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1    Εισαγωγή 
Πάνος Κωνσταντόπουλος  

 

 

Ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα: απαιτήσεις και 
προκλήσεις 
Οι κάτοχοι πάσης φύσεως αντικειµένων και πληροφοριών, που µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως «πολιτισµικά αγαθά», έχουν πλέον την ευχέρεια να προβούν, και 

συχνά το πράττουν, στη δηµιουργία συναφούς ψηφιακού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται, 

π.χ., µε την ψηφιοποίηση εικόνων και εγγράφων, την ψηφιακή φωτογράφηση, τη 

µετατροπή αναλογικών ηχητικών ή κινηµατογραφικών εγγραφών σε ψηφιακές, ή ακόµη 

την ψηφιακή µεταγραφή πληροφοριών σχετικών µε τα αντικείµενα. Αν σε αυτά τα 

ψηφιακά υποκατάστατα προσθέσουµε εγγενώς ψηφιακά πολιτισµικά αντικείµενα καθώς 

και καταγραφές πολιτισµικών πληροφοριών απ’ ευθείας σε ψηφιακή µορφή, έχουµε ένα 

σύνολο ψηφιακού υλικού στο οποίο συχνά αναφερόµαστε ως «ψηφιακό πολιτισµικό 

απόθεµα». 

Το ψηφιακό αυτό υλικό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο επίσκεψης, µελέτης, καθώς 

επίσης τη βάση για τη δηµιουργία άλλου υλικού για παρουσιάσεις, εκθέσεις, εκδόσεις, 

κλπ., χωρίς πάντοτε να απαιτείται πρόσβαση στα αρχικά αντικείµενα, λειτουργώντας 

έτσι ως ψηφιακό υποκατάστατο εκείνων. Μολονότι πάντοτε θα υπάρχει η ανάγκη, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, οι µελετητές να ανατρέξουν στα αυθεντικά αντικείµενα, αλλά 

και το κοινό πάντοτε θα επιθυµεί την επαφή µε τα πολιτισµικά αγαθά, που η επίσκεψη 

σ’ ένα χώρο, µνηµείο ή µουσείο επιτρέπει, τα ψηφιακά υποκατάστατα προσφέρουν 

δυνατότητες απολύτως εξατοµικευµένης, λεπτοµερούς, επανειληµµένης, χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισµούς, οικονοµικής, αλλά και ασφαλούς για τα αντικείµενα, 

πρόσβασης σε αυτά. Έτσι, το ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα αποκτά αυτοτελή αξία, η 

οποία πολλαπλασιάζεται από τη δυνατότητα ενιαίας πρόσβασης σε ανεξάρτητες 

ψηφιακές συλλογές, οι οποίες αναδεικνύονται σε δυνάµει ενιαίο χώρο. Καθώς οι 

ψηφιακές συλλογές δηµιουργούνται από και ανήκουν σε αυτόνοµους φορείς, η ένταξη 

αυτών στον δυνάµει ενιαίο ψηφιακό χώρο, και άρα η πραγµατοποίηση του ενιαίου 

αυτού χώρου, δεν είναι αυτόµατη ούτε αποτελεσµατική ούτε εύκολη, εάν δεν 

συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις διασύνδεσης του ψηφιακού υλικού. Οι 

προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν όρους συντακτικής και σηµασιολογικής 

διαλειτουργικότητας, στους οποίους αναφερόµαστε διεξοδικά στο Β’ Μέρος της µελέτης. 

Ακόµη, δοθείσης αφ’ ενός της χρηστικής αξίας και αφ’ ετέρου της δαπάνης δηµιουργίας 

του ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος, αυτονόητη είναι η ανάγκη διατήρησης αυτού, 
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ανάγκη που οδηγεί στη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και συναφών πληροφοριών 

(µεταδεδοµένων) διατήρησης ψηφιακού υλικού.  

