστήριξη στους δηµιουργούς ανάλογων έργων, ανεξαρτήτως χωρικού, χρονικού, 

θεµατικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχεται η πληροφορία. 

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη ορισµών εργασίας για τα εγκυκλοπαιδικά έργα ψηφιακής 

µορφής και για το περιεχόµενο ιστορικού και πολιτισµικού ενδιαφέροντος. Περιλαµβάνει 

την καταγραφή των µέχρι τώρα σχετικών πρακτικών και την ανάπτυξη κριτηρίων για 

την αξιολόγησή τους. ∆ιερευνά τόσο τους στόχους και σκοπούς που εξυπηρετούν (ή 

µπορούν/οφείλουν να εξυπηρετήσουν) τέτοια έργα, όσο και τις µορφές που δύναται να 

λαµβάνει σε αυτά η περιεχόµενη πληροφορία. Τέλος, προσδιορίζει τις µεθοδολογικές, 

σχεδιαστικές και λειτουργικές αρχές που διέπουν την οργάνωσή αυτής της 

πληροφορίας, υπό το πρίσµα των επιστηµολογικών αναγκών, των αναγκών του χρήστη 

αλλά και της βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας του έργου. 

Στο κεφάλαιο των βασικών ορισµών υπενθυµίζεται η έννοια του εγκυκλοπαιδικού 

έργου σε ψηφιακό περιβάλλον, το περιεχόµενο του όρου «ιστορική πληροφορία», αλλά 

και οι ευρύτατες συνάφειές του προς το σύνολο των επιστηµών του ανθρώπου και των 

πολιτισµικών φαινοµένων. Εντοπίζεται η πολυπλοκότητα του όρου «δεδοµένα» σε 

ιστορικο-πολιτισµικά συµφραζόµενα και συνοψίζονται τα -επί του παρόντος- όρια της 

ψηφιακής απόδοσης και ανάπτυξής τους. Στους βασικούς ορισµούς συγκαταλέγεται 

ακόµη η σκοπιµότητα -επιστηµονική, κοινωνική και οικονοµική- ανάλογων 

εγχειρηµάτων. 

Στο κεφάλαιο του µορφολογικού πλαισίου εξετάζονται οι µορφές έκδοσης ή 

διάδοσης του έργου σε ψηφιακό περιβάλλον, οι µορφές διάδρασης και επικοινωνίας µε 
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τον χρήστη, καθώς και οι µορφές που προσλαµβάνει η περιεχόµενη πληροφορία (λόγος, 

εικόνα και ήχος) µε τις σχετικές τους υποκατηγορίες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και 

οι προσεγγίσεις του περιεχοµένου βάσει τριών κυρίως αξόνων: του χώρου, του χρόνου 

και του θέµατος. 

Στο κεφάλαιο των  συνεργιών εξετάζεται η σχέση µεταξύ γενικού και ειδικού, ο 

ρόλος, η θέση και η έκταση του παραδείγµατος κατά την εξέταση ιστορικο-πολιτισµικών 

φαινοµένων. Αιτιολογείται η ανάγκη και εντοπίζονται τα περιθώρια συνέργιας των 

συστατικών µερών της πληροφορίας και των διαφορετικών µορφών της σε ψηφιακό 

περιβάλλον. Σηµειώνονται επίσης οι µελλοντικές πιθανότητες εµπλουτισµού των 

µορφών πρόσληψης της ιστορικής εγκυκλοπαιδικής γνώσης. 

Ένα χωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στο κοινό και το έργο, τη µεταξύ τους σχέση και 

τις παραδοχές και ανάγκες που προκύπτουν από το συσχετισµό αυτό.  

Στο κεφάλαιο για τη µεθοδολογία εξετάζονται οι επιστηµολογικές απαιτήσεις του 

έργου µε βάση τις κεντρικές θεωρητικές κατευθύνσεις του γνωστικού πεδίου της 

ιστορίας και του πολιτισµού, µε έµφαση σε εκείνες οι οποίες επηρεάζουν άµεσα ή 

έµµεσα τη διαµόρφωση ενός εγκυκλοπαιδικού έργου ηλεκτρονικής µορφής. 

Αντιµετωπίζονται τα όρια που επιβάλλει η αποσπασµατικότητα της γεγονοτολογικής 

προσέγγισης, οι αυταπάτες αλλά και η αµεσότητα που χαρακτηρίζουν τη µικροϊστορική 

προσέγγιση, οι γενικεύσεις της µακροϊστορίας, η οντολογίες γλωσσικής προέλευσης µε 

τις ευρύτατες συνέπειές τους στο πεδίο της ιστορικής γνώσης, και τέλος η δυναστική 

παρουσία της αιτιοκρατίας στην ερµηνεία ιστορικο-πολιτισµικών φαινοµένων, η οποία 

σε ψηφιακό περιβάλλον ενδέχεται να επιφέρει χαοτική διάρθρωση ή τεχνολογικό 

αδιέξοδο. 

Οι µορφολογικές απαιτήσεις για το περιεχόµενο βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση από τη 

διαθέσιµη τεχνολογία και ως εκ τούτου είναι ταχύτατα µεταβαλλόµενες. 

Αντικείµενο της µεθοδολογίας αποτελούν επίσης οι συµβάσεις που αφορούν το 

περιεχόµενο, τις πηγές και την ερµηνεία τους. Αναπόφευκτη καθίσταται και η σύγκριση 

µεταξύ των υπαρχόντων συµβατικών και ψηφιακών εγκυκλοπαιδικών έργων ιστορικο-

πολιτισµικού περιεχοµένου.  

Η σηµασιολογική οργάνωση των δεδοµένων, στο ακόλουθο κεφάλαιο, εξετάζεται 

ήδη σε σχέση µε την ταυτότητα του έργου και τις πρακτικές συγκρότησης καταλόγου. 

Προσεγγίσεις που προήλθαν από διαφορετικά γνωστικά πεδία (µε κυρίαρχο εκείνο της 

γλωσσολογίας) συνδυάζονται, εναλλάσσονται ή αντικρούονται στην πορεία τους προς 

την πρακτική εφαρµογή που κάθε φορά επιτρέπει η διαθέσιµη τεχνολογία. Η οργάνωση 

µπορεί να προσλάβει γλωσσική, ιεραρχική, δοµική ή ειδολογική µορφή, µετατοπίζοντας 

ανάλογα το βάρος της σε διαφορετικές ιδιότητες των δεδοµένων, αλλά διατηρώντας 

αµετάβλητη τη σχέση της και τη συνέπειά της προς τη λογική συγκρότηση του 

συστήµατος. Όσο αυστηρότερες είναι οι σχέσεις ταυτότητας, εξάρτησης ή υπαγωγής 

µεταξύ των υπό οργάνωση δεδοµένων, τόσο περισσότερες καθίστανται οι απαιτούµενες 

συµβάσεις και οι αυθαίρετες επιλογές. Από την άλλη, όσο γίνονται ελαστικότερες αυτές 
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οι σχέσεις, τόσο αυξάνει για τον χρήστη η προαπαιτούµενη γνώση και ικανότητα 

συνθετικής αντίληψης. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνθήκες ψηφιακής αναπαράστασης των 

πολιτισµικών αντικειµένων που συνθέτουν το εγκυκλοπαιδικό έργο, πέραν των 

κειµένων. Το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού εξετάζεται ως προς τις µορφές 

κίνησης και αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, ως προς το βαθµό του ζητούµενου 

ρεαλισµού, τις απαιτήσεις για την κατασκευή του και τις παραδοχές και ερµηνείες που 

αναπόφευκτα εµπεριέχει.  

Ακολουθεί σχετική βιβλιογραφία και δικτυογραφία. 

Η µελέτη κλείνει µε ένα παράρτηµα, στο οποίο παρουσιάζονται δειγµατοληπτικά 

άλλα σχετικά και ανάλογα ψηφιακά (προπάντων δικτυακά) εγχειρήµατα.  
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2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1 Εγκυκλοπαίδεια 
Ο όρος «εγκυκλοπαίδεια», σε ευρεία χρήση από την εποχή του ∆ιαφωτισµού και 

µετά, συνδέεται µε το πλέον φιλόδοξο, αλλά και πλέον καταδικασµένο ανθρώπινο 

εγχείρηµα καταγραφής και οργάνωσης της γνώσης. Φιλόδοξο γιατί δεν θέτει τίποτα 

λιγότερο ως στόχο του από την αναπαράσταση του κόσµου ολόκληρου. Καταδικασµένο 

γιατί η κινητικότητα και η πολυπλοκότητα του ζωντανού κόσµου δεν είναι εφικτό να 

αναπαρασταθούν από τη στατική εικόνα της καταγραφής του. Τα γνωσιολογικά αυτά 

προβλήµατα, γνωστά ήδη στον Αριστοτέλη, δεν έπαψαν να απασχολούν στη διάρκεια 

των αιώνων όλους όσους είχαν και έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της γνώσης και 

της πληροφορίας. Πολλά «εγκυκλοπαιδικά» έργα δηµιουργήθηκαν πριν καν περιέλθει 

σε κοινή χρήση ο όρος που τα χαρακτηρίζει ως τέτοια. Μια µακρά σειρά συµβάσεων 

έγινε αποδεκτή, πολλές από τις οποίες έχουν τη ρίζα τους σε συµβάσεις τόσο 

θεµελιώδεις όσο κι εκείνες που επιτρέπουν τη λειτουργία της γλώσσας (και συνεπώς της 

γραφής και της ανάγνωσης). Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 

παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση κειµενικής και 

οπτικοακουστικής πληροφορίας, και η συνακόλουθη έλευση του παγκόσµιου ιστού, 

ακύρωσαν ή έθεσαν υπό αµφισβήτηση ορισµένες από τις συµβάσεις και παραδοχές που 

χαρακτήριζαν ως τώρα το εγκυκλοπαιδικό έργο.   

Το λήµµα, κεντρικό δοµικό στοιχείο των εγκυκλοπαιδειών, υπήρξε µια µονάδα 

πληροφορίας αποτελούµενη κυρίως από κείµενο και ενίοτε στατική εικόνα. 

Η γραµµικότητα υπήρξε ο γενικός αναγνωστικός κανόνας που επιβαλλόταν σε κάθε 

γραπτό έργο, και βέβαια στις εγκυκλοπαίδειες. Ακόµα και όταν χρησιµοποιήθηκαν  

διακειµενικές παραποµπές του τύπου «βλέπε λήµµα Χ» ή «βλέπε υποσηµείωση Υ» δεν 

επρόκειτο παρά για υπεκφυγές µπροστά στη συνολική αδυναµία να υπάρξει πραγµατική 

και γενικευµένη διασύνδεση της γνώσης. Η µονοσήµαντη ταξινόµηση υπήρξε µια άλλη 

υποχρεωτική σύµβαση καθώς καµιά εγκυκλοπαίδεια δεν µπορούσε να διαχειριστεί 

πολλαπλές και τεµνόµενες ιεραρχήσεις (π.χ. να ακολουθεί ταυτόχρονα αυστηρά 

αλφαβητική και αυστηρά θεµατική οργάνωση). Τα εξαντλητικά ευρετήρια σε σπάνιες 

περιπτώσεις καλούνταν να καλύψουν το κενό µε αµφίβολη αποτελεσµατικότητα. Η 

ερευνησιµότητα των εγκυκλοπαιδικών έργων περιοριζόταν στους τίτλους των 

ληµµάτων, και µάλιστα στην πρώτη λέξη, σύµφωνα µε την οποία αυτά είχαν 

ταξινοµηθεί. Συνεπώς ολόκληρες κατηγορίες φαινοµένων αποκλείονταν από την 

επεξεργασία ως αυτοτελή λήµµατα αν δεν µπορούσαν να φέρουν µονολεκτικό ή 

σύντοµο τίτλο (π.χ. ήταν αδιανόητη η σύνταξη ενός λήµµατος µε τίτλο ‘Η παραγωγή και 

το εµπόριο σταφίδας στην Κόρινθο’ καθώς θα ήταν προβληµατική η ταξινόµησή του: 

στην Κόρινθο ή στη σταφίδα ή µήπως στο εµπόριο; ή παντού). Ούτε λόγος βέβαια για 

έρευνα λέξεων και ονοµάτων που δεν υπήρχαν σε τίτλο, αλλά στο σώµα του κειµένου ή 

σε µια λεζάντα εικόνας. Άλλη µια περιοριστική παραδοχή, αυτή τη φορά εξ’ αιτίας του 

φορέα της εγκυκλοπαιδικής γνώσης – του εντύπου, ήταν η σύσταση των ληµµάτων 
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αποκλειστικά από κείµενα και στατικές εικόνες, ακόµα και σε περιπτώσεις όπου το θέµα 

από τη φύση του είχε διαφορετικές απαιτήσεις (π.χ. λήµµα ‘βυζαντινή µουσική’). Τέλος 

τα εγκυκλοπαιδικά έργα, όπως το σύνολο σχεδόν των γραπτών έργων υπήρξαν κλειστά 

και οριστικά, συνθήκη που επιχείρησαν να απαλύνουν οι αλλεπάλληλες ανανεωµένες 

εκδόσεις, προσκρούοντας πάντοτε σε περιορισµούς χρόνου, κόστους και έκτασης. 

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των υπολογιστών και της δικτυακής επικοινωνίας τους 

όλες οι παραπάνω συµβάσεις έχουν αναθεωρηθεί. Η θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη 

των βάσεων δεδοµένων και η υποστήριξη από τα συστήµατα αυτά κινούµενης εικόνας 

και ήχου µετέβαλλε συνολικά τη µορφή και τις λειτουργίες αυτού που συνεχίζουµε 

ωστόσο να αποκαλούµε εγκυκλοπαίδεια µε την προσθήκη του επιθέτου ‘ηλεκτρονική’ ή 

‘ψηφιακή’. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης µε τον όρο ‘ηλεκτρονική ή ψηφιακή 

εγκυκλοπαίδεια’ εννοούµε ένα έργο ευσύνοπτης απόδοσης της γνώσης γενικά ή µιας 

ειδικής κατηγορίας της, το οποίο αποτελείται από µικρότερα µεταβλητής σύστασης 

σύνολα πληροφορίας σε κειµενική, εικονική και ηχητική µορφή – τα λήµµατα. Τα 

λήµµατα µε τη σειρά τους αποτελούνται από νοηµατικά αυτόνοµες και µορφολογικά 

αυτοτελείς µονάδες πληροφορίας, οι οποίες δεν επιδέχονται περαιτέρω κατάτµηση γιατί 

και όταν αυτή είναι εφικτή δεν εξυπηρετεί την απόδοση και µετάδοση της γνώσης. 

 

2.2 Ιστορική πληροφορία 
Η επιστήµη της ιστορίας µοιάζει εξαιρετικά εγγύς στην ίδια την ιδέα της 

εγκυκλοπαίδειας: επιχειρεί και αυτή να αποδώσει – «εξιστορήσει» άµεσα ή έµµεσα το 

παρελθόν του κόσµου. Έχοντας στο κέντρο της τον άνθρωπο ασχολείται µε όλες τις 

δραστηριότητές του αγγίζοντας, και καµιά φορά καταπατώντας, τα πεδία άλλων 

επιστηµών. Το αίτηµα για «καθαρή ιστορία» που διατυπώθηκε κατά το δέκατο ένατο 

αιώνα αποδείχτηκε τόσο ουτοπικό, ώστε ούτε η ανάπτυξη συναφών επιστηµών, όπως η 

αρχαιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και αργότερα οι πολιτισµικές σπουδές (cultural 

studies) δεν κατόρθωσαν να την οριοθετήσουν. Η ουσία της ιστορικής αντίληψης 

προϋποθέτει ότι η ιστορία αντλεί το υλικό της από το σύνολο της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και της αλληλεπίδρασής της τελευταίας µε τη φύση. Με ανανεωµένη 

«προσαρµοστικότητα» η ιστορία στον εικοστό αιώνα ανέπτυξε διαύλους σταθερής 

επικοινωνίας µε τις άλλες επιστήµες του ανθρώπου και δανείστηκε µεθόδους και 

εργαλεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την εθνολογία και τις οικονοµικές 

σπουδές. Στην πραγµατικότητα αναπτύχθηκαν πολλές ιστορίες. Η ιστορία των 

επικοινωνιών, η ιστορία των τεχνών, των φύλων, των ανακαλύψεων, η οικονοµική 

ιστορία, η ιστορία της φυσικής και των µαθηµατικών, της ιατρικής και της βιολογίας και 

µύριες άλλες. Κάθε γνωστικό πεδίο έχει την ιστορία του και όλες µαζί συγκροτούν την 

ιστορία. Η ιστορική πληροφορία και γνώση είναι σε κάποιο βαθµό υπόθεση οπτικής 

γωνίας. Αυτό θα δικαιολογούσε να θεωρήσει κανείς τις γεωλογικές µεταβολές της 

Ιουρασικής περιόδου ή το Πυθαγόρειο θεώρηµα ιστορική πληροφορία; Οι 

επιστηµολογικές αντιπαραθέσεις µπορούν να συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση µεταξύ 

των ειδικών, αλλά στον πραγµατικό και πρακτικό κόσµο της διαχείρισης της γνώσης ο 
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κάθε ενδιαφερόµενος γνωρίζει πού να αναζητήσει κάθε κατηγορία πληροφορίας. Στη 

µελέτη αυτή ο όρος ‘ιστορική πληροφορία’ χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της 

‘πολιτισµικής πληροφορίας’ και δεν διαφοροποιείται από τον κοινά αποδεκτό. 

Περιλαµβάνει πληροφορία για τις αντιλήψεις, το έργο και τη δράση ατόµων ή οµάδων 

µε εµφανείς και άµεσες (στην αιτιακή σχέση αλλά όχι οπωσδήποτε και στο χώρο ή το 

χρόνο) συνέπειες στη δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας. Στην ευρύτερη εκδοχή του 

αφορά συνολικά τον πολιτισµό του ανθρώπου, δηλαδή το πεδίο ενδιαφέροντος των 

ιδρυµάτων µνήµης (memory institutions) – µουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών.  

 

2.3 ∆εδοµένα (data) 
Σε επίπεδο ορολογίας η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων προκάλεσε σε ορισµένες 

περιπτώσεις νοηµατικές συγχύσεις. Για την ιστορία ως επιστήµη ο όρος ‘δεδοµένα’ 

εµπεριέχει µια αντίφαση που εστιάζεται στις ερµηνευτικές ανησυχίες της. Ακόµα και για 

συναφείς επιστήµες, όπως η αρχαιολογία, η νοµισµατική ή η επιγραφική, υπάρχει πάντα 

το καταφύγιο της υλικής υπόστασης: δεδοµένα είναι τα ευρήµατα, τα νοµίσµατα, οι 

επιγραφές (όσο κι αν η σηµασία και η ερµηνεία τους µεταβάλλεται). Αλλά τι ακριβώς 

είναι τα δεδοµένα για  την ιστορία όταν η έννοια του γεγονότος βρίσκεται ακόµα στην 

καρδιά µιας οξείας επιστηµολογικής και φιλοσοφικής διαµάχης; Η αντίφαση ωστόσο 

είναι µόνο εικονική. Για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων δεν έχει καµιά σηµασία ο 

ορισµός του γεγονότος. Εξίσου ‘δεδοµένες’ είναι και οι θεωρίες, οι εκδοχές, οι 

παράλληλες ή αντικρουόµενες αφηγήσεις, οι ταυτότητες και όλες οι πολυσχιδείς 

υποστάσεις της ιστορικής αφήγησης. Τα δεδοµένα στον κόσµο της πληροφορικής είναι 

απλώς µονάδες πληροφορίας χωρίς αξιολογικές υποδηλώσεις. Με αυτή και µόνο αυτή 

την έννοια χρησιµοποιείται ο όρος ακολούθως. 

 

2.4 Ψηφιακή µορφή 
Η ψηφιακή µορφή εγκυκλοπαιδικών έργων υπόκειται στους ίδιους όρους που 

χαρακτηρίζουν συνολικά την ψηφιακή ανάγνωση. Παρά τις θεαµατικές βελτιώσεις των 

τελευταίων ετών η ανάγνωση από φωτεινή πηγή παραµένει περισσότερο κουραστική 

από την ανάγνωση µε προσπίπτοντα φωτισµό. Το ζήτηµα ίσως είναι σηµαντικό για έργα 

συνεχόµενης ροής κειµένου, όπως η λογοτεχνία, και ενδεχοµένως να περιµένει τη λύση 

του στην εµπορική εφαρµογή του ηλεκτρονικού χαρτιού (e-paper). Οι εγκυκλοπαίδειες 

ωστόσο είναι έργα που ούτως ή άλλως δεν διαβάζονται από την αρχή ως το τέλος και 

σπάνια ένα λήµµα µπορεί να ξεπερνά σε έκταση τις αντοχές ηλεκτρονικής ανάγνωσης 

του µέσου χρήστη. Και πάλι σε αντίθεση µε τη λογοτεχνία, οι ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες δεν υστερούν σε φορητότητα από τις συµβατικές, καθώς ένα laptop 

δεν ξεπερνά σε όγκο και βάρος ακόµα και έναν και µοναδικό τόµο έντυπης 

εγκυκλοπαίδειας (ενώ υπερέχουν σηµαντικά αν πρόκειται για ολόκληρη 

εγκυκλοπαίδεια). Η ευκρίνεια των εικόνων παραµένει κατώτερη από την καλής 

ποιότητας εκτύπωση και η απόδοση χρωµατικών λεπτοµερειών εξαρτάται υπερβολικά 
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από τις συνθήκες φωτισµού και την ποιότητα της οθόνης. Πρακτικά, στο πλαίσιο της 

παρούσας µελέτης, ‘ψηφιακή µορφή’ για µια εγκυκλοπαίδεια σηµαίνει  είτε έναν δίσκο 

ακτίνας (CD, DVD) που διαβάζεται από έναν υπολογιστή, είτε –συχνότερα- ένα 

εγκυκλοπαιδικό έργο διαθέσιµο στο διαδίκτυο και προσβάσιµο από σταθερά και κινητά 

συστήµατα (desktop, laptop, palmtop, κινητά τηλέφωνα). 

 

2.5 Σκοπιµότητα 
Έχοντας περιγράψει σε αδρές γραµµές τι εννοούµε µε τον όρο ‘ψηφιακή 

εγκυκλοπαίδεια ιστορικού περιεχοµένου’ αξίζει να υπενθυµίσουµε –αν και κοινότυπα 

πλέον-  τα υπέρ και τα κατά των ηλεκτρονικών εκδόσεων εν γένει. 

Θα µπορούσε κανείς να προσµετρήσει στα αρνητικά των ψηφιακών εγκυκλοπαιδειών 

την αυξανόµενη εξάρτησή µας από την ενέργεια (αφού δεν µπορούν να διαβαστούν 

ούτε στη διάρκεια της µέρας χωρίς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας), τον κίνδυνο ταχείας 

απαξίωσης λόγω  ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία και λόγω πιθανής 

ασυµβατότητας των παλαιών τεχνολογιών µε τις νεότερες, και την απουσία υλικής 

υπόστασης. Είναι ωστόσο αµφίβολο αν τα στοιχεία αυτά αποτελούν πράγµατι σοβαρούς 

παράγοντες ανάσχεσης στο σύγχρονο κόσµο. 

Αντιθέτως οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (όπως και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις 

συνολικά) παρουσιάζουν πολλά προτερήµατα έναντι των συµβατικών. Είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον σε αντίθεση µε τις έντυπες (οι οποίες είναι εξαιρετικά δενδροβόρες 

και σε αντίθεση µε άλλα βιβλία περνούν γρήγορα σε αχρηστία). ∆εν καταστρέφονται και 

είναι πρακτικά άφθαρτες, ενώ αναπαράγονται στο διηνεκές χωρίς απώλειες στην 

ποιότητα. Μπορούν να τις συµβουλεύονται ταυτόχρονα περισσότεροι χρήστες και 

µάλιστα ανεξαρτήτως απόστασης. Μπορούν εύκολα να αποσπαστούν ή να αντιγραφούν 

τµήµατά τους και να αποσταλούν όπου δει. Συντηρούνται σχετικά εύκολα και 

καταλαµβάνουν ελάχιστο φυσικό χώρο. Έχουν µικρότερο κόστος παραγωγής και 

διανοµής. Συντελούν στην εξοικονόµηση χρόνου και πόρων καθώς µπορεί κανείς να τις 

συµβουλευτεί εξ’ αποστάσεως. Μπορούν να προσφέρουν εισόδηµα στους οργανισµούς 

που τις δηµιουργούν είτε άµεσα, είτε έµµεσα από παράλληλες υπηρεσίες (εκτυπώσεις, 

συνδροµές, φωτογραφίες και δικαιώµατα χρήσης, εξειδικευµένη έρευνα κλπ.). Μπορούν 

να ενσωµατώσουν ταχύτατα τα νεότερα πορίσµατα της έρευνας, να ανανεώνονται 

συστηµατικά, να διορθώνονται χωρίς ουσιαστικό κόστος και να εγκολπώνονται 

τεράστιες ποσότητες ψηφιοποιηµένης πληροφορίας από άλλες πηγές. Μπορούν να 

εµπλουτίζονται αδιάκοπα τόσο σε άµεση πληροφορία , όσο και σε συνδέσεις προς άλλα 

γενικά (θησαυρούς, λεξικά, άτλαντες) ή ειδικά έργα (µονογραφίες, µελέτες, 

στατιστικές) διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Τέλος µπορούν να διευκολύνουν τη µαθησιακή 

και εκπαιδευτική διαδικασία, να υπηρετήσουν πιστότερα και αρτιότερα την έρευνα και 

να συµβάλλουν στον εκδηµοκρατισµό της γνώσης και την κατάργηση των κοινωνικών, 

οικονοµικών και πολιτισµικών στεγανών. 
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3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Μορφές έκδοσης και διάδοσης 
Η παρούσα κατάσταση στο χώρο των ηλεκτρονικών και ψηφιακών τεχνολογιών 

(Ιανουάριος 2005), αν και ταχύτατα µεταβαλλόµενη, φαίνεται να παγιώνει δυο κυρίως 

εκδοχές για τις εγκυκλοπαίδειες: την κλειστή και την ανοιχτή. Η πρώτη 

αντιπροσωπεύεται από τις ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες σε µορφή δίσκου ακτίνας (CD ή 

DVD) και ενδέχεται στο άµεσο µέλλον να συνδεθεί µε την εµπορική εκµετάλλευση του 

ηλεκτρονικού χαρτιού (e-paper). Η δεύτερη αφορά τις εγκυκλοπαίδειες που είναι 

προσβάσιµες στο διαδίκτυο. Οι δυο εκδοχές δε διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τις 

µορφές του περιεχοµένου και τις δυνατότητες οργάνωσης της πληροφορίας. ∆ιαφέρουν 

όµως ως προς αρκετά άλλα χαρακτηριστικά τους.  

Οι εγκυκλοπαίδειες σε δίσκο (κυκλοφορούν ήδη πολλές γενικές και µερικές 

εξειδικευµένες) περιορίζονται σε έκταση από τη χωρητικότητα του φέροντος µέσου 

παρά τη ραγδαία αύξησή της τελευταίας. Μπορούν βέβαια να εκτείνονται σε 

περισσότερους δίσκους, αλλά αυτό δεν τις διαφοροποιεί από τις έντυπες που επίσης 

µπορούν να εκταθούν σε περισσότερους τόµους. Οι δικτυακές εγκυκλοπαίδειες είναι 

δυνητικά και πραγµατικά απεριόριστες σε έκταση. 

Οι δυνατότητες µεταφοράς πληροφορίας από τα υφιστάµενα δίκτυα, ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, συντηρεί ακόµα ορισµένους περιορισµούς για πολύ ογκώδεις τύπους αρχείων 

(π.χ. Cad) και συνεπώς για τις εγκυκλοπαίδειες που περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό 

τέτοιων αρχείων η εκδοχή του δίσκου παραµένει ελκυστική.  

Οι εγκυκλοπαίδειες σε δίσκο µπορούν να χαρακτηριστούν κλειστές γιατί η ανανέωσή 

τους σηµαίνει την  παραγωγή και την αγορά ενός νέου δίσκου. Οι εσωτερικές συνδέσεις 

είναι οριστικές και ορισµένες στον αριθµό, ενώ δεν υπάρχει τρόπος άµεσης ανάκλησης 

πληροφορίας από άλλες πηγές. Οι δικτυακές εγκυκλοπαίδειες αντιθέτως µπορούν να 

ανανεώνονται, να διορθώνονται και να επεκτείνονται αδιάκοπα ακόµα και σε µικρές 

λεπτοµέρειες χωρίς το χρονικό και οικονοµικό κόστος µιας ολοκληρωµένης νέας ή µιας 

συµπληρωµατικής έκδοσης. Οι εσωτερικές τους συνδέσεις µπορούν να αυξάνονται και 

κυρίως µπορούν να είναι ανοιχτές και να εµπλουτίζονται συνεχώς µε παραποµπές σε 

άλλα έργα και άλλες πηγές πληροφορίας στο διαδίκτυο. Ακόµα και ο σχεδιασµός και η 

οργάνωσή τους µπορεί να παρακολουθεί βήµα προς βήµα τα νεότατα επιτεύγµατα της 

ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη ώστε 

να τον διευκολύνουν. 

Οι εγκυκλοπαίδειες σε δίσκο δεν έχουν άλλη οδό διάδοσης από την εµπορική 

εκµετάλλευση, ενώ εκείνες του διαδικτύου µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε 

περισσότερα διαφορετικά µοντέλα πρόσβασης και να τα συνδυάσουν κατά βούληση µε 

παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών. 

Η δυνατότητα της ελεγχόµενης πρόσβασης µε κωδικό που διανέµεται σε µια οµάδα 

χρηστών εξυπηρετεί  τις ανάγκες κοινοτήτων, όπως η φοιτητική και η ερευνητική, και 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 9

 

συµβάλλει στην ασφάλεια του έργου από κακοπροαίρετες καταχρήσεις της ψηφιακής 

ανωνυµίας.. Ανάλογα αιτήµατα καλύπτει και η πρόσβαση επ’ αµοιβή, συχνά εντελώς 

συµβολική (όπως στην περίπτωση της Brittanica), ενώ παράλληλα συµβάλλει στην 

αποσυµφόρηση του δικτυακού τόπου που φιλοξενεί το έργο από «επισκέπτες 

περιέργειας». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µια σειρά ανεξάρτητων αµειβοµένων 

υπηρεσιών παρέχει αντισταθµιστικά οφέλη και ρυθµίζει την ακόµα προβληµατική 

διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται 

για εκτύπωση και αποστολή µεγάλων τµηµάτων του έργου, είτε για παροχή οπτικού 

υλικού και δικαιωµάτων χρήσης, είτε τέλος για εξειδικευµένη έρευνα και καθοδήγηση 

στη µελέτη ενός συγκεκριµένου θέµατος, οι υπηρεσίες αυτές προϋποθέτουν ότι οι 

δηµιουργοί του έργου έχουν προβλέψει και θέσει σε λειτουργία ένα σύστηµα 

υποστήριξης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει σχεδόν πάντα εκτός από 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και τυποποιηµένες φόρµες, ανθρώπινη παρέµβαση, 

εκτίµηση των αιτηµάτων και ανταπόκριση κατά περίπτωση. 

 

3.2 Μορφές διάδρασης, έρευνας και επικοινωνίας 
Το διαδίκτυο είναι µέσο αµφίδροµης επικοινωνίας και αναπτύσσει συνεχώς τα 

περιθώρια επιλογών του χρήστη και τις κατηγορίες αιτηµάτων στα οποία µπορεί να 

ανταποκριθεί. Η µέχρι τώρα πρακτική έχει καταστήσει κοινότυπη τη δυνατότητα 

επιλογών εµφάνισης σε πολλούς δικτυακούς τόπους, συµπεριλαµβανόµενων και 

ορισµένων εγκυκλοπαιδικών έργων. Τα γραφικά, τα πλαίσια, τα χρώµατα, οι 

γραµµατοσειρές, η διάταξη στην οθόνη, η εµφάνιση ή απόκρυψη εικόνων και 

βοηθητικών εργαλείων, η ανάπτυξη ή σύµπτυξη του χάρτη πλοήγησης είναι τα συνήθη 

στοιχεία που αφήνονται πλέον –σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό- στις προτιµήσεις και 

ανάγκες του χρήστη. Η λογική αυξηµένων πρωτοβουλιών από µεριάς του χρήστη 

προϋποθέτει ένα σύστηµα αυξηµένων δυνατοτήτων για το έργο. ∆υνατότητες, οι οποίες 

ωστόσο δεν εµφανίζονται αυτόµατα, αλλά αποκαλύπτονται βαθµιαία σε διαφορετικά 

επίπεδα διείσδυσης. 

Η αποτύπωση των συνηθειών και ενδιαφερόντων του χρήστη (τι είδους λήµµατα 

επισκέπτεται; πόσο χρόνο αφιερώνει; τι εµφάνιση προτιµά; κλπ.) δηµιουργεί ένα είδος 

ατοµικού αρχείου συµπεριφοράς, ώστε να διευκολυνθούν κατά το µέγιστο οι 

µελλοντικές επισκέψεις του. Η αποτύπωση των ερευνών (searches), των 

αποτελεσµάτων τους και της καταλληλότητας αυτών προσφέρει τη δυνατότητα (όταν 

βέβαια πρόκειται για νοηµατική αναζήτηση) βελτίωσης των ερευνών από οποιονδήποτε 

µελλοντικό χρήστη. Οι συνηθέστερες έρευνες βασίζονται απλώς σε λέξεις-κλειδιά 

(keywords) που περιέχονται στα προς διερεύνηση κείµενα και είναι αποθηκευµένες σε 

ένα ευρετήριο. Συχνά επιτρέπουν τη χρήση των λογικών κανόνων της άλγεβρας Bool, 

ώστε να περιορίζουν τον αριθµό των αποτελεσµάτων. Οι νοηµατικές αναζητήσεις 

ωστόσο προσφέρουν σηµαντικά πιο εύστοχα αποτελέσµατα καθώς λαµβάνουν υπόψη 

τους τη διαφορετική νοηµατική βαρύτητα των υπό αναζήτηση όρων (µέθοδος του 

Μοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου - VSM), ή την υποκείµενη δοµή των κειµένων 
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(µέθοδος της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης ή Λανθάνουσας 

Σηµασιολογικής Ανάλυσης - LSI ή LSA). 

Η επικοινωνία µεταξύ δηµιουργών / διαχειριστών του έργου και χρηστών, καθώς και 

αυτή µεταξύ χρηστών µετέρχεται τις διαδεδοµένες ασύγχρονες και σύγχρονες 

πρακτικές: ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων µορφών µηνυµάτων, 

από/προς έναν ή όλους τους χρήστες, και συµµετοχή σε διάλογο σε πραγµατικό χρόνο 

(chats µε ή χωρίς οπτική επικοινωνία). 

 

3.3 Μορφές περιεχοµένου 
Σε µια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ιστορικού – πολιτισµικού περιεχοµένου η 

περιεχόµενη πληροφορία µπορεί πρακτικά να πάρει όλες τις µορφές που επιτρέπει η 

τρέχουσα τεχνολογία. 

3.3.1 Κειµενική πληροφορία 

Ως κειµενική πληροφορία νοούνται όλα τα γραπτά κείµενα µε σχετική (γλωσσική 

οπωσδήποτε και νοηµατική εν µέρει) αυτοτέλεια οποιασδήποτε έκτασης. Στην πράξη 

αυτό σηµαίνει τα κείµενα του σώµατος των ληµµάτων και τα κείµενα όλων των 

βοηθηµάτων (εισαγωγών και οδηγιών χρήσης, γλωσσαριών, λεζαντών, 

χρονολογίων, υποσηµειώσεων, βιβλιογραφιών, παραθεµάτων, εργογραφιών, 

γενεαλογικών δέντρων, καταλόγων κλπ.). 

3.3.2 Οπτική και οπτικοακουστική πληροφορία 

Πρόκειται για αρχεία σταθερής ή κινούµενης εικόνας συνοδευόµενα ή µη από ήχο. 

Περιλαµβάνονται οι φωτογραφίες, τα σκίτσα, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι 

αναπαραστάσεις (2 ή 3 διαστάσεων), οι χάρτες, οι γράφοι και τα γραφήµατα, τα 

βίντεο και οι διάφορες εκδοχές συνθετικής σταθερής ή κινούµενης εικόνας. 

3.3.3 Ηχητική πληροφορία 

Περιλαµβάνει λόγο, µουσική και παντοειδείς ηχητικές καταγραφές, είτε ως 

συνοδευτικό εικόνας (αφήγηση, σχολιασµός, υπόκρουση, ηχητικό ντοκουµέντο 

κινηµατογράφησης), είτε ως αυτόνοµα αρχεία (αφήγηση, µαρτυρία, απαγγελία, 

συζήτηση, τραγούδι, κλπ.). 

 

3.4 Μορφές εισόδου στην πληροφορία 
Ανεξαρτήτως του πραγµατικού τρόπου οργάνωσης των δεδοµένων σε µια 

ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ιστορικού περιεχοµένου, προσφέρονται πολλαπλές 

δυνατότητες εισόδου στην πληροφορία. Η αναζητήσεις και οι κατάλογοι ωστόσο 

σχετίζονται άµεσα µε τη διάρθρωσή της, για την οποία  θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Οι 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 11

 

άλλες δυο µορφές εισόδου είναι η χρονική και η χωρική, δηλαδή χρονολόγια και χάρτες 

και ο µεταξύ τους συνδυασµός.  

Κατά τη χρονική προσέγγιση προσφέρεται στο χρήστη ένα χρονολόγιο, απλό ή 

πολυεπίπεδο, στο οποίο οι κλάσεις και οι εξειδικεύσεις κλάσεων αντανακλούν το εύρος 

και το βάθος της πληροφορίας που περιέχεται (όπου οι κλάσεις νοούνται σύµφωνα µε 

τα πρότυπα RDF και CIDOC-CRM). Ιστορικές και πολιτισµικές περίοδοι, δυναστικές, 

βασιλικές και άλλες εξουσιαστικές περίοδοι, αιώνες και υποδιαιρέσεις τους, έτη και 

υποδιαιρέσεις τους (το πολύ ως ηµέρα) είναι οι πιο διαδεδοµένες κλάσεις. Η 

χρονολογική ταξινόµηση συχνά εκφράζεται µέσω γεγονότων και φαινοµένων 

δηµιουργώντας την εντύπωση µιας µεικτής προσέγγισης, χρονικής και θεµατικής 

συνάµα (π.χ. η εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, η περίοδος του Β΄ Παγκοσµίου 

πολέµου). 

Κατά τη δεύτερη προσέγγιση οι χάρτες επιτρέπουν επίσης πολυεπίπεδη εστίαση στο 

χώρο, αρχίζοντας από γενικούς-παγκόσµιους και φτάνοντας µέχρι τους ειδικούς 

τοπογραφικούς. Οι προσδιορισµοί τόπου, ωστόσο, υποδηλώνουν το χρόνο ακόµα 

συχνότερα από ότι η χρονικότητα το θέµα. Ακόµα και οι γεωφυσικοί χάρτες 

υποδηλώνουν χρονικότητα, καθώς ο ρους των ποταµών, οι λίµνες και οι ακτογραµµές, 

η φυτοκάλυψη και η οικιστική εξάπλωση ή συρρίκνωση µεταβάλλονται αισθητά ακόµα 

και σε διάρκεια λίγων δεκαετιών. Επιπλέον οι επιλογές ονοµάτων τόπων και διοικητικών 

µορφωµάτων ή επικρατειών ισχύουν για δεδοµένες πάντοτε χρονικότητες ή δεδοµένα 

πολιτισµικά περιβάλλοντα (π.χ. Βόστιτζα αντί Αίγιο παραπέµπει σε συγκεκριµένη 

ιστορική περίοδο. Οι όροι σαντζάκι, κοµητεία, καντόνι υποδηλώνουν συγκεκριµένα 

ιστορικο-πολιτισµικά περιβάλλοντα).  
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4. ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ 

4.1 Γενικό και ειδικό 
Στη συγκρότηση µιας ιστορικής εγκυκλοπαίδειας είναι αναπόφευκτο, αν όχι αναγκαίο, 

οι οπτικές να υπαγορεύονται από την κεντρική θεµατική της µε συνέπειες ως προς την 

έκταση, το βάθος και την εστίαση (focusing) των ληµµάτων. Π.χ. διαφορετικά θα 

αντιµετωπιστεί το λήµµα ‘Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία’ σε µια εγκυκλοπαίδεια των πολιτικών 

θεσµών του δυτικού κόσµου και διαφορετικά σε µια εγκυκλοπαίδεια για την αρχαία 

Αθήνα. Το γενικό και το ειδικό είναι κατηγορίες άµεσα σχετιζόµενες µε το πλαίσιο 

αναφοράς. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγµά, το λήµµα ‘Θεσµοί’ µοιάζει εντελώς 

άχρηστο στην πρώτη περίπτωση, ενώ µπορεί κάλλιστα να περιλαµβάνεται στη δεύτερη 

ή ακόµα και να εξειδικεύεται µε άλλα λήµµατα (π.χ. ‘Οστρακισµός’). Η ‘Ερυθρόµορφη 

Αγγειογραφία’ είναι ένα πολύ ειδικό λήµµα για µια εγκυκλοπαίδεια για τον αρχαίο 

κόσµο, αλλά ένα πολύ γενικό λήµµα για µια εγκυκλοπαίδεια της Αττικής κεραµικής.  

 

4.2 Παράδειγµα 
Συνεπώς και η έννοια του παραδείγµατος, απαραίτητου για την κατανόηση ενός 

ιστορικού φαινοµένου, υπόκειται στους περιορισµούς ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη συνολική θέαση του έργου. Το στοιχείο αυτό υπεισέρχεται στη σχέση των 

συστατικών µερών της πληροφορίας που συγκροτούν ένα λήµµα. Αν η εικόνα ενός 

κάστρου είναι επαρκές παράδειγµα οχύρωσης για ένα λήµµα ‘Μεσαιωνικής 

Αρχιτεκτονικής’, είναι προφανώς ανεπαρκές για το λήµµα των ‘Ενετικών οχυρώσεων 

στην Ελλάδα’. Τα οπτικά και ηχητικά µέρη της πληροφορίας δεν αποτελούν απλώς 

αισθητική και ψυχολογική διαφυγή από το κειµενικό βάρος του λήµµατος, αλλά είναι 

άµεσοι φορείς πληροφορίας, η επιλογή και χρήση των οποίων υπόκειται σε κανόνες 

εξίσου λεπτοµερείς και ακριβείς µε εκείνους που διέπουν τη συγγραφή των κειµένων. 

Υπηρετούν τον ίδιο στόχο και σε ορισµένες περιπτώσεις µε µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα. Το ίδιο ισχύει για τα σχέδια, τις αναπαραστάσεις και τις οπτικές 

αποδώσεις. Η σχεδιαστική αναπαράσταση ενός κατεστραµµένου οικοδοµήµατος ή η 

οπτική απόδοση των κινήσεων των διαφόρων τµηµάτων του στρατού στη διάρκεια µιας 

µάχης ενδέχεται (και συχνά συµβαίνει), εκτός από οικονοµία στις περιγραφές, να 

προσφέρουν πραγµατικά ακριβέστερη, πλουσιότερη και περισσότερο εύληπτη 

πληροφορία. Όσο δε για τα ηχητικά παραδείγµατα, ο γραπτός λόγος απλώς αδυνατεί να 

τα υποκαταστήσει (π.χ. πώς ηχεί το κλειδοκύµβαλο και ποιο ήταν το ηχητικό 

περιβάλλον τις ηµέρες του βοµβαρδισµού του Λονδίνου;). Όσο πλουσιότερο, 

περισσότερο καίριο και πολυειδές είναι το οπτικοακουστικό υλικό που ενσωµατώνεται 

στα λήµµατα, τόσο αυξάνεται η εµβέλεια και η πιθανότητα ορθής πρόσληψης της 

πληροφορίας ενός λήµµατος. Συχνά ωστόσο η αναπαράσταση ενός κατεστραµµένου 

έργου και η οπτική απόδοση ενός φαινοµένου δεν είναι παρά η σύγχρονη οπτική 

ερµηνεία άλλων προγενέστερων κειµενικών πηγών. Γι’ αυτό άλλωστε τα όρια µεταξύ 
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των αδιαµφισβήτητων στοιχείων και της αληθοφανούς συµπλήρωσης ή ερµηνείας τους 

οφείλουν να παραµένουν διακριτά (κανόνες ιστορικής και πολιτισµικής οπτικοποίησης). 

 

4.3 Προοπτικές 
Επί του παρόντος η πληροφορία µεταδίδεται οπτικά (κείµενο και εικόνα) και 

ακουστικά (λόγος, ήχοι, µουσική). Οι ταχύτατες εντούτοις εξελίξεις στο χώρο των 

ψηφιακών τεχνολογιών υπόσχονται µια όχι και τόσο µακρινή συµµετοχή µιας ακόµη 

αίσθησης στην πρόσληψη ηλεκτρονικής πληροφορίας: της αφής. Τα απτικά συστήµατα 

(haptics) βρίσκονται ακόµα σε εµβρυακό στάδιο, αλλά ανάµεσα στις πρώτες δοκιµές 

υπήρξαν και ορισµένες µε καθαρά  πολιτισµική κατεύθυνση (αν και απότοκο αναγκών 

άλλων επιστηµών). Προφανώς η διαδικασία της αναθύρωσης στην αρχαία ελληνική 

αρχιτεκτονική µπορεί να γίνει αντιληπτή από µια εύστοχη περιγραφή, και µε τη 

συνέργια εικόνας πλήρως κατανοητή από τη συντριπτική πλειοψηφία του κοινού. Η 

συµµετοχή της αφής όµως, εφόσον καταστεί δυνατή, θα προσδώσει µια µοναδική 

βιωµατική διάσταση στην πρόσληψη της πληροφορίας. 
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5. ΚΟΙΝΟ 
Ο προσδιορισµός του κοινού, στο οποίο απευθύνεται το έργο, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα της ταυτότητας και εν τέλει της µορφής του. Αν και από τη φύση τους τα 

εγκυκλοπαιδικά έργα δεν αποκλείουν κανέναν από το ενδεχόµενο κοινό τους, 

επιχειρούνται ή οφείλονται αποκλίσεις από το γενικό κανόνα για την εξυπηρέτηση 

αναγκών δυο συγκεκριµένων οµάδων. 

 

5.1 Νεανικό 
Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει, τα παιδία και τους εφήβους, τους µαθητές και το 

νεανικό κοινό εν γένει. Κι εδώ ισχύουν οι παραδοχές που ισχύουν γενικά για 

οποιοδήποτε εκδοτικό έργο. Θεωρητικά όλες οι θεµατικές της ιστορίας και του 

πολιτισµού είναι κατάλληλες ή µπορούν να αποδοθούν κατάλληλα για το νεανικό κοινό. 

Στην πράξη όµως µια ολόκληρη σειρά θεµάτων, ενώ θα ήταν ελκυστικά για το γενικό 

κοινό, δεν ενδείκνυνται για κάποιον που δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. 

Συνήθως πρόκειται για θεµατικές που άπτονται πολύπλοκων φιλοσοφικών, 

κοινωνικοπολιτικών και οικονοµικών εννοιών, η κατανόηση των οποίων απαιτεί ένα 

επίπεδο αφαιρετικής και συνθετικής σκέψης που δε διαθέτουν τα νεαρά άτοµα. Είναι 

προφανές ότι η γλώσσα και το ύφος των κειµένων πρέπει να είναι απλούστερο από το 

µέσο όρο, να αποφεύγεται η χρήση εξειδικευµένης ορολογίας, να πολλαπλασιαστούν οι 

επεξηγήσεις, να περιορίζεται η έκταση των κειµένων, να υπάρχει προφανής συνάφεια 

µεταξύ των µερών της πληροφορίας (κείµενα, εικόνες, σχέδια κλπ.) ή να καθίσταται 

προφανής χάρις σε αναλυτικότερο σχολιασµό. Ορισµένα είδη πληροφορίας δεν είναι 

αναγνώσιµα χωρίς την ανάλογη προετοιµασία και εµπειρία (κατόψεις και προοπτικά 

σχέδια, συγκριτικοί ή στατιστικοί πίνακες, γραφήµατα, χάρτες διασποράς, ορισµένες 

πηγές στο πρωτότυπο κλπ.). Τα ιστορικά εγκυκλοπαιδικά έργα για νεανικό κοινό 

οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους το επίπεδο αντίληψης της ιστορίας και του 

πολιτισµού από τους χρήστες και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να ανταποκρίνονται 

ταυτόχρονα στις µεταβαλλόµενες δυνατότητες και ανάγκες των παιδιών και των νέων 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η έρευνα στο διαδίκτυο δεν 

εντόπισε καµιά ολοκληρωµένη εγκυκλοπαίδεια ιστορικής – πολιτισµικής κατεύθυνσης 

που να απευθύνεται στο νεανικό κοινό (αν και υπάρχουν χιλιάδες δικτυακοί τόποι για 

επί µέρους θέµατα µε σχετική ηλικιακή εξειδίκευση).  

 

5.2 Γενικό 
Από την άλλη, τα παιδιά και οι νέοι δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα µε την 

ψηφιακή µορφή και το διαδίκτυο και εµφανίζουν αναµφισβήτητα πολύ υψηλότερο 

ποσοστό ψηφιακού αλφαβητισµού από τους ενήλικες. Ένα µεγάλο ποσοστό από τους 

τελευταίους ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές πριν καν την εµφάνιση των 

προσωπικών υπολογιστών και κλήθηκαν να εξοικειωθούν µε τις ψηφιακές µορφές 
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πληροφορίας είτε ως αυτοδίδακτοι ερασιτέχνες, είτε ως επανακαταρτιζόµενοι 

επαγγελµατίες (requalified professionals).  

Ο ψηφιακός αναλφαβητισµός των ενηλίκων, αν και ακόµα υψηλός σε αρκετές χώρες 

– και στην Ελλάδα, τείνει στην εξάλειψή του από το δυτικό κόσµο. Ο σχεδιασµός 

ψηφιακών εγκυκλοπαιδειών ωστόσο οφείλει να λαµβάνει υπόψη το µέσο επίπεδο 

ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του κοινού τους. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα. Αν και 

παρατηρείται συνεχής διάδοση της πολυγλωσσικότητας, δεν είναι αναµενόµενο από το 

γενικό κοινό να προσεγγίσει και να χρησιµοποιεί µαζικά ένα εγκυκλοπαιδικό έργο που 

δεν είναι γραµµένο στη γλώσσα του, ή το πολύ-πολύ στα αγγλικά (καθώς το διαδίκτυο 

συνέβαλε στην ακόµα εντονότερη καθιέρωσή τους ως lingua franca). Γι’ αυτό (αλλά και 

για άλλους λιγότερο προφανείς λόγους, σχετικούς µε την ανάγκη για ορθή εµφάνιση 

κειµένων και λόγου σε διαφορετικές γλώσσες), οι συντάκτες / εκδότες ενός ψηφιακού 

εγκυκλοπαιδικού έργου µε ιστορικό  περιεχόµενο οφείλουν να προβλέψουν το κοινό 

τους και να µεριµνήσουν ανάλογα µε το αν απευθύνονται σε ένα οµοιογενές γλωσσικά 

κοινό ή στη διεθνή κοινότητα. 

 

5.3 Εξειδικευµένο 
Η δεύτερη οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος είναι το επιστηµονικό κοινό, η ακαδηµαϊκή 

και ερευνητική κοινότητα (συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών των ιστορικών και 

ανθρωπιστικών σπουδών). Ένα έργο για το κοινό αυτό λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες 

και τις επιστηµονικές πρακτικές του κλάδου. Τα κείµενα πρέπει να είναι ακριβή και 

αναλυτικά (έστω και σε βάρος της συνοπτικότητας), και άρα να χρησιµοποιείται η 

καθιερωµένη ορολογία, να υποστηρίζονται από επιστηµονικά εργαλεία (υποσηµειώσεις, 

παραποµπές, βιβλιογραφία), να είναι ενηµερωµένα για τις νεότερες θεωρίες ή πρακτικές 

στον κλάδο, να αποτυπώνουν την κατάσταση της έρευνας και να συνδέονται µε όσο το 

δυνατόν περισσότερες αξιολογηµένες και επιλεγµένες πηγές ή σχετικές σελίδες στο 

διαδίκτυο (ανάπτυξη δικτυογραφίας webliography- παράλληλα µε τη βιβλιογραφία). 

Απαιτείται να ακολουθούνται τα υπάρχοντα πρότυπα (οργάνωση περιεχοµένου, 

υποσηµειώσεις και παραποµπές –citation & quotation styles, προέλευση - credits, κλπ.).  

Το οπτικό (εικονογράφηση, οπτικές αναπαραστάσεις και αποδόσεις) καθώς και το 

ηχητικό υλικό οφείλει να αναφέρει τις πηγές του και όχι µόνο για λόγους προστασίας 

των πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά και από συνέπεια και επιστηµονική δεοντολογία. 

∆ιαφορετικά το έργο καθίσταται µη χρηστικό. 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 16

 

6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

6.1 Επιστηµολογικά πρότυπα 

6.1.1 Γεγονοτολογία, Ιστορισµός, Αιτιοκρατία 

Η παραδοσιακή –αν και προ πολλού παρωχηµένη- αντίληψη της ιστορίας ως µιας 

αρραγούς αλυσίδας γεγονότων, φαινοµένων και σχέσεων κορυφώθηκε και ήρθε σε 

σύγκρουση κατά το 19ο αιώνα µε την αναγνώριση του ανθρώπου ως ιστορικού 

υποκειµένου. Οι συνέπειες αυτής της µεταβολής οδήγησαν στην αναπόδραστη 

σχετικoποίηση της ιστορικής τελικότητας (finitude) και την ανάπτυξη του ιστορισµού, ο 

οποίος προϋποθέτει πάντα µια φιλοσοφία, ή τουλάχιστον, µια µεθοδολογία της ζώσας 

κατανόησης, της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και της ερµηνευτικής. Συνεχώς 

εξελισσόµενες και αντιµαχόµενες µορφές των αντιλήψεων αυτών διέπουν τον ιστορικό 

λόγο µέχρι σήµερα και δεσµεύονται, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από µια 

οντολογική σχέση µονόδροµης χρονικότητας, την αιτιότητα. Στο πρακτικό πεδίο 

εφαρµογής, εν προκειµένω στη δηµιουργία µιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας ιστορικού 

περιεχοµένου, έχουν συνέπειες που αρχίζουν από την επιλογή της θεµατικής της, 

επεκτείνονται στη σύσταση του καταλόγου των ληµµάτων της, διατρέχουν το κειµενικό 

και εκφράζονται µε το οπτικό υλικό της, και επηρεάζουν το εύρος και την κατεύθυνση 

των συνδέσµων της (εσωτερικών και εξωτερικών).   

6.1.2 Μικροϊστορία 

Μια διαφορετική προσέγγιση αποτελεί η µικροϊστορία. 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 µικροϊστορικής προσέγγισης. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την 

αφήγηση «πολλαπλών» ιστορικών λόγων, περισσότερα παρελθόντα διαπλέκονται, 

περισσότερες µορφές αλληλουχίας καταγράφονται, το µερικό και το ατοµικό συνδέονται 

λειτουργικά µε το γενικό και το κοινωνικό, ενώ παράλληλα καθίστανται ορατά 

διαφορετικά δίκτυα προσδιορισµών, διαφορετικές ιεραρχίες σπουδαιότητας, πολλαπλά 

πεδία συγκρότησης της ιστορικής εγκυρότητας.   

6.1.3 Μακροϊστορία 

Σχεδόν στον αντίποδα η µακροϊστορία, χωρίς να αγνοεί τη νευρώδη κινητικότητα της 

πολιτικής ιστορίας, παρακολουθεί κυρίως 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 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 17

 

παραδείγµατα. Μια εγκυκλοπαίδεια µε αντίληψη των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η 

µακροϊστορική θέαση φιλοδοξεί να απαντήσει 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.  

6.1.4 Οντολογικές προσεγγίσεις στην ιστορία 

Στην συγκρότηση ορισµένων εγκυκλοπαιδικών έργων ιστορικού περιεχοµένου 

λαµβάνονται υπόψη οι νεώτερες 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 µαζί µε άλλες οντότητες συγκροτεί 

ιεραρχικά, σχεσιακά ή /και εξαρτησιακά συστήµατα (hierarchical, relational, 

dependential). Σε άλλες περιπτώσεις οντότητες θεωρούνται κυρίως 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. Τέλος, υπό άλλο πρίσµα, 

οντότητες θα µπορούσαν να θεωρηθούν και τα µεµονωµένα λήµµατα. Είναι ωστόσο 

απαραίτητο να διακρίνει κανείς τις ιστορικές οντολογικές προσεγγίσεις από τα 

γλωσσικής προέλευσης οντολογικά µοντέλα σηµασιολογικής οργάνωσης που 

υποστηρίζουν θεωρητικά την ανάπτυξη αντικειµενοστραφών βάσεων δεδοµένων ή 

βάσεων γνώσεων (OODB-OOKB). Ενδεχοµένως στο µέλλον η ενδελεχής επεξεργασία 

µιας οντολογίας της ιστορίας να µπορεί να βρει την πλήρη έκφρασή της σε ένα 

αντιστοίχως πλήρες οντολογικό µοντέλο σηµασιολογικής οργάνωσης της ιστορικής 

πληροφορίας. 

 

6.2 Πηγές 
Στη διάρκεια ανάπτυξης µιας εγκυκλοπαίδειας ιστορικού περιεχοµένου 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. Μια σύγχρονη ιστορική 

εγκυκλοπαίδεια δεν µπορεί παρά να ανατρέχει σε αυτές σταθερά µε την κριτική 

ανησυχία του επιστηµονικού λόγου και τις εντάσσει στο σώµα της ιστορικής αφήγησης, 
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τόσο ως τεκµήρια (υποσηµειώσεις και παραποµπές), όσο και ως αντικείµενο του 

ιστορικού γίγνεσθαι (αυτούσιες µακροσκελείς παραθέσεις). Γιατί οι πηγές δεν αποτελούν 

ένα «νεκρό µουσειακό έκθεµα», αλλά το αντικείµενο που καλείτε να δοµήσει και να 

επεξεργαστεί προκειµένου να το καταστήσει «ιστορία». 
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7. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

7.1 Σηµασιολογικά µοντέλα 
Το παρών κεφάλαιο αναφέρεται στην σηµασιολογική οργάνωση των δεδοµένων 

αυτών καθ’ αυτών της ιστορικής πληροφορίας και όχι στην οργάνωση των 

µεταδεδεδοµένων της (metadata). Η σηµασιολογική οργάνωση αφορά τόσο τα λήµµατα 

της εγκυκλοπαίδειας ως τίτλους, όσο και το κειµενικό και οπτικοακουστικό τους 

περιεχόµενο.  Λαµβάνει υπόψη της την υποκείµενη σηµασιολογική δοµή (underlying 

semantic structure), αλλά δεν την ορίζει, ούτε αποτελεί ‘οντολογία επικράτειας’ 

(domain ontology) όπως αυτή χρησιµοποιείται στην υπολογιστική επιστήµη. 

Χρησιµοποιεί την τρέχουσα ορολογία των ιστορικών και πολιτισµικών σπουδών, η οποία 

µπορεί ωστόσο να αντιστοιχιστεί µε υπάρχουσες κλάσεις (classes ) και ιδιότητες 

(properties) υπαρχόντων εννοιολογικών µοντέλων αναφοράς (conceptual reference 

models), όπως το CIDOC-CRM, ή το RDF και να αποτελέσει έναυσµα για εξειδικεύσεις 

και επεκτάσεις τους (extensions). Αν και η µελέτη αυτή δεν προβαίνει στην 

αντιστοίχηση, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται προφανής η ύπαρξη υπερκλάσεων και 

υποκλάσεων (superclasses, subclasses), καθώς και υποϊδιoτήτων (subproperties).  

Τέλος η αντιστοίχηση µε βασικές οντότητες όπως οι παγκοσµιότητες και οι 

ιδιαιτερότητες (universals and pariculars) ή το σταθερό και το φευγαλέο (endurant and 

perdurant) προϋποθέτει περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων κλάσεων όπως ο δράστης, η 

οµάδα και το συµβάν (actor, group and event), τόσο µε την επεξεργασία 

υποκατηγοριών όσο και µε τη διατύπωση συµπληρωµατικών ιδιοτήτων. Η ιεραρχία των 

ιδιοτήτων µπορεί να αντιστοιχιστεί εξολοκλήρου µε την ιεραρχία ιδιοτήτων του 

µοντέλου CIDOC-CRM, αλλά χρειάζεται εµπλουτισµό µε περισσότερες ιδιότητες. 

 

7.2 Θεµατική και δεοντολογία 
Η θεµατική µιας εγκυκλοπαίδειας ιστορικού περιεχοµένου προϋποθέτει µια εποπτική 

θέαση απαλλαγµένη από ισοπεδωτικές ή αυτοεξυπηρετούµενες ιδεολογικές, 

θρησκευτικές ή πολιτικές ερµηνείες. Οφείλει επίσης να λαµβάνει υπόψη την τρέχουσα 

ερευνητική της κατάσταση, την οµαλότητα και την οµοιογένεια της οριζόντιας 

ανάπτυξής της (εύρος πληροφορίας ή/και σύνθεσής της), καθώς και τις διακυµάνσεις, 

αναλόγως του θεµατικού ή χωροχρονικού της προσδιορισµού,  της κάθετης ανάπτυξής 

της. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση ανάπτυξης του θέµατος είναι η συνεχόµενη 

παρακολούθηση των όψεών του, των εξελίξεων στους διάφορους τοµείς του και η 

αδιάλειπτη ενηµέρωση για ζητήµατα που απορρέουν από τα αιτήµατα και τους ρυθµούς 

της πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας. Ένα τέτοιο έργο δεν µπορεί παρά να 

αποτυπώνει τη σηµερινή κατάσταση της έρευνας µε όλους τους προβληµατισµούς, τα 

κενά, ή τις επιφυλάξεις για θέµατα, στα οποία η ανεπάρκεια ή η συνεχής εισροή νέων 

στοιχείων δεν επιτρέπει την απόδοση σαφούς εικόνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
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επιστηµονική αρτιότητα των ληµµάτων αποτελεί η τεκµηρίωση των ερευνητικών 

πορισµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του λήµµατος. Για τους ίδιους λόγους 

είναι απαραίτητη η σχολαστική τήρηση των επιστηµονικών προδιαγραφών κατά την 

ανάπτυξη της πληροφορίας σε παραδοσιακές µορφές (επιστηµονική δεοντολογία κατά 

τα ακαδηµαϊκά πρότυπα για τα κείµενα), αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη ανάλογων 

ελέγξιµων προδιαγραφών για τις καινοφανείς µορφές αποτύπωσης και διάδοσης της 

πληροφορίας (τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, δυανµικοί χάρτες, βίντεο κτλ.). 

Η πληροφορία µπορεί να χαρακτηριστεί εν γένει ως ιστορική και ευρύτερα ως 

πολιτισµική, µε τον πρώτο χαρακτηρισµό να αποδίδει θέµατα που σχετίζονται γενικά µε 

τον ιστορικό βίο (π.χ. πολιτικές εξελίξεις, γεγονότα, πρόσωπα, παράγοντες κλπ) και το 

δεύτερο να καλύπτει µια ευρύτερη σφαίρα πολιτισµικών εκφάνσεων (αρχαιολογικά και 

αρχιτεκτονικά ζητήµατα, δοµικά, τέχνες, επιστήµες, παιδεία κλπ). Ο παραπάνω 

διαχωρισµός έχει περισσότερο βοηθητικό ρόλο στην κατανόηση και τη διαπραγµάτευση 

γενικών ή ειδικών θεµατικών ενοτήτων, π.χ. λήµµα για τοπωνυµία εµπεριέχουν τόσο 

πληροφορίες ιστορικού χαρακτήρα, όσο και πολιτισµικού.  

Η έρευνα για τη συλλογή των δεδοµένων γίνεται επί τη βάσει κειµενικών 

(δηµοσιεύσεις αρχαιολογικών ανασκαφών, ειδικές µονογραφίες και άρθρα κλπ.) και 

οπτικών πηγών (σχέδια, φωτογραφίες, σκίτσα, αποτυπώσεις, χαρτογραφήσεις κλπ.). Η 

ανάλυση των δεδοµένων οδηγεί στην εξαγωγή πληροφορίας και στη σύνταξη κειµένου 

το οποίο εντάσσει το αντικείµενο έρευνας στο ιστορικό ή/και πολιτισµικό του πλαίσιο.  

 

7.3 Λήµµατα 
Λήµµα θεωρείται ένα µεταβλητής σύστασης σύνολο πληροφορίας σε κειµενική, 

εικονική και ηχητική µορφή, το οποίο αποτελείται από νοηµατικά αυτόνοµες και 

µορφολογικά αυτοτελείς µονάδες πληροφορίας, οι οποίες δεν επιδέχονται περαιτέρω 

κατάτµηση γιατί και όταν αυτή είναι εφικτή δεν εξυπηρετεί την απόδοση και µετάδοση 

της γνώσης. Το κειµενικό σκέλος των ληµµάτων απαρτίζεται από: τα στοιχεία 

ταυτότητας, το κυρίως κείµενο, τα διάφορα παραπληρωµατικά στοιχεία (πηγές, 

κατάλογοι κλπ που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και εµβάθυνση στο εξεταζόµενο 

θέµα), και τη βιβλιογραφία. Τα λήµµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν ως πέντε βασικές 

κατηγορίες: πρόσωπα, γεγονότα, τοπωνύµια, δοµικά έργα  και γενικά θέµατα. Η 

ταξινόµηση αυτή δεν αντανακλά τις θεωρητικές ταξινοµικές προσεγγίσεις της ιστορίας 

αλλά προτείνεται µε βάση το εύρος των γενικεύσεων που οι παραπάνω κατηγορίες 

επιτρέπουν. Θα µπορούσε κανείς να αποσπάσει από τα γενικά λήµµατα τους 

πολιτειακούς θεσµούς ή τα τέχνεργα, για παράδειγµα, και να τα θεωρήσει επιµέρους 

κατηγορίες. Εντούτοις, σε αναλογία µε τα σηµασιολογικά µοντέλα οργάνωσης για 

αρχειακές και µουσειακές εφαρµογές, οφείλει κανείς να εκτιµήσει τη συχνότητα 

εµφάνισης των κατηγοριών και το ρόλο τους στη διάρθρωση µιας εγκυκλοπαίδειας 

ιστορικού περιεχοµένου.  
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7.4 ∆οµή λήµµατος 
Η επιλογή των ληµµάτων προϋποθέτει την ύπαρξη αναλυτικών και εκτενέστατων 

καταλόγων ανά θέµα, ιστορική περίοδο και γεωγραφική περιοχή που εξετάζεται. Από 

την ένωση των επιµέρους καταλόγων προκύπτει ο γενικός κατάλογος ληµµάτων.  

Το κάθε λήµµα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω πεδία:  

7.4.1 Ταυτότητα λήµµατος. 

Πρόκειται για ένα σώµα κωδικοποιηµένων πληροφοριών, το οποίο περιλαµβάνει:  

1. Τον τίτλο του λήµµατος, ο οποίος καθορίζεται στους καταλόγους των 

ληµµάτων.  

2. Τους εκάστοτε εναλλακτικούς τίτλους ή τους διαφορετικούς τρόπους γραφής, 
ειδικά σε ότι αφορά λήµµατα προσώπων και τοπωνυµίων 

3.  Πεδία µε βασικά στοιχεία της περιγραφής του λήµµατος, που ποικίλουν 

ανάλογα µε την κατηγορία του (βλ. παρακάτω).  

4. Λέξεις-κλειδιά, οι οποίες συµβάλλουν στη συνολική οργάνωση της ιστορικής 
ύλης και επιτρέπούν την ανάκληση πληροφοριών  

5. Τον συγγραφέα. Αναφέρεται το όνοµα, η ιδιότητά του και η χρονολογία 
περάτωσης της συγγραφής.  

6. Την περίληψη του λήµµατος. Η περίληψη συνοψίζει στη µικρότερη δυνατή 

έκταση βασική πληροφορία που εµπεριέχεται στο λήµµα. 

7.4.2 Κυρίως κείµενο λήµµατος. 

Το κυρίως κείµενο του λήµµατος αποτελείται από ρέον κείµενο, µε δόµηση σε 

θεµατικές ενότητες και υποενότητες σε βάθος λίγων επιπέδων. Κάθε ενότητα και 

υποενότητα φέρει τίτλο δηλωτικό του περιεχοµένου. Επίσης, εµπεριέχει υποσηµειώσεις 

οι οποίες παρέχουν την βασική ιστορική τεκµηρίωση των πληροφοριών και των 

απόψεων που αναπτύσσονται στο κείµενο, ή ακόµη, τις απόψεις εκείνες οι οποίες, αν 

και γνωστές στην έρευνα, δεν υιοθετούνται από τον συγγραφέα. Παράλληλα, 

προσφέρεται η κύρια βιβλιογραφική τεκµηρίωση των παραπάνω. Τόσο στο ρέον 

κείµενο, όσο και στο κείµενο των υποσηµειώσεων, προβλέπεται η δυνατότητα 

πολυγλωσσικότητας, δηλαδή η ευχέρεια απόδοσης λέξεων στην µορφή που γράφονται 

στην τυχόν σύγχρονη ή αρχαία γλώσσα από την οποία προέρχονται. Επίσης, 

προβλέπεται η δυνατότητα απόδοσης συµβόλων, γλωσσικών ή άλλων, που 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην διεθνή πρακτική (π.χ. µουσικά, σύµβολα, αριθµητικά και 

µαθηµατικά σύµβολα). Η έκταση του κυρίως κειµένου και ο αριθµός των 

υποσηµειώσεων ή ο όγκος της πληροφορίας που παρέχεται σε αυτές εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το βάθος της πληροφορίας που προσφέρεται από την επιστηµονική 
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έρευνα και βιβλιογραφία, και εν γένει από τη βαρύτητα που αποδίδεται στο 

συγκεκριµένο λήµµα.  

7.4.3 Εκτός κυρίως κειµένου. 

Για την κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκµηρίωση της ιστορικής πληροφορίας που 

περιέχεται στο κυρίως κείµενο, και για την περαιτέρω ευχέρεια του χρήστη να 

κατανοήσει το περιεχόµενο αυτό, προβλέπεται µια σειρά ανεξάρτητων πεδίων: 

7.4.3.1. Προτεινόµενη βιβλιογραφία. ∆ίδεται έµφαση στην πλέον σύγχρονη και 

έγκυρη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, η οποία περιλαµβάνει τόσο γενικά 

εγχειρίδια ή εγκυκλοπαίδειες και εξειδικευµένες µονογραφίες, όσο και 

µεµονωµένα άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόµους ή ανακοινώσεις σε 

επιστηµονικά συνέδρια. Στις βιβλιογραφικές εγγραφές ακολουθείται το 

καθιερωµένο διεθνώς σύστηµα παραποµπής στο οποίο περιλαµβάνεται το κύριο 

όνοµα του συγγραφέα µε το αρχικό του µικρού του ονόµατος, ο τίτλος του 

βιβλίου ή άρθρου, ο τίτλος του συλλογικού τόµου ή περιοδικού (συν τον αριθµό 

του τεύχους), καθώς και η ηµεροµηνία και ο τόπος έκδοσης. Και σε αυτήν την 

περίπτωση προβλέπεται η δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, ώστε να αποδοθούν 

οι τίτλοι και τα ονόαµατα στη γραφή της πρωτότυπης γλώσσας.    

7.4.3.2 Πηγές. Πρόκειται για κειµενικές πηγές, ιστορικού περιεχοµένου, οι οποίες 

διακρίνονται από την προτεινόµενη βιβλιογραφία. Αναφέρεται η πλέον έγκυρη 

έκδοση την οποία µπορεί να συµβουλευτεί ο χρήστης. Ενδέχεται να 

συγκεκριµενοποιούνται ένα ή περισσότερα εδάφια τα οποία είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντικά για την κατανόηση του κυρίως κειµένου.    

7.4.3.3 Παραθέµατα. Πρόκειται για κείµενα δύο τύπων:  

Α. Πρωτότυπα κείµενα, τα οποία αναφέρονται στο κυρίως κείµενο και 

αποτελούν άµεση ιστορική πηγή για την κατανόηση των εκεί 

γραφοµένων. Τα παραθέµατα µπορεί να αναπαράγουν το σύνολο ή µέρος 

µιας ιστορικής επιγραφής, µιας πολιτικής οµιλίας, γραπτής ή 

µαγνητοφωνηµένης, ενός δηµοσιογραφικού άρθρου, ενός λογοτεχνικού 

έργου, ή ακόµη ενός κειµένου οικονοµικού, κοινωνικού, νοµικού ή 

πολιτισµικού ενδιαφέροντος (για παράδειγµα κείµενα διαφηµίσεων, 

προκηρύξεων, διακρατικών συµφωνιών και συνθηκών). Β. Παραθέµατα 

από γραπτά έργα της εποχής στην οποία αναφέρεται το κυρίως κείµενο, ή 

και µεταγενέστερα, τα οποία για ιστορικούς λόγους θεωρούνται 

σηµαντικά βοηθητικά εργαλεία για την κατανόηση του θέµατος που 

διαπραγµατέυεται το κυρίως κείµενο. Κάθε παράθεµα τιτλοφορείται, ενώ 

δίδεται και η πλήρης βιβλιογραφική τεκµηρίωση.  

7.4.3.4 ∆ικτυογραφία. Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να συµβουλευτεί 

έναν αριθµό επιλεγµένων δικτυακών τόπων που περιέχουν πληροφορία, 

εικονική, ηχητική ή γραπτή, η οποία άπτεται του θέµατος που διαπραγµατεύεται 

το λήµµα. Ο κάθε δικτυακός τόπος που καταγράφεται, αναφέρεται µε τον τίτλο, 
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το URL (ενεργό) και την ηµεροµηνία εισόδου, ενώ ενδέχεται να συνοδεύεται και 

από µια συντοµότατη περιγραφή.  

7.4.3.5 Βοηθητικοί Κατάλογοι. Οι βοηθητικοί κατάλογοι παρέχουν 

συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι οποίες εµπλουτίζουν τις πληροφορίες που 

παρέχονται στο κυρίως κείµενο και αποδίδουν µια σφαιρικότερη εικόνα σχετικά 

µε το θέµα του λήµµατος. Συγκεκριµένα, οι βοηθητικοί κατάλογοι µπορούν να 

ανήκουν στους ακόλουθους τύπους:  

Α. Εργογραφία. Σε λήµµατα προσώπων, προστίθεται ο αναλυτικός 

κατάλογος της εργογραφίας ενός συγγραφέα, ή το σύνολο των έργων 

που αποδίδονται σ’ έναν καλλιτέχνη.  

Β. Οικογενειακοί πίνακες ηγεµόνων, αξιωµατούχων, οικογενειών. 

∆οµούνται στη µορφή του γενεαλογικού δένδρου, έτσι ώστε να δίδεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να περιτρέξει τις γενιές που περιέχονται στον 

κατάλογο.   

Γ. Ονοµαστικοί κατάλογοι τοπικών ηγεµόνων, κρατικών και 

εκκλησιαστικών αξιωµατούχων.  

∆. Κατάλογοι γεωγραφικών διοικητικών υποδιαιρέσεων κρατικών 

οντοτήτων ή θρησκευτικών διοικητικών ενοτήτων (πατριαρχεία, 

µητροπόλεις, επισκοπές). 

Ε. Κατάλογοι τίτλων, αξιωµάτων και µονάδων που απαρτίζουν τη δοµή 

ενός συγκεντρωτικού συστήµατος εξουσίας (π.χ. η αυλή του βυζαντινού 

κράτους, η δοµή του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου).     

ΣΤ. Άλλοι κατάλογοι. Σ’αυτή την κατηγορία εµπίπτουν διάφορες 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα ο κατάλογος σηµαντικών κτιρίων ενός 

συγκεκριµένου αρχιτεκτονικού ρυθµού σε µια γεωγραφική περιοχή, ο 

κατάλογος των σωζόµενων χειρογράφων ενός λογοτεχνικού κειµένου, ή 

ο κατάλογος των θεοτήτων που λατρεύονταν σε µια αρχαία πόλη.    

7.4.3.6 Χρονολόγιο. Παρουσίαση ενός χρονολογίου το οποίο εντάσσει το 

συγκεκριµένο λήµµα στο ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο της εποχής στην οποία 

αναφέρεται, ή αποδελτιώνει επιγραµµατικά τις γεγονοτολογικού τύπου 

πληροφορίες που αναφέρονται στο κυρίως κείµενο. 

7.4.3.7 Γλωσσάρια. Η ύπαρξη τους είναι αναγκαία, καθώς καµιά εγκυκλοπαίδεια  

δεν απευθύνεται σε κοινό µιας και µοναδικής εξειδίκευσης. Μέσω των 

γλωσσαριών, παρέχεται η δυνατότητα στον µη εξειδικευµένο χρήστη, να 

αφοµοιώσει επεξηγηµατικές πληροφορίες για ζητήµατα τα οποία αναφέρονται 

στο κυρίως κείµενο χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη. Τα γλωσσάρια είναι δύο τύπων: 

Α. Κειµενικό γλωσσάρι σε σύντοµο, ρέον κείµενο, το οποίο επεξηγεί 

κάποιον τεχνικό όρο, ή παρέχει πληροφορία για κάποιο ιστορικό πρόσωπο 

ή γεγονός που αναφέρεται στο κυρίως κείµενο. 
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Β. Οπτικό γλωσσάρι, το οποίο, συνοδεύεται από µια σύντοµη 

περιγραφή. Πρόκειται για εικονικές πηγές που στόχο έχουν να 

επεξηγήσουν διακοσµητικά σχέδια, αρχιτεκτονικούς ρυθµούς, είδη 

φορεσιών και τύπους εργαλείων και εξαρτηµάτων, για τα οποία κρίνεται 

ότι η φραστική τους περιγραφή µόνο δεν επιτρέπει την πλήρη 

κατανόηση. 

7.4.3.8 Οπτικοακουστικό Υλικό. Το οπτικοακουστικό µέρος του λήµµατος έχει δύο 

λειτουργίες: αφενός την τεκµηρίωση και την συµπλήρωση του κειµενικού 

τµήµατος (π.χ. διαγράµµατα και χάρτες), και αφετέρου την εικονογράφησή του 

(π.χ. απεικονίσεις προσώπων, αντικειµένων και χώρου). Αναλυτικότερα, το 

οπτικοακουστικό υλικό, που κατά περίπτωση συνοδεύεται από λεζάντες 

διαχωρίζεται σε επιµέρους κατηγορίες:  

Α. Στατικές εικόνες (φωτογραφίες ανθρώπων, τόπων και αντικειµένων, 

εικαστικά έργα, έγγραφα κλπ.).  

Β. Στατικοί και δυναµικοί χάρτες (µε µεταναστευτικές κινήσεις, οδικό 

δίκτυο, αγροτική παραγωγή, εµπορικές και οικονοµικές δραστηριότητες, 

απεικόνιση σε δεδοµένη στιγµή ή και εξέλιξη στο χρόνο κρατικών 

οντοτήτων, διοικητικών διαµερισµάτων, πολιτικοί και γεωφυσικοί χάρτες 

κλπ.).  

Γ. ∆ιαδραστικοί χάρτες, τρισδιάστατοι χάρτες και τρισδιάστατα ψηφιακά 

µοντέλα οικισµών, τα οποία παρουσιάζουν τη µορφή του οικισµού σε 

διάφορες φάσεις της εξέλιξής του.  

∆. Σχέδια και αναπαραστάσεις εργαλείων (π.χ. καταπέλτες).  

Ε. ∆υδιάστατα και τριδιάστατα µοντέλα κτιρίων, µνηµείων, µηχανών, 

εργαλείων κλπ.  

ΣΤ. Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίων και τµηµάτων αυτών, στη µέγιστη 

δυνατή ακρίβεια αποτύπωσης.  

Ζ. Γραφήµατα και πίνακες.  

Η. Ηχητικά και κινηµατογραφικά ντοκουµέντα (λόγοι, συνεντεύξεις, 

µουσική, ντοκυµαντέρ, ταινίες, βίντεο).  

7.4.4 Κειµενολογικά στοιχεία   

7.4.4.1 Ύφος και γλώσσα. Τα κείµενα γράφεται σε γλώσσα απλή, χωρίς να είναι 

απλουστευτική και χωρίς να εκλαϊκεύει σε βάρος της επιστηµονικής επάρκειας. 

Αποφεύγεται ο µακροπερίοδος λόγος και οι αλλεπάλληλες υποτακτικές προτάσεις, η 

καλολογία και οι κάθε είδους αξιολογικές κρίσεις υποκειµενικού χαρακτήρα. Τα κείµενα 

των υποσηµειώσεων ενδέχεται να είναι περισσότερο εξειδικευµένα και τεχνικά, ιδιαίτερα 

αν εξετάζονται πολύπλοκες αντικρουόµενες επιχειρηµατολογίες. 
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7.4.4.2 Ορολογία. Για τη χρήση ειδικών όρων, προτιµάται η ελληνική ορολογία. Εάν 

δεν υπάρχουν δόκιµοι ελληνικοί όροι, χρησιµοποιούνται οι διεθνείς. Ανθρωπονύµια, 

τοπωνύµια, ονοµασίες διοικητικών ενοτήτων κλπ., παρατίθενται στη µορφή και την 

ορθογραφία που θεωρείται δόκιµη από την επιστηµονική κοινότητα. Αν υπάρχουν 

διαφορετικές εκδοχές του ίδιου ονόµατος είναι απαραίτητη η παράθεση τόσο της 

εξελληνισµένης όσο και της ξενόγλωσσης εκδοχής του ονόµατος ενός ανθρωπονυµίου. 

Εάν πρόκειται για οικισµό ή γεωγραφικό σχήµα το οποίο υπάρχει και σήµερα, δίδεται 

τόσο η ιστορική όσο και η σύγχρονη ονοµασία του.  

 

7.5 Σηµασιολογική οργάνωση δεδοµένων 
Ανάλογα µε το είδος τους, τα λήµµατα θα πρέπει κατά το δυνατόν να περιέχουν 

συγκεκριµένες πληροφορίες.  

7.5.1 Λήµµατα προσώπων 

Ταυτότητα του λήµµατος. Περιλαµβάνεται ο τίτλος – όνοµα του προσώπου που 

ληµµατογραφείται, καθώς και οι εναλλακτικές ή ξενικές ονοµασίες, οι διάφορες 

ιδιότητες του προσώπου που κυρίως χαρακτηρίζουν τη δράση του (π.χ. στρατιωτικός, 

ζωγράφος, ηγεµόνας, πατριάρχης, δηµοσιογράφος, αθλητής). Επίσης, αναφέρεται ο 

τόπος και η χρονολογία της γέννησης και του θανάτου του συγκεκριµένου προσώπου. 

Τέλος, δίδεται η σύντοµη περίληψη που αναφέρεται στη δράση του προσώπου.    

Κυρίως κείµενο. Το κυρίως κείµενο δοµείται µε βάση επιµέρους ενότητες :  

1. Γέννηση και οικογένεια. Παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τον τόπο και 
το χρόνο της γέννησης, τις τυχόν ιδιαιτερότητες της οικογένειάς του και το 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, καθώς και τις υπάρχουσες πληροφορίες 

για την εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευµα και τη γλώσσα του οικογενειακού 

περιβάλλοντός του προσώπου.  

2. Εκπαίδευση και ανατροφή. Παρουσιάζεται η εκπαίδευση και η ανατροφή που 
έλαβε το πρόσωπο αυτό, ενώ γίνεται αναφορά σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς, 

δασκάλους, αντικείµενα σπουδών. Γενικότερα γίνεται λόγος για τα παιδικά και 

νεανικά χρόνια του προσώπου, πριν την ενηλικίωσή του.   

3. ∆ράση. Παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά η δράση του προσώπου, η 
επαγγελµατική σταδιοδροµία του και οι διαδοχικές ιδιότητες και κοινωνικοί ρόλοι 

που υποδύθηκε. Πρόκειται για το σηµαντικότερο µέρος του λήµµατος. Η ενότητα 

αυτή αναλύεται σε υποενότητες, εφόσον σε αυτήν εµπίπτει ολόκληρη η 

δηµιουργική και δραστήρια φάση ζωής του εν λόγω προσώπου: σχέσεις µε 

άλλους ανθρώπους, ιδεολογία, προσωπική και οικογενειακή ζωή, έργο.  

4. Άλλα είδη πληροφορίας. Αφορά κυρίως την εξωτερική εµφάνιση του ατόµου, την 
ψυχολογική του φυσιογνωµία και τον τρόπο µε τον οποίο η δράση του έγινε 

κατανοητή από τους συγχρόνους του ή επέδρασε στην εποχή του.  
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5. Θάνατος. Παρατίθενται οι πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες, τα αίτια, τον 
χρόνο και τον τόπο θανάτου.  

6. Αποτίµηση και κρίσεις. Η αποτίµηση της δράσης και του έργου του 

βιογραφούµενου προσώπου γίνεται σε τρεις άξονες: Α. Κρίσεις των συγχρόνων 

του.  Β. κρίσεις των µεταγενέστερων και της επιστηµονικής έρευνας. Γ. 

Συνολική αποτίµηση, η οποία αναφέρεται στη σηµασία του προσώπου ως προς 

το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο έζησε και έδρασε, αλλά και στη θέση του 

στην ιστορία και τη συλλογική µνήµη.  

Εκτός κυρίως Κειµένου. Ιδιαίτερα στα λήµµατα προσώπων εµπίπτει η εργογραφία, το 

χρονολόγιο που παρουσιάζει τους κυριότερους σταθµούς του βίου, καθώς και οι 

οικογενειακοί πίνακες.  

7.5.2 Λήµµατα Γεγονότων  

Ταυτότητα του λήµµατος. Περιλαµβάνεται ο τίτλος – ονοµασία µε την οποία το 

γεγονός είναι γνωστό στην τρέχουσα βιβλιογραφία, καθώς και πιθανές εναλλακτικές 

ονοµασίες. Σηµειώνεται ο χρόνος που έλαβε χώρα το γεγονός, η διάρκειά του, ο 

γεωγραφικός εντοπισµός του, καθώς και επιπλέον γεωγραφικές ή / και γεωφυσικές 

πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητες.  Τέλος, δίδεται η σύντοµη περίληψη που 

αναφέρεται στην εξέλιξη και έκβαση του γεγονότος. 

Κυρίως Κείµενο. Το κυρίως κείµενο περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες:        

1. Ιστορικό Πλαίσιο. Αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο που νοηµατοδοτεί και ερµηνεύει 
το γεγονός. Η ενότητα αυτή αναπτύσσει και απαντά στα εξής ερωτήµατα: γιατί 

έλαβε χώρα το γεγονός εν γένει, και γιατί έλαβε χώρα τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες.   

2. Παρουσίαση και ανάλυση του γεγονότος. Πρόκειται για το κυρίως τµήµα του 
κειµένου. Οι επιµέρους πληροφορίες που περιλαµβάνονται εξαρτώνται από τη 

φύση του γεγονότος (αν πρόκειται π.χ. για µάχη, παρουσιάζονται αναλυτικά η 

δοµή και η παράταξη των αντιµαχοµένων, περιγράφεται η σύγκρουσή τους, 

αναλύεται η τακτική που ακολουθήθηκε και καταγράφονται οι απώλειες των 

αντιπάλων).  

3. Συνέπειες. Παρουσιάζονται οι άµεσες και έµµεσες, βραχυπρόθεσµες κι 

µακροπρόθεσµες συνέπειες τους γεγονότος. Στην ενότητα αυτή αξιολογείται 

επιπλέον το κατά πόσον επετεύχθησαν οι στόχοι των δραστών (ατόµων ή 

οµάδων) που ενεπλάκησαν στο γεγονός.  

4. Εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις. Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των 
συγχρόνων απέναντι στο γεγονός.  

5. Ιστοριογραφική Κριτική. Παρουσίαση των κυριοτέρων απόψεων που έχουν 
διατυπωθεί στην ιστοριογραφία για το συγκεκριµένο γεγονός.  

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 27

 

Εκτός Κυρίου Κειµένου. Στα λήµµατα γεγονότων, εµπίπτει το χρονολόγιο των 

επιµέρους µεµονωµένων γεγονότων που εντάσσονται στο ληµµατογραφούµενο 

γεγονός.  

7.5.3 Λήµµατα Τοπωνυµίων  

Ταυτότητα του λήµµατος. Περιλαµβάνεται ο τίτλος – κύρια ονοµασία του 

γεωγραφικού όρου, µε τις εναλλακτικές ονοµασίες ανά περίοδο, το είδος του (π.χ. 

οικισµός, όρος, λίµνη, κόλπος, νήσος), ο άµεσος γεωγραφικός ή / και διοικητικός 

υπερκείµενος του ή ενδεχοµένως περισσότεροι υπερκείµενοι όροι και οι γεωγραφικές 

συντεταγµένες του τόπου, όπου αυτές είναι δυνατό να ταυτιστούν. Τέλος, δίδεται η 

σύντοµη περίληψη που αναφέρεται στην ιστορία του τόπου.    

Κυρίως κείµενο. Το κυρίως κείµενο δοµείται µε βάση επιµέρους ενότητες :  

1. Ανθρωπογεωγραφία. Στην ενότητα αυτή δηλώνεται καταρχήν η γεωγραφική 
τοποθέτηση του τοπωνυµίου (η περιοχή, η θέση και τα όρια του τόπου). 

Παρουσιάζεται η ετυµολογία της ονοµασίας που επιλέχθηκε ως κυρία, οι 

υπόλοιπες ονοµασίες του οικισµού, ο χρόνος ίδρυσης και τα εθνολογικά και 

δηµογραφικά στοιχεία που είναι γνωστά.  

2. Ιστορία. Η ενότητα αυτή δοµείται σε δύο υποενότητες: Α. Ιστορικογεωγραφικές 

µαρτυρίες. Στην υποενότητα αυτή παρατίθενται επιλεκτικά τα πιο 

χαρακτηριστικά στοιχεία για το τοπωνύµιο από την παλαιότερη γραπτή 

παράδοση (π.χ. αρχαία και µεσαιωνική γραµµατεία. περιηγητικά κείµενα). Β. 

Ιστορικά στοιχεία. Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται εκτενώς το ιστορικό του 

οικισµού ή του γεωγραφικού σχήµατος που ληµµατογραφείται, σε αυστηρά 

χρονολογική ροή.    

3. Οικονοµία. Η ενότητα αυτή δοµείται στις εξής υποενότητες: Α. Φυσικός Πλούτος. 

Β. Βασικές κατηγορίες οικονοµικής δράσης (παραγωγή πρωτογενής και 

δευτερογενής, εµπόριο, υπηρεσίες). Γ. Οικονοµικά θεσµικά όργανα και µέτρα. 

Εξετάζεται η τυχόν έκδοση νοµίσµατος και ο έλεγχος της νοµισµατικής 

κυκλοφορίας, οι φορολογικές υπηρεσίες και οι µέθοδοι αποθησαύρισης 

(θησαυροί ιερών, δηµόσια ταµεία, τραπεζικό σύστηµα).  

4. Κοινωνία-θεσµοί-πολιτειακή οργάνωση. Η ενότητα αυτή δοµείται στις εξής 

υποενότητες: Α. Σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού. Β. Τάξεις και κοινωνική 

διαστρωµάτωση. Γ. Νοµοθετική εξουσία. ∆. Εκτελεστική εξουσία. Ε. ∆ικαστική 

εξουσία και ποινικό σύστηµα. Στ. Στρατιωτική οργάνωση. Ζ. Άλλες συλλογικές 

οντότητες (σωµατεία, σύλλογοι, µειονότητες κλπ.) 

5. Θρησκεία. Εξετάζονται οι λατρείες, οι λατρευτικοί χώροι (ιερά, ναοί, µαντεία, 
µονές) και οι εορτές- τελετουργίες που παρουσιάζουν τοπικές ιδιαιτερότητες ή 

ιδιαίτερο θρησκειολογικό ενδιαφέρον.  

6. Εκπαίδευση. Εξετάζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 
το σώµα των εκπαιδευτικών.  
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7. Πολιτισµός. Η ενότητα δοµείται στις εξής υποενότητες: Α. Πνευµατικά και 

πολιτιστικά επιτεύγµατα (επιστήµες και τέχνες). Β. Πολιτιστικοί φορείς. Γ. 

Αθλητισµός. ∆. Σύντοµες αναφορές σε συγκεκριµένα πρόσωπα του τόπου που 

σχετίζονται µε την πολιτιστική λειτουργία.  

8. Οικοδοµήµατα. Αναφέρονται καταρχήν τα γενικά χαρακτηριστικά του οικισµού 
και της πολεοδοµικής του ανάπτυξης και αναλύονται τα δηµόσια και ιδιωτικά 

οικοδοµήµατα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.  

7.5.4 Λήµµατα ∆οµικών Έργων  

Ταυτότητα του λήµµατος. Περιλαµβάνεται ο τίτλος – ονοµασία του δοµικού έργου 

που ληµµατογραφείται, καθώς και οι εναλλακτικές ή ξενικές ονοµασίες, η τυπολογία 

στην οποία εντάσσεται, τόσο ως προς τη χρήση του κτιρίου (π.χ. ναός), όσο και ως 

προς την τυπολογία του (π.χ. σταυροειδής µετά τρούλου), η χρονολόγηση της 

δηµιουργίας του, η διάρκεια της κατασκευής και η ενδεχόµενη χρονολογία αλλαγής της 

αρχικής του χρήσης, εξαφάνισης ή εγκατάλειψής του. Παρουσιάζεται ο γεωγραφικός 

του εντοπισµός, ενώ, τέλος, παρουσιάζονται σε περίληψη τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του στοιχεία.   

Κυρίως κείµενο. Το κυρίως κείµενο δοµείται µε βάση επιµέρους ενότητες :  

1. Αρχιτεκτονική περιγραφή. Παρουσιάζεται λεπτοµερειακά η περιγραφή των 
υλικών,  του σχεδίου, του τύπου και του ρυθµού του κτιρίου, µε έµφαση στις 

ιδιαιτερότητες του ή στα γενικά χαρακτηριστικά του που το καθιστούν 

ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική και ιστορική άποψη. Εξετάζεται ο αρχιτεκτονικός 

του σχεδιασµός, τα οικοδοµικά στοιχεία, και η ένταξή του στο περιβάλλον, 

δοµηµένο και φυσικό.  

2. Ιστορία. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία του µνηµείου, ως προς τις 
διαδοχικές φάσεις οικοδόµησης και ανοικοδόµησης ή παραλλαγής του αρχικού 

αρχιτεκτονικού σχεδίου, όσο και τα κατεξοχήν ιστορικά γεγονότα που 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο κτίριο (π.χ. στέψη αυτοκρατόρων).  

3. Σηµερινή κατάσταση. Η ενότητα αυτή δοµείται στις εξής υποενότητες: Α. 

Ανασκαφές και έρευνες. Παρουσιάζεται το ιστορικό της ανακάλυψης του κτιρίου 

και των πρώτων αποτυπώσεων του. Β. Παρουσιάζεται το ιστορικό των τυχόν 

αναστηλώσεων κατά τη µεταγενέσερη ιστορία του. Γ. Εξετάζεται η σηµερινή του 

κατάσταση. ∆. Αναλύεται η σηµερινή του χρήση.  

7.5.5 Γενικά λήµµατα 

Ταυτότητα λήµµατος: Περιλαµβάνεται ο τίτλος, όπως αναφέρεται στους καταλόγους 

των ληµµάτων, η χρονολόγηση του εξεταζόµενου φαινοµένου και ο γεωγραφικός του 

εντοπισµός, ο συγγραφέας και µια σύντοµη περίληψη του λήµµατος. 

Κυρίως Κείµενο: Πρόκειται για ρέον κείµενο  δοµηµένο σε ενότητες και εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο και σε υποενότητες. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνεται µια 
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αρκετά  µεγάλη γκάµα ληµµάτων:  γραπτά έργα-αναφοράς (ως ενδεικτικές ιστορικές 

και πολιτισµικές πηγές), θεσµοί, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, οικογένειες, λαοί, 

µετακινήσεις πληθυσµιακών οµάδων, δραστηριότητες οικονοµικού χαρακτήρα (π.χ. 

αγροτική παραγωγή, βιοτεχνική παραγωγή, εµπόριο), διάφορα ζητήµατα κοινωνικής 

οργάνωσης κ.α. Ως εκ τούτου για αυτή την οµάδα ληµµάτων δεν είναι δυνατό να 

υπάρξουν συγκεκριµένες οδηγίες σχετικά µε τη δοµή και την οργάνωση του 

περιεχοµένου.  
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8. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Μια ειδική –καινοφανής- κατηγορία της οπτικής πληροφορίας του λήµµατος, η 

ψηφιακή οπτικοποίηση ή αναπαράσταση και οι διάφορες εκδοχές της, αξίζει ιδιαίτερης 

προσοχής καθώς οι όροι δηµιουργία της και οι στόχοι της, αν συνδέονται άµεσα  µε την 

επιστηµονική αρτιότητα, δεν είναι µέχρι σήµερα επαρκώς επεξεργασµένοι. 

 

8.1 Ορισµοί 
Ο γενικευτικός όρος ‘ψηφιακή οπτικοποίηση (visualization) ιστορικού ή πολιτισµικού 

αντικειµένου’ περιλαµβάνει µια σειρά πρακτικές απεικόνισης αντικειµένων, 

αρχιτεκτονηµάτων, τόπων, γεγονότων και φαινοµέων (και ενίοτε προσώπων) που 

προϋποθέτουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό σύνθεση, ερµηνεία και συµπλήρωση 

άλλων προγενέστερων κειµενικών και οπτικών πηγών. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται 

συνδυάζουν την ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας, την ηλεκτρονική δισ- και 

τρισδιάστατη σχεδίαση και επιζωγράφιση, την δισ- και τρισδιάστατη σάρωση και την 

ανάπτυξη µοντέλων βασισµένων σε φωτογραφίες (image based modeling). 

Το σωστό θα ήταν να διακρίνουµε τους όρους ανάλογα µε το στόχο κάθε διαδικασίας 

και τα µέσα που µετέρχεται για να τον επιτύχει. Η αναπαράσταση (representation) αυτή 

καθ’ αυτή δεν είναι παρά η προσπάθεια οπτικοποίησης των υπαρχόντων µέχρι σήµερα 

υλικών καταλοίπων του παρελθόντος. Η ανακατασκευή (reconstruction) είναι η ίδια 

προσπάθεια βασισµένη στα υπάρχοντα κατάλοιπα όταν συγχρόνως κάνει χρήση και 

ενσωµατώνει στο τελικό προϊόν οποιαδήποτε διαθέσιµη πληροφορία, κειµενική ή οπτική 

µέσα από µια φάση ερµηνείας και σύνθεσης. Η ανάπλαση (re-creation) είναι η 

προσπάθεια οπτικοποίησης µιας οντότητας που δεν υφίσταται πια, ούτε έχει αφήσει 

υλικά κατάλοιπα. Βασίζεται συνεπώς αποκλειστικά σε κειµενικές και οπτικές πηγές 

(ανάπλαση είναι ουσιαστικά η ‘αναπαράσταση’ οποιουδήποτε φαινοµένου ή γεγονότος). 

Αναπαραγωγή (reproduction) είναι η δηµιουργία ψηφιακών αντιγράφων του προϊόντος 

όλων των παραπάνω διαδικασιών (εφικτή και παλαιότερα µε µηχανικά µέσα). 
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8.2 Κίνηση και διάδραση 
Το αποτέλεσµα των παραπάνω διαδικασιών µπορεί να είναι µια στατική ή µια 

κινούµενη εικόνα (µε κίνηση προδιαγεγραµµένη ή ελεύθερη κατ’ επιλογή του χρήστη). 

Οι κινούµενες εικόνες που αναπλάθουν ένα φαινόµενο εξελισσόµενο στο χρόνο ή µια 

οντότητα αναπτυσσόµενη στο χώρο κατ’ εξοχήν επιζητούν τη συµβολή του χρήστη για 

το πέρασµα από τη µια χρονική φάση στην επόµενη ή για τη µετάβαση από ένα σηµείο 

του ψηφιακού χώρου σε άλλο. 

 

8.3 Ρεαλισµός, χώρος και χρόνος 
Ο βαθµός αληθοφάνειας του τελικού προϊόντος είναι ανεξάρτητος από την 

επιστηµονική ακρίβεια και ορθότητα της πληροφορίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

(πλην εκείνων που αφορούν γεγονότα και φαινόµενα) εξαρτάται από το ρεαλισµό του 

φωτός και των σκιών (photorealism) και το ρεαλισµό της κίνησης. Στα αντικείµενα και 

τα πρόσωπα σηµαντικό ρόλο παίζει ο ρεαλισµός της υφής που αποδίδει επιφάνειες. Ο 

χώρος σε τέτοιες αναπλάσεις είναι άλλοτε πραγµατικός, άλλοτε συµβατικός 

(conventional, αληθοφανής αλλά µη τεκµηριωµένος) και άλλοτε εντελώς φανταστικός. 

Ο χρόνος, όταν έχει σηµασία, είναι κατά κανόνα συµπιεσµένος (µέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα µπορούν να αποδοθούν γεωλογικές µεταβολές πολλών χιλιετιών και 

γεγονότα που διήρκεσαν µέρες ή αιώνες – µάχες, µεταβολές συνόρων). 

 

8.4 Περιορισµοί και προϋποθέσεις οπτικοποιήσεων 
 Με βάση τον οριζόµενο στόχο, και µε βασική αρχή την πολλαπλή λειτουργία της 

οπτικοποίησης, δηλαδή ως υποστηρικτικό µέσο που προάγει την επιστηµονικότητα της 

πληροφορίας, ως µέσο εκπαίδευσης αλλά και ως µέσο 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 κλπ. για τα οποία οι 

πληροφορίες που διατίθενται είναι εγνωσµένης εγκυρότητας, αξιόπιστης 

καταλληλότητας και προφανούς επάρκειας, ώστε να αποφεύγονται οι ασάφειες και οι 

παρερµηνείες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί µια οπτική απόδοση θεωρείται 

ο απόλυτος σεβασµός στις πηγές, οι οποίες µπορούν να επιλεγούν µόνο από ειδικούς, 

ώστε να εξασφαλίζεται η κριτική προσέγγιση, η αποφυγή της τυχαιότητας κατά τη 

συλλογή των δεδοµένων, ο αποκλεισµός των τεχνολογικά παλαιωµένων δεδοµένων και 

η διάκριση της χρήσιµης από την παρασιτική πληροφορία (information noise). 

Συγχρόνως η επεξεργασία του υλικού οφείλει να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες, 

ώστε να πληροί το στόχο της κάλυψης των αναγκών περισσότερων κατηγοριών 

χρηστών. Οι οπτικοποιήσεις στηρίζονται σε µια σειρά συµβάσεις ήδη αποδεκτές από την 

επιστηµονική κοινότητα, ώστε να είναι ευανάγνωστες και εύληπτες όπως εκείνες που 
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αφορούν σύµβολα, χρωµατισµούς, διαγραµµίσεις κλπ.. Μια άλλη παράµετρος, η οποία 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η αισθητική των οπτικοποιήσεων µε βάση τα 

επιστηµονικά παραδεδοµένα, την εµπειρία του παρελθόντος αλλά και τις σύγχρονες 

αισθητικές αναζητήσεις, αφού πρόκειται για πληροφορία που πρέπει να συνάδει µε την 

αντίστοιχη κειµενική αλλά να µπορεί να λειτουργεί και ως αυτοτελής και 

ολοκληρωµένη.  
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2003). 

• Κωνσταντόπουλος Π., Μπεκιάρη Χ., Φριτζαλάς Ευθ., Μαίστωρ: Σύστηµα 

Κτηριολογικής Τεκµηρίωσης, ΙΤΕ (Ηράκλειο 1997). 

• Crofts N., Dionissiadou If., Doerr M., Stiff M. (eds), Definition of the CIDOC 

object-oriented Conceptual Reference Model, April 2004 (version 4.0). Produced 

by the ICOM/CIDOC, Documentation Standards Group, continued by the CIDOC 

CRM Special Interest Group,  

• Foucault M., Les mots et les choses (Paris 1966). 

• Giannoulis-Giannoulopoulos G., Sideris A., “Digital Documentation of Cultural 

Heritage”, Multimedia for Cultural Heritage, Amman Cultural Heritage 

Conference, Sept 29 – Oct 2 2002, (Amman 2002), pp. 49-54. 

• Sideris A., “Scientific Archaeological Publications in the Digital Era”, ∆ιεθνές 

Συνέδριο Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στην Αρχαιολογία και τις Τέχνες, 

(Αθήνα, Φεβρουάριος 2004), υπό εκτύπωση. 

• Sideris A., “Cultural Heritage and Digitization”, Imeros 3 (2003), pp. 63-69. 

• Sidiropoulos G., Sideris A., “Requirements and Assumptions in Visualization 

Process of Urban and Surrounding Areas (The Case of Greek City in Time)”, 

CAA 2002 “The Digital Heritage of Archaeology”, Computer Applications and 
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http://cidoc.ics.forth.gr/official_release_cidoc.html

• Resource Description Framework (RDF), http://www.w3.org/RDF 

• Barta R., Is He The One? Subject Identification in Topic Maps (2003) 

http://topicmaps.it.bond.edu.au/docs/21/toc  

• Garshol L. M., What Are Topic Maps? 

http://www.xml.com/pub/a/2002/09/11/topicmaps.html 

• ISO/IEC JTC 1/SC34 N0056  
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ISO/IEC JTC 1/SC34 

Information Technology Document Description and Processing Languages 

 http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/0058.htm

• ISO/IEC 13250 

Topic Navigation Maps 

Document Processing and Relating Communication 

Document Description and Processing Languages 

September 21, 1998 

 http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/0008/draft27.htm

• Pepper S., Euler, Topic Maps, and Revolution (1999) 

 http://www.infoloom.com/tmsample/pep4.htm

• Perseus Digital Library  

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

• Getty Thesaurus of Place Names,  

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

• The MacTutor History of Mathematics Archive,  

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

• Prosopography of the Byzantine Empire (PBE),  

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

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/0058.htm
http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/0008/draft27.htm
http://www.infoloom.com/tmsample/pep4.htm
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html
http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/PBE/


                               Εγκυκλοπαίδειες ιστορικού περιεχοµένου 35

 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

10.1 Παραδείγµατα ψηφιακών εγκυκλοπαιδικών έργων 
ιστορικού και πολιτισµικού περιεχοµένου 
Η συγκριτική µελέτη συγγενών ηλεκτρονικών έργων εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα 

αποτελεί από τη µια αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και από την άλλη αναγκαίο 

υποστηρικτικό υλικό για την τεκµηρίωση φαινοµένων, µεθόδων και πρακτικών που 

εξετάζονται στην κυρίως µελέτη.  

Σκοπός µιας τέτοιας καταγραφής είναι η ενηµέρωση σχετικά µε το πλήθος, το εύρος 

και το επίπεδο των υπαρχόντων έργων, αλλά και ο έλεγχος στην πράξη του συνολικού 

αποτελέσµατος µέσω της εξέτασης παράλληλων προϊόντων και της αξιολόγησης των 

λύσεων που εφαρµόστηκαν σε ζητήµατα δοµής, οργάνωσης περιεχοµένου και 

παρουσίασης. 

Η συνάφεια ως προς το περιεχόµενο και το σκοπό των υπό εξέταση ηλεκτρονικών 

έργων αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις βέλτιστες 

µεθόδους και πρακτικές. 

 

10.2 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 

κατεύθυνση παρέµεινε κυρίαρχη αλλά επεκτάθηκε στα ελληνιστικά χρόνια και στο 

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 ένα 

σηµαντικό αριθµό δελτίων για αρχαιότητες στις συλλογές µεγάλων αµερικανικών και 

ευρωπαϊκών µουσείων. Οι κύριες µορφές πληροφορίας είναι κείµενα και εικόνες, 
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υπάρχουν ωστόσο συνδέσεις και µε γεωγραφικό άτλαντα, µε λεξικά και άλλα 

εγκυκλοπαιδικά βοηθήµατα. 

Ο µεγαλύτερος όγκος περιεχοµένου του Περσέα αφορά λήµµατα για αρχαιολογικούς 

χώρους, µνηµεία και έργα τέχνης. Τα µεν πρώτα στον Περσέα αντιµετωπίζονται ως 

επισκέψιµος χώρος και ως εκ τούτου δεν αναπτύσσεται το ιστορικό, κοινωνικο-

οικονοµικό 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. 

Συνολικά το πρόγραµµα, αν και µη ολοκληρωµένο, εµπνέεται από τη λογική 

συγκρότησης της πληροφορίας για δικτυακή πρόσβαση, περιλαµβάνει πολλαπλές 

συνδέσεις µε άλλες σελίδες, διαθέτει γλωσσικά και οπτικά βοηθήµατα και προσφέρει 

αναλυτικότερη προσέγγιση µέσω προτεινόµενης βιβλιογραφίας και παραποµπών στις 

πηγές. Τα λήµµατα του Περσέα –χάρις στις επιτόπιες φωτογραφήσεις- υπερτερούν σε 

σχέση µε τα περισσότερα έργα για το ίδιο θέµα ως προς το πρωτότυπο φωτογραφικό 

υλικό και τις νοηµατικές συνδέσεις µε την αρχαία γραµµατεία. 

Η οργάνωση των δεδοµένων στο έργο δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποιο 

σηµασιολογικό µοντέλο, πέρα από την προφανή ειδολογική και τυπολογική κατάταξη. 

 

10.3. 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 στα 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 
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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 πολύ-ιεραρχικό 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. 

Η προσέγγιση ως προς τις ταυτίσεις, τη χρονικότητα και την ιεράρχηση είναι 

παραδοσιακή και ανάλογη των προϋπαρχόντων συµβατικών έργων. Οι νοηµατικές 

συνδέσεις ωστόσο, αν και αποτελούν από τη φύση του ψηφιακού έργου πλεονέκτηµα, 

δεν είναι αρκετά εξειδικευµένες, ούτε αναπτύσσουν κατευθύνσεις (paths) έρευνας µε 

µεγάλο ιεραρχικό βάθος και σηµαντικότερη θεµατική και χωροχρονική εµβέλεια. 

Ένας ενδελεχής έλεγχος συγκεκριµένου µέρους του Τοπωνυµικού Θησαυρού του 

Getty (Μικρά Ασία) κατέδειξε ότι ούτε πλήρης, ούτε πάντοτε ακριβής, αλλά κυρίως ότι 

είναι φτωχός σε πληροφορία και ανάλυση. 

 

10.4. 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 
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Ψελλό κλπ.). Η αναφορά σε επιστήµονες που έζησαν στο Βυζάντιο εξαντλείται χρονικά 

στον Ανθέµιο (6ος αιώνας). αλλά απουσιάζουν ακόµα και επιφανείς  ρωµαίοι και δυτικοί 

µαθηµατικοί (π.χ. Βοήθιος, Ισίδωρος Σεβίλλης κλπ.). Το κάθε προσωπογραφικό λήµµα 

έχει περιορισµένη έκταση, 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 να 

συγκρίνει µε τυχόν νεότερα στοιχεία. Επίσης, το γεγονός ότι µε σύνδεση µέσα από το 

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 συνδέσεις, στην οποία πρέπει να καταφύγει κανείς για να 

βρει τον τίτλο, όπως και το γεγονός ότι σε χωριστή σελίδα-διεύθυνση µε συνδέσεις 

εµφανίζεται και η βιβλιογραφία, γεγονός την καθιστά δύσχρηστη. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε την εικονογράφηση, η οποία περιορίζεται σε κάποιες ασπρόµαυρες απεικονίσεις 

πρωτόφυλλων. Η συνολική εντύπωση θυµίζει ανελαστική µεταφορά έντυπου έργου στο 

διαδίκτυο. 

Τα λήµµατα εµφανίζονται µε ηµεροµηνία συγγραφής και συνεχώς ανανεούµενα. Το 

περιορισµένο µέγεθός τους δεν δικαιολογείται από την εξειδίκευση του θέµατος. Συχνά 

απουσιάζουν βιογραφικά στοιχεία, κατηγοριοποίηση του έργου κλπ. Τα λήµµατα του 

«Mac Tutor» είναι περισσότερο εισαγωγικά και καθοδηγητικά για περαιτέρω έρευνα και 

όχι άµεση πηγή πληροφορίας. Φτωχά είναι και τα βοηθητικά στοιχεία (βοηθητικοί 

κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, εικονογραφική τεκµηρίωση κλπ.). ∆εν 

διαφαίνεται ούτε ίχνος πρόθεσης σηµασιολογικής οργάνωσης της πληροφορίας. 

 

10.5. 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 ∆ίσκου, 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 
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προσωπογραφικό έργο Prosopography of the Later Roman Empire) ως το 1261 (οπότε 

αρχίζει το έντυπο προσωπογραφικό έργο Prosopographisches Lexikon der 

Palaiologenzeit).  

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 ήδη γίνει από την επιστηµονική κοινότητα. 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, αλλά 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 

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. 

∆ε δίνονται στοιχεία για το µοντέλο της σχεσιακής βάσης που το υποστηρίζει, αλλά 

από τις παρεχόµενες δυνατότητες αναζήτησης συνάγεται ότι είναι αρκετά ανεπτυγµένο 

ως προς τις οντότητες (κλάσεις), αλλά περιορισµένο ως προς τις ιδιότητες. 
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10.6. 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. ∆εδοµένου ότι παρακολουθεί διαχρονικά την ιστορική πορεία του εβραϊσµού σε 

όλες της τις εκφάνσεις, το έργο είναι χαρακτηριστικό της ευρύτερης µορφής που µπορεί 

να λάβει ένα ηλεκτρονικό εγκυκλοπαιδικό έργο για την ιστορία και τον πολιτισµό. Τα 

λήµµατα της Encyclopaedia Judaica αφορούν τοπωνύµια, πρόσωπα, γεγονότα, δοµικά 

έργα και ζητήµατα γενικής ιστορίας και ιστορίας του πολιτισµού. Εκµεταλλεύεται τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας πολυµέσων συνδυάζοντας κειµενικές, οπτικές και 

ακουστικές µορφές πληροφορίας σε ψηφιακό περιβάλλον. 

Ωστόσο 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, ούτε συγκροτούν 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 µοιάζει ελάχιστα συµµορφωµένη µε την 

ηλεκτρονική της πλατφόρµα. 

Αντιθέτως, υπάρχουν αξιόλογες πρωτοτυπίες, όπως η παρεχόµενη στην εισαγωγική 

σελίδα «ξενάγηση» του χρήστη στο έργο και στις δυνατότητές του, καθώς και η 

δυνατότητα εισόδου στην πληροφορία µέσω χρονολογίου, το οποίο εµφανίζεται επίσης 

ήδη από την εισαγωγική οθόνη. 

Η σχεσιακή βάση της έχει σχεδιαστεί όχι βάση κάποιου µοντέλου, αλλά µε σκοπό να 

ανταποκριθεί καλύτερα στην ήδη συγκεντρωµένη και οργανωµένη µε κανόνες έντυπης 

έκδοσης πληροφορία. 
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