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Περίληψη 

 
Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και κυρίως τα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου, έχουν συµβάλει σηµαντικά στις µέρες µας στην 

αναθεώρηση του τρόπου επικοινωνίας των µουσείων, και στον εµπλουτισµό του 

διαλόγου για την έννοια και το ρόλο τους στην σύγχρονη εποχή. Ο ιδιαίτερα 

σηµαντικός ρόλος του Παγκόσµιου Ιστού στη διαχείριση της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς, συνίσταται όχι µόνο στη δυνατότητα πρόσβασης σε αποµακρυσµένη 

πληροφορία, αλλά κυρίως στην ανάδειξη της πολλαπλότητας των σχέσεων ανάµεσα 

στα αντικείµενα, τους ανθρώπους και τις προεκτάσεις που µπορούν να δώσουν οι 

άνθρωποι σ’ αυτά. Τίθεται έτσι η πρόκληση της συνεχούς ανασύνθεσης δηµόσιων και 

ιδιωτικών συλλογών αλλά και της δηµιουργίας εκ νέου εικονικών µουσείων, µε βάση τα 

ποικίλα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. 

Κύριος στόχος µας κατά το σχεδιασµό ενός κόµβου για το Ιστορικό Μουσείο 

Κρήτης, ήταν η ανάδειξη της ιστορικής του διάστασης µέσω της ανασύνθεσης των 

συλλογών του και της ένταξης των εκθεµάτων του στο ιστορικό τους πλαίσιο. 

Συσχετίζοντας τα εκθέµατα του Ι.Μ.Κ. µε γεγονότα, ιδέες και θεσµούς για τα οποία 

αποτελούν σηµαντική ιστορική µαρτυρία, επιδιώξαµε να εµπλουτίσουµε τον 

παιδαγωγικό ρόλο του µουσείου και να προσφέρουµε στο χρήστη µ’ ένα διαφορετικό 

τρόπο, µια συνοπτική εικόνα για την ιστορία και τον πολιτισµό της Κρήτης. Εκτός 

όµως από την παράµετρο του ιστορικού χρόνου, προβλέψαµε µία εικονική ξενάγηση 
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στις συλλογές του µουσείου έτσι όπως είναι οργανωµένες στο χώρο του Ι.Μ.Κ. Οι 

επισκέπτες µπορούν να δουν αντιπροσωπευτικά εκθέµατα των συλλογών καθώς και την 

αναλυτική τεκµηρίωση καθενός από αυτά,  ενώ συγχρόνως έχουν τη δυνατότητα, ανά 

πάσα στιγµή, να µάθουν περισσότερα για το ιστορικό τους πλαίσιο. 

                                        

                                    Επόπτης  : Πάνος Κωνσταντόπουλος 

                                    Καθηγητής του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών 

                                    Πανεπιστήµιο Κρήτης  
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Abstract 

 
The capabilities of new information technologies and especially of the 

Internet and the World Wide Web have a significant impact on the quality of 

relationships museums establish with their visitors and considerably enrich the 

debate for museums meaning and role in the 21 century. As a matter of fact, the 

role of the WWW in cultural information management goes beyond accessibility of 

remote and distributed cultural resources: it makes possible to establish a multitude 

of relationships between people and cultural artefacts and therefore enabling a 

variety of interpretations by several individuals. The main challenge in this context is 

the continuous reconstruction of public and private cultural collections, as well as, 

the creation of virtual museums according to the interests and the expectations of 

different groups of users/visitors. 

In this master thesis we propose a Web site for the Historical Museum of 

Crete (H.M.C.) aiming to reposition already exhibited artifacts with respect to their 

historical context. By directly correlating the H.M.C. exhibits with historical events, 

ideas, and related institutions for which these artefacts constitute useful historical 

sources, we intend to enrich the pedagogical role of the museum and provide to 

users an alternative and attractive way to learn about the history and civilization of 

Crete. Besides the dimension of the historical time, we also foresee a virtual 

navigation of users within the museum collections as actually organized in the 
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physical space of the HMC. In this way, visitors can discover representative exhibits 

of the collections; find detailed documentation for each of them while having the 

possibility to learn more about their historical context at any time. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Γενική προβληµατική 

Ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση, την 

προβολή και τη διάθεση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, είναι σήµερα ευρέως 

αποδεκτός, και συνίσταται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες σε 

πάσης φύσεως πολιτισµικούς οργανισµούς και µουσεία. Οι δυνατότητες αυτές 

συνδέονται στενά µε τις ιδιότητες των νέων τεχνολογιών, εκ των οποίων οι πιο 

σηµαντικές είναι η διαδραστικότητα και η πρόσβαση σε αποµακρυσµένη πληροφορία, 

καινοτοµίες που εισάγουν µια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την πληροφορία και 

το περιεχόµενό της. 

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε κατ’ αρχήν τον όρο «νέες τεχνολογίες» 

ισοδύναµο µε τον όρο «πολυµέσα» (κείµενο, εικόνα -σταθερή ή κινούµενη-, ήχος), υπό 

την προϋπόθεση ότι τα µέσα αυτά είναι ψηφιοποιηµένα, µεταφέρονται µέσω δικτύων 

και µπορούν να τα συµβουλευθούν οι χρήστες µέσω της οθόνης ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Με αυτούς τους όρους, η αρχική σύλληψη και ο ρόλος των πολυµέσων, ως 

υλικής υποστήριξης κάθε µορφής επικοινωνίας (διαφήµιση, πληροφόρηση, 

ευαισθητοποίηση), αποκτούν στις µέρες µας νέα διάσταση και περιεχόµενο που 

επηρεάζει και το ρόλο των µουσείων, ως του κατεξοχήν φορέα διαφύλαξης και 

προβολής της πολιτισµικής κληρονοµιάς.  

Οι νέες τεχνολογίες όµως δεν αποτελούν απλά ένα επιπλέον εργαλείο στην 

εξυπηρέτηση της πολλαπλής αποστολής των µουσείων. Μέσω της διαδραστικότητας 

και της δυνατότητας πρόσβασης σε αποµακρυσµένη πληροφορία, αποτελούν ένα νέο, 

εντελώς διαφορετικό τρόπο διαµεσολάβησης αναπαραστάσεων, γνώσεων και 

πληροφοριών που αφορούν την πολιτισµική κληρονοµιά. Μπορούν να δείξουν να 

εξηγήσουν και να τεκµηριώσουν συλλογές και γνώσεις σε διαφορετικές κατηγορίες 

χρηστών, ακολουθώντας προσεγγίσεις προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις τους. 

Κυρίως όµως οι νέες τεχνολογίες και προπάντων η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου, 

αναθεωρούν συνολικά τον τρόπο επικοινωνίας των µουσείων και έρχονται να 

εµπλουτίσουν το διάλογο για την έννοια και το ρόλο τους, αναδεικνύοντας την 
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πολλαπλότητα των σχέσεων ανάµεσα στα αντικείµενα, τους ανθρώπους και τις 

προεκτάσεις που µπορούν να δώσουν οι άνθρωποι στα αντικείµενα µέσω των 

υπερµέσων. Τίθεται πλέον η πρόκληση όχι µόνο της αναδηµιουργίας και 

επανεπινόησης ενός φυσικού µουσείου, αλλά και της κατασκευής εκ νέου ενός 

εικονικού µουσείου, µέσω του θεµατικού συνδυασµού αντικειµένων από διαφορετικές 

συλλογές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά µε αυτή τη σύνθεση στον Παγκόσµιο 

Ιστό.  

Αυτή η δυναµική σύλληψη της έννοιας του εικονικού µουσείου, ανταποκρίνεται 

πλήρως στις προσδοκίες και την ποικιλία των ενδιαφερόντων των διαφορετικών 

κατηγοριών χρηστών, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει τα ερεθίσµατα που αναζητούν 

για να διευρύνουν τις γνώσεις τους σ’ έναν από τους τοµείς της τέχνης, της ιστορίας ή 

των επιστηµών. Κοινή διαπίστωση αποτελεί εξάλλου ότι οι χρήστες έλκονται από τη 

διαδραστικότητα των νέων µέσων και από τις αυξηµένες επιλογές που τους 

προσφέρονται όσον αφορά το εύρος και το βάθος της πληροφορίας. 