Το εν εξελίξει Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006, 

ειδικώτερα µέσω του Μέτρου 1.3: Τεκµηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού 

Πολιτισµού, µαζί µε προγενέστερες δράσεις σε προγράµµατα όπως το ΕΠΕΤ και το 

INTERREG, έχει προσφέρει στην πράξη ένα πλαίσιο για τη δηµιουργία ελληνικού 

ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εκτέλεση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνουν ένα πολύ µεγάλο αθροιστικό 

ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα, καθώς επίσης αξιόλογες υποδοµές και σηµαντικές 

εµπειρίες, οργανωτικές και τεχνικές, σε πλήθος φορέων, στις οποίες θα µπορούσε να 

στηριχθεί η περαιτέρω εξέλιξη, διατήρηση και αξιοποίηση του αποθέµατος. Η ευκαιρία 

αυτή συνδέεται µε σηµαντικές προκλήσεις.  

Πράγµατι, το εγχείρηµα συνιστά µία ευρείας κλίµακας, µαζική εισαγωγή των 

ψηφιακών τεχνολογιών σε φορείς από τους οποίους κατά το πλείστον ελάχιστα ή 

ουδόλως χρησιµοποιούνταν. Η έλλειψη σχετικής εµπειρίας των φορέων υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος συνεπάγεται αυξηµένη δυσκολία εξασφάλισης της 

ποιότητας του συνολικού αποτελέσµατος. Ως δείκτες ποιότητας θεωρούµε την 

εγκυρότητα, πιστότητα και πληρότητα των δεδοµένων, την ευχέρεια προσπέλασης σε 

αυτά, τη διαλειτουργικότητα των επί µέρους ταµιευτήρων ψηφιακού υλικού και, τέλος, 

τη διατηρησιµότητα του αποθέµατος. Καθώς οι φορείς υλοποίησης είναι πολλοί και 

ετεροειδείς ως προς την οργανωτική δοµή, αλλά και το πολιτισµικό υλικό που κατέχουν, 

προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη αναφοράς σε κοινές γενικές οδηγίες σχεδίασης και 

υλοποίησης συστηµάτων και δράσεων ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης, και υιοθέτησης 

κοινών πρακτικών.  

Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορά ακριβώς στη διατύπωση ενός 

συνόλου οδηγιών προς χρήση των φορέων υλοποίησης, µε αντικείµενο  

(α)   τις µεθόδους και διαδικασίες ψηφιοποίησης,  

(β)   την οργάνωση, διασύνδεση και διατήρηση της πληροφορίας,  

(γ)   τη σχεδίαση δικτυακών κόµβων και εκπαιδευτικών εφαρµογών και  

(δ)   τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων.   

 

Σκοπός και περιεχόµενο του Οδηγού 
Η σύνταξη των οδηγιών της παραπάνω ενότητας (β) αποτελεί το αντικείµενο της 

µελέτης µε συµβατικό τίτλο «Πρότυπα πολιτισµικής τεκµηρίωσης και τεχνολογίες 

υποστήριξης της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος και της 

διαλειτουργικότητας συστηµάτων» και κωδικό Ο.Π.Σ. 92402, που εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο και µε χρηµατοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της 

Πληροφορίας 2000-2006, Μέτρο 1.3: Τεκµηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του 

Ελληνικού Πολιτισµού, Πρόσκληση 65. Ειδικώτερα, σκοπός της µελέτης ήταν η 
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δηµιουργία ενός οδηγού για την ανάπτυξη και την εφαρµογή πληροφοριακών δοµών 

πολιτισµικής τεκµηρίωσης από φορείς αρµόδιους για την διαχείριση, µελέτη και 

προβολή πολιτισµικού υλικού και την συνακόλουθη διασύνδεση και διατήρηση του 

ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος.  

 Το πλήρες φάσµα της τεκµηρίωσης περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές τόσο µε τα 

αντικείµενα καθεαυτά, υλικά ή πληροφοριακά , όσο και µε τις λειτουργίες που 

λαµβάνουν χώρα, σε όλα τα στάδια από την πρόσκτηση πρωτογενών πληροφοριών, 

µέσω καταγραφής ή ψηφιοποίησης, έως την παραγωγή δευτερογενών και τριτογενών 

πληροφοριών, µέσω µελετών, επεµβάσεων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και εκδόσεων. Η 

δυνατότητα διασύνδεσης των ποικίλων στοιχείων και ταµιευτήρων του ψηφιακού 

πολιτισµικού αποθέµατος, που δηµιουργούνται αυτοτελώς και ανήκουν σε αυτόνοµους, 

συχνά, φορείς αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την συνολική αξιοποίηση του 

αποθέµατος αυτού και περιλαµβάνει επί µέρους όρους συντακτικής και σηµασιολογικής 

διαλειτουργικότητας. Τέλος, η αυτονόητη ανάγκη µακροπρόθεσµης διατήρησης του 

αποθέµατος προβάλλει επιτακτική.  

Η συντακτική διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται µε την συµµόρφωση προς ορισµένα 

πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών, προγραµµατισµού και µορφοποίησης. Εξ άλλου η 

σηµασιολογική διαλειτουργικότητα έχει ως στόχο τον συσχετισµό και την συνάθροιση 

γνώσης, η οποία είναι διάσπαρτη σε δεδοµένα διαφορετικής µορφής και σκοπού, ως 

ενιαίου σύνολου κατά την αναζήτηση και την παρουσίαση. Προς τούτο απαιτείται 

συµµόρφωση προς ορισµένα πρότυπα περιγραφής αντικειµένων, λειτουργιών και 

περιεχοµένου τόσο κατά την τεκµηρίωση, όσο και κατά τις «παραγωγικές» χρήσεις του 

ψηφιακού αποθέµατος, έτσι ώστε κοινές έννοιες και είδη συσχέτισης να µπορούν να 

ταυτισθούν αυτοµάτως. Σε αντίθεση µε συντακτικές κωδικοποιήσεις, όπως 

αρχιτεκτονικών σχεδίων CAD, συµπιεσµένων εικόνων (π.χ., JPEG), δοµηµένων 

εγγράφων (π.χ., XML), οι σηµασιολογικές κωδικοποιήσεις δεν µπορούν να είναι 

καθολικές, αλλά διαβαθµίζονται σε στάθµες εξειδίκευσης και λεπτοµέρειας και αφορούν 

σε ευρύτερα ή στενότερα πεδία.  

Μολονότι υπάρχει πλήθος προτύπων, τεχνολογιών πολιτισµικής τεκµηρίωσης και 

διαλειτουργικότητας, καθώς και συναφών µελετών, απουσιάζει ένας συνθετικός οδηγός 

εφαρµογής, που να καλύπτει κατά το δυνατόν την ποικιλία των πολιτισµικών 

τεκµηρίων, καθώς και τυχόν ελληνικές ιδιαιτερότητες. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν διεθνή και 

εθνικά πρότυπα, οδηγούς και συστάσεις, τη διαθέσιµη εµπειρία από ανάλογες δράσεις 

διεθνώς, καθώς επίσης πρακτικές και συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοσθεί 

ειδικώτερα στην Ελλάδα, στη µελέτη αυτή προτείνουµε ένα οδηγό για την ανάπτυξη και 

την ορθή εφαρµογή πληροφοριακών δοµών πολιτισµικής τεκµηρίωσης και για τη 

διασύνδεση και διατήρηση του ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος. Ελπίζουµε ότι το 

προϊόν της µελέτης θα ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή προσφέροντας υποδείγµατα και 

οδηγίες πληροφοριακής σχεδίασης, η υιοθέτηση των οποίων µπορεί να συµβάλει στην 

καθιέρωση κατά το δυνατόν οµοιόµορφης, καλής πρακτικής τεκµηρίωσης και 

δηµιουργίας ψηφιακού αποθέµατος.  
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Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία µέρη: κανονιστικό πλαίσιο, τεκµηρίωση και 

διαλειτουργικότητα.  

Α . Κανονιστικό πλαίσιο.   Αυτό περιλαµβάνει συστάσεις και υποδείξεις, κατά την 

έννοια ότι η τήρηση των πρώτων κρίνεται επιτακτικότερη εκείνης των δευτέρων, ως 

προς την συµµόρφωση µε πρότυπα πληροφοριακής σχεδίασης, θησαυρών όρων, 

µορφοποίησης κειµένου και ανταλλαγής δεδοµένων στον Ιστό, µουσειολογικής 

τεκµηρίωσης, αρχαιολογικής και εθνολογικής τεκµηρίωσης, γεωγραφικών 

πληροφοριών, αρχειονοµίας, κωδικοποίησης και χειρισµού πολύγλωσσων κειµένων, 

περιγραφής πολυµεσικού περιεχοµένου, περιγραφής εκπαιδευτικού υλικού και 

διατήρησης ψηφιακού υλικού. Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκουµε να προτείνουµε τις 

ελάχιστες αναγκαίες δεσµεύσεις, ενώ στα επόµενα µέρη της µελέτης επιδιώκουµε να 

προσφέρουµε ένα επαρκώς επεξεργασµένο πλαίσιο λύσεων που να συνδυάζει 

λεπτοµέρεια και ευελιξία. Για την πρακτική διευκόλυνση των φορέων υλοποίησης έργων 

δηµιουργίας ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος, πρωτίστως στο πλαίσιο του ΕΠ 

Κοινωνία της Πληροφορίας, η έκδοση του κανονιστικού πλαισίου προηγήθηκε του 

συνόλου της µελέτης.  

Β. Τεκµηρίωση.   Προδιαγράφονται πληροφοριακές δοµές για χρήση σε διαδικασίες 

καταγραφής, περιγραφής και συντήρησης αντικειµένων, υλικών και πληροφοριακών, 

µακροπρόθεσµης διατήρησης ψηφιακού υλικού και έκδοσης ψηφιακού υλικού. 

Συγκεκριµένα παρέχεται µία οικογένεια τύπων ψηφιακών δελτίων τεκµηρίωσης, οι 

οποίοι συµµορφώνονται προς το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης χαρακτηρίζονται 

από «πλαστικότητα», κατά την έννοια της εγγενούς δυνατότητας συρρίκνωσης, 

επέκτασης και εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες. Περιλαµβάνονται 

αναλυτικοί ορισµοί της δοµής και του περιεχοµένου των δελτίων µε παραδείγµατα και 

σχόλια εφαρµογής, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης οι αντίστοιχοι ορισµοί XML DTD. Η 

κωδικοποίηση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη αφ’ ενός µιας πλούσιας λογικής δοµής 

και αφ’ ετέρου της µεταφοράς στοιχείων µεταξύ συστηµάτων για διάφορους σκοπούς, 

ενώ εξ άλλου δεν περιορίζει τις δυνατότητες διαφορετικών εσωτερικών κωδικοποιήσεων 

για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων από διαφορετικά συστήµατα.  

Γ. ∆ιαλειτουργικότητα.   Παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά, το νέο 

εννοιολογικό πρότυπο αναφοράς CIDOC CRM του ICOM και ήδη σχέδιο προτύπου ISO, 

το οποίο αποτελεί το θεµέλιο για την επίτευξη σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας 

συστηµάτων πολιτισµικής τεκµηρίωσης. Γίνεται επισκόπηση και παρέχονται γενικές 

οδηγίες εφαρµογής των προτύπων και τεχνολογιών διαλειτουργικότητας και, µέσω 

αυτών, ανάκτησης ψηφιακών πόρων, και διαχείρισης ορολογίας, µονόγλωσσης και 

πολύγλωσσης. 

Τα κριτήρια ποιότητας των πληροφοριακών δοµών, των συστηµάτων τεκµηρίωσης και 

των µεθόδων διασύνδεσης και διατήρησης του αποθέµατος συνδέονται  µε τον 

λεγόµενο κύκλο ζωής της πολιτισµικής πληροφορίας και τα κύρια ζητήµατα που 

αναφύονται στα διαδοχικά στάδια αυτού, βλ. σχήµα 1. Από αυτά, η αρχική τροφοδοσία 

των ταµιευτήρων µε επαρκές υλικό (αρχικοποίηση), η διασφάλιση της ποιότητας του 

υλικού σε οποιοδήποτε στάδιο εισαγωγής, η διασύνδεση πληροφοριών από αυτοτελή 
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συστήµατα (διαλειτουργικότητα) και η προστασία του αποθέµατος τόσο από κινδύνους 

φθοράς όσο και από την ίδια την τεχνολογική αλλαγή (διατηρησιµότητα) είναι τα 

ζητήµατα εκείνα, στην αντιµετώπιση των οποίων µπορούν να συµβάλουν, στο µέτρο 

που τους αναλογεί, οι σχεδιαστικές κατευθύνσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.  Κύκλος ζωής της πολιτισµικής πληροφορίας και µερικά κρίσιµα ζητήµατα 

 

Καταγραφή, περιγραφή, διαχείριση και συντήρηση 
υλικών και πληροφοριακών αντικειµένων  
Ειδικότερα για την υποστήριξη της σχεδίασης συστηµάτων καταγραφής, περιγραφής, 

διαχείρισης και τεκµηρίωσης της συντήρησης υλικών και πληροφοριακών αντικειµένων 

ορίζεται µία οικογένεια τύπων δελτίων τεκµηρίωσης σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο 

που εισάγεται.   

∆ιακρίνονται τύποι δελτίων για: 
• καταγραφή, περιγραφή και διαχείριση κινητών αντικειµένων µουσείων και 

συλλογών, 
• καταγραφή και περιγραφή ακινήτων µνηµείων, 
• διαχείριση ακινήτων µνηµείων, 
• τεκµηρίωση της συντήρησης αντικειµένων και µνηµείων και 
• τεκµηρίωση αρχείων. 

Η ενότητα της διαχείρισης ακινήτων µνηµείων διαχωρίστηκε από τις ενότητες 

καταγραφής και περιγραφής διότι ενδιαφέρει ορισµένους µόνο από τους υποψήφιους 

χρήστες. Πράγµατι, διαχείριση ακινήτων µνηµείων ασκείται µόνο από ένα περιορισµένο 

αριθµό κατά νόµον αρµοδίων φορέων, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία τεκµηρίωσης µπορεί 

να παράγονται ή να χρησιµοποιούνται και από ιδιώτες ή άλλους φορείς (π.χ. ιδιοκτήτες, 

πρόσκτηση ή 
δηµιουργία 
δεδοµένων 

διαχείριση και διατήρηση 
δεδοµένων και συλλογών 

χρήση των δεδοµένων 

Αρχικοποίηση 
– Αρχική µαζική καταχώριση ψηφιακού υλικού. 

Συλλεκτική πολιτική 

Ποιότητα δεδοµένων 
– Εγκυρότητα, πιστότητα, πληρότητα 

 

∆ιαλειτουργικότητα 
–  ∆ιασφάλιση της διασύνδεσης πληροφοριών από 

αυτοτελή συστήµατα 

∆ιατηρησιµότητα 
– ∆ιασφάλιση της ακεραιότητας και αναγνωσιµότητας 

των πληροφοριών έναντιφαλµάτων και 
τεχνολογικών αλλαγών  
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µελετητές, αναστηλωτές). Η διαχείριση, εξ άλλου, περιλαµβάνει ένα σύνθετο πλέγµα 

ενεργειών, οι οποίες διέπονται από τον ν.3028/2002. Αντιθέτως, κάθε αξιόλογη σε 

µέγεθος συλλογή κινητών αντικειµένων απαιτεί την άσκηση διαχείρισης εκ µέρους του 

κατόχου αυτής, ο οποίος επίσης είναι αρµόδιος να µεριµνήσει για την καταγραφή και 

περιγραφή των αντικειµένων. Για τα κινητά, λοιπόν, αντικείµενα, το δελτίο τεκµηρίωσης 

παραµένει ενιαίο, καθώς προβλέπεται ότι µε µεγάλη πιθανότητα κάθε χρήστης αυτού θα 

χρειασθεί όλες τις πληροφοριακές ενότητες. 

Η συντήρηση αντικειµένων και µνηµείων περιλαµβάνει µία σειρά από ειδικές 

διαδικασίες και η τεκµηρίωσή της µπορεί να αποδειχθεί αρκετά εκτενής. Παρουσιάζει 

επικάλυψη, ως προς τα στοιχεία ταύτισης και περιγραφής, µε την τεκµηρίωση για 

λόγους µελέτης και διαχείρισης, κρίνεται όµως πρακτικότερος ο διαχωρισµός της από 

εκείνη. Επί πλέον, για την τεκµηρίωση συντήρησης δεν έχει επιτευχθεί ακόµη κάποιος 

βαθµός «τυποποίησης». 

Τα αρχεία νοούνται ως συλλογές πληροφοριακών και παράλληλα (αλλά, πλέον, όχι 

πάντοτε) υλικών αντικειµένων, για τα οποία καθορίζεται ειδικός τύπος δελτίου. 

Τέλος, αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στον καθορισµό των στοιχείων γεωγραφικού 

εντοπισµού µνηµείων και αντικειµένων και τη συσχέτιση της έκφρασης αυτών στα 

δελτία τεκµηρίωσης και σε συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών. Η επίτευξη της 

συσχέτισης αυτής είναι απαραίτητη για τη συµπληρωµατική λειτουργία συστηµάτων 

περιγραφικής και διαχειριστικής τεκµηρίωσης αφ’ ενός και συστηµάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών αφ’ ετέρου. 

Στα κεφάλαια όπου παρουσιάζονται οι προαναφερθέντες τύποι δελτίων δίνεται αρχικά 

µία επισκόπηση της δοµής αυτών και στη συνέχεια ο τυποποιηµένος αναλυτικός ορισµός 

καθενός από τα πεδία. Τέλος, σε παράρτηµα δίνεται αντίστοιχος ορισµός XML DTD.  

Οι τύποι δελτίων που παρουσιάζονται εδώ προσφέρονται ως πλαίσια λύσεων για την 

πληροφοριακή σχεδίαση συστηµάτων τεκµηρίωσης κατά τρόπο σύµφωνο προς τα 

πρότυπα αρχαιολογικής, εθνολογικής, µουσειολογικής και αρχειονοµικής τεκµηρίωσης, 

τις καθιερωµένες πρακτικές, καθώς επίσης πληρούντα τις προϋποθέσεις σηµασιολογικής 

και συντακτικής διαλειτουργικότητας. Σηµειωτέον ότι ο ανά χείρας Οδηγός δεν 

πραγµατεύεται εσωτερικές κωδικοποιήσεις και υλοποιήσεις, για τις οποίες αφήνει 

µεγάλη ελευθερία, αλλά το πληροφοριακό περιεχόµενο των δελτίων, τη δοµή του και τη 

διασφάλιση της δυνατότητας ανταλλαγής και προσπέλασης της πληροφορίας. 

 

Χρήση του Οδηγού 
Τα κεφάλαια του Οδηγού είναι αυτοτελή. Εν τούτοις το κεφάλαιο 6 σκόπιµο είναι να 

συνοδεύει ως φυσική εισαγωγή καθένα από τα κεφάλαια 7 έως 13. Η βιβλιογραφία, 

τέλος, παρατίθεται συγκεντρωµένη σε µια ενότητα. 