1.2 Αντικείµενο της εργασίας 

Αντικείµενο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, είναι η σχεδίαση πολιτισµικών 

κόµβων για τον Παγκόσµιο Ιστό, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα την περίπτωση του 

Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Ι.Μ.Κ.). Η χρησιµοποίηση ενός τέτοιου 

παραδείγµατος, έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί πρόκειται για ένα µουσείο µε πλούσια 

παιδαγωγική και ερευνητική δραστηριότητα, το οποίο δεν εστιάζει το ενδιαφέρον του 

στην προβολή της καλλιτεχνικής αξίας των εκθεµάτων του, αλλά αποσκοπεί να 

βοηθήσει τους επισκέπτες να συνάγουν ιστορικά συµπεράσµατα από κάθε είδους 

αντικείµενα που µπορούν ν’ αποτελέσουν ιστορικές µαρτυρίες για τον πολιτισµό και 

την ιστορία της µεσαιωνικής και µοντέρνας Κρήτης.  

Κύριος στόχος κατά το σχεδιασµό του κόµβου για ένα τέτοιο µουσείο, ήταν η 

ανάδειξη της ιστορικής του διάστασης µέσω της ανασύνθεσης των συλλογών και του 

συνδυασµού των αντικειµένων µε ιστορικά κριτήρια, έτσι ώστε να ενταχθούν στο 

ιστορικό τους πλαίσιο. Συσχετίζοντας τα εκθέµατα του Ι.Μ.Κ. µε γεγονότα, ιδέες και 

θεσµούς για τα οποία αποτελούν σηµαντική ιστορική µαρτυρία, επιδιώξαµε να 

εµπλουτίσουµε τον παιδαγωγικό ρόλο του µουσείου και να προσφέρουµε στο χρήστη 
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µ’ ένα διαφορετικό τρόπο, µια συνοπτική εικόνα για την ιστορία και τον πολιτισµό της 

Κρήτης.  

Εκτός όµως από την παράµετρο του ιστορικού χρόνου, λαµβάνεται υπ’ όψιν 

και ο προσανατολισµός του δυνάµει επισκέπτη στις αίθουσες του Ι.Μ.Κ, προκειµένου 

να ενηµερωθεί σ’ ένα πρώτο επίπεδο για τη φύση και το περιεχόµενο του µουσείου. 

Προσφέρεται δηλαδή στο χρήστη µια εικονική ξενάγηση στο χώρο του Ι.Μ.Κ, η 

οποία περιορίζεται στην παρουσίαση αντιπροσωπευτικών εκθεµάτων των διαφόρων 

συλλογών, έτσι όπως είναι οργανωµένες στις αίθουσες του µουσείου.  

1.3 Οργάνωση της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις 

του µουσείου στον Παγκόσµιο Ιστό και γίνεται µια προσπάθεια ταξινόµησης των 

εικονικών µουσείων βασισµένη σε άλλες υπάρχουσες ταξινοµήσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται σε γενικές γραµµές οι λειτουργίες του 

κόµβου και οι τεχνικές προδιαγραφές του, µε βάση το γενικό σκοπό της υλοποίησής 

του και τις προσδοκίες των αναµενόµενων χρηστών. Η ανάλυση απαιτήσεων 

εξειδικεύεται στη συνέχεια, µε την παρουσίαση της εµπειρικής έρευνας που βασίζεται 

στη µέθοδο µε τον τίτλο “W5+ model”. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη σχεδίαση της δοµής του κόµβου για το 

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, και ειδικότερα τις δύο κύριες επιλογές πλοήγησης στις 

συλλογές του µουσείου, δηλαδή την περιπλάνηση στον ιστορικό χρόνο και την 

ξενάγηση στο χώρο του µουσείου. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθεται ένα παράδειγµα υλοποίησης σελίδων του 

κόµβου που αφορούν τις δύο παραπάνω επιλογές, και της µεταξύ τους σύνδεσης. Η 

τεχνολογία που χρησιµοποιήσαµε είναι η γλώσσα XML και µία σειρά από άλλα 

πρότυπα που αποτελούν προέκταση και ολοκλήρωση της παραπάνω γλώσσας.  

Στον επίλογο, παρατίθενται τα συµπεράσµατα και ειδικότερα οι δυσκολίες που 

συναντήσαµε, οι µελλοντικές προεκτάσεις κατά την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος και 

τέλος οι προυποθέσεις για την τελική ανάπτυξη του κόµβου.  
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2 Το εικονικό µουσείο στο ∆ιαδίκτυο 

2.1 Ορισµός του Μουσείου στον Παγκόσµιο Ιστό 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή έννοια του όρου και τον ορισµό του ICOM,1 το 

µουσείο είναι ένα ίδρυµα µόνιµο, ανοιχτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί και 

εκθέτει σ` έναν σταθερό χώρο, µία µόνιµη συλλογή υλικών µαρτυριών από τη ζωή του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Με βάση την παραδοσιακή αυτή οπτική, το 

µουσείο γίνεται αντιληπτό ως κάτι χειροπιαστό, ως µια συλλογή αντικειµένων που 

βρίσκεται στην κατοχή ενός οργανισµού ή ενός ιδιώτη, ο οποίος αναλαµβάνει κατά 

κύριο λόγο να εµπλουτίσει και στη συνέχεια να συντηρήσει και να παρουσιάσει τη 

συλλογή αυτή στο κοινό. ∆ύσκολα όµως θα µπορούσε να συµπεριληφθεί σ` έναν 

τέτοιον ορισµό, ένας οργανισµός που δε διαθέτει µία µόνιµη συλλογή ή ένα µοντέλο 

µουσείου ανάλογο µ` εκείνα των κέντρων τέχνης ή επιστήµης, τα οποία διοργανώνουν 

περιοδικές εκθέσεις, φιλοξενώντας έργα τέχνης ή τα επιστηµονικά και τεχνολογικά 

επιτεύγµατα µιας εποχής. 

Ακόµα µεγαλύτερη δυσκολία όµως συναντάµε στην προσπάθειά µας να 

προσδιορίσουµε την έννοια και το ρόλο του µουσείου στο ∆ιαδίκτυο. “Στο µυαλό 

µερικών ανθρώπων, µόνο τα αντίστοιχα των πραγµατικών εικονικά µουσεία - 

αντίστοιχα µε την παραδοσιακή έννοια του όρου - µπορούν να θεωρηθούν ως εικονικά. 

Από την άλλη όµως, πολλοί κόµβοι του Παγκόσµιου Ιστού, οι οποίοι παρουσιάζουν 

µ` έναν τρόπο διαρκή µία συλλογή στην οποία έχει κανείς πρόσβαση αποκλειστικά 

µέσω του ∆ιαδικτύου, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν επίσης, εντελώς διαισθητικά, 

εικονικά µουσεία” [MAGNETS 1998]. Μέχρι σήµερα έχει τονισθεί κυρίως η πρώτη 

εκδοχή. Οι άνθρωποι που εµπλέκονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έχουν 

υιοθετήσει την άποψη ότι το µουσείο παρέχει κατά κύριο λόγο πληροφορία, την οποία 

αναπαράγουν στατικά στον Παγκόσµιο Ιστό προβάλλοντας κυρίως τις συλλογές των 

αντίστοιχων πραγµατικών µουσείων. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει τη βαθιά πίστη 

στον κύριο ρόλο του µουσείου ως χώρου “αντικειµένων”. Αλλά είναι τα αντικείµενα ή 

οι ιδέες που  αντιπροσωπεύουν τις οποίες τα µουσεία οργανώνουν και καλλιεργούν; 

                                                 
1 http://www.icom.org/  
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Υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις του µουσείου που µπορούν να διευρύνουν την οπτική 

µας όσον αφορά την παρουσία του στον Παγκόσµιο Ιστό; 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της “Νέας Μουσειολογίας”, του ρεύµατος που 

αποκρυσταλλώνει τα συµπεράσµατα ενός προβληµατισµού που διατυπώθηκε την 

τελευταία εικοσαετία, τα µουσεία γίνονται αντιληπτά ως χώροι αλληλένδετοι µε το 

κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο υπάρχουν και 

λειτουργούν. Εξ ορισµού λοιπόν, καλούνται να δώσουν νόηµα στους πολιτισµούς που 

εκπροσωπούν, ν` αποκτήσουν µεγαλύτερη σηµασία για την κοινότητα και τα µέλη της 

και να συµµετάσχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης συλλογικής και ατοµικής 

ταυτότητας. Είναι εµφανές ότι µέσα από τη νέα αυτή οπτική, το κέντρο βάρους 

µετατοπίζεται από τα αντικείµενα στους ανθρώπους, είτε ως τους δηµιουργούς των 

µουσείων είτε ως της παραµέτρου που δίνει νόηµα στα µουσεία. Αυτή η 

προσωποκεντρική αντίληψη, συνεπάγεται ότι τα µουσεία δεν είναι στατικά στο χρόνο 

αλλά συνεχώς δηµιουργούνται και αναδηµιουργούνται.Το µουσείο λοιπόν ως δυναµική 

και ιστορική έκφραση της ανθρώπινης προσπάθειας, σε όλες τις σύνθετες µορφές της, 

να κατανοήσει και να παρουσιάσει τον υλικό πολιτισµό και τις επιδράσεις του σε 

ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Lynne Teather [Teather, 1998], “είναι ο 

προσωπικός τρόπος µε τον οποίο βιώνει και αντιλαµβάνεται κανείς το µουσείο, ο 

οποίος συνιστά και την ουσία της έννοιας και του ρόλου του. Το µουσείο τότε, ως ιδέα, 

µπορεί να υπάρχει είτε στο µουσείο που φτιάχνει κανείς στη γωνία του σπιτιού του, είτε 

στον Παγκόσµιο Ιστό ως εικονικό µουσείο ή ως µουσείο που έχει αναπαρασταθεί 

εικονικά. Με αυτή την έννοια το µουσείο υπάρχει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους : ως 

αντικείµενα, ως νοήµατα και ως άνθρωποι. Κυρίως όµως υπάρχει στην αλληλεξάρτηση 

των παραπάνω, και αυτό το πλήθος παραµέτρων ενώνει την ποικιλία των απόψεων γύρω 

από τα µουσεία, σε µια διαλεκτική συζήτηση που επανεµφανίζεται ξανά και ξανά µέσα 

στο χρόνο.”  

Ανάλογα λοιπόν µπορούµε να φανταστούµε το µουσείο στον Παγκόσµιο Ιστό, 

ως άλλη µια µορφή επικοινωνίας, που όπως και στη µουσειολογία, µπορεί να είναι 

οποιαδήποτε άλλη, και η οποία µοιράζεται µερικές από τις ίδιες εντάσεις σ` επίπεδο 

πολιτικής και σηµασιολογίας µε τους τέσσερις τοίχους των φυσικών µουσείων. 
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Ειδικότερα όµως, η χρήση του Παγκόσµιου Ιστού και της τεχνολογίας του 

∆ιαδικτύου, ως του κατεξοχήν ευνοϊκού πεδίου έκφρασης των πολλαπλών νοηµάτων 

και συνδυασµών των αντικειµένων, µπορεί να µας βοηθήσει ν` ανακαλύψουµε νέες 

σχέσεις ανάµεσα στα εκθέµατα, τις πληροφορίες και τις εµπειρίες των επισκεπτών, και 

να συµβάλει στην εκπλήρωση του βασικού προορισµού των µουσείων.  

2.2 Ταξινόµηση των εικονικών µουσείων  

Ο παραπάνω προβληµατισµός αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην εξέλιξη και 

την ποικιλία των κόµβων του Παγκόσµιου Ιστού που αφορούν τα µουσεία και τον 

πολιτισµό. Από τους πρώτους που προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν την άγνωστη 

αυτή περιοχή, ήταν η Maria Piacente, το 1996, στη µεταπτυχιακή της εργασία στα 

πλαίσια των Μουσειολογικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Toronto. [Piacente, 

1996]. Μελέτησε 200 κόµβους µουσείων στον Παγκόσµιο Ιστό και τους ταξινόµησε σε 

τρεις κατηγορίες :  

(1) «Ηλεκτρονική Μπροσούρα» : Πρόκειται για έναν καθαρά διαφηµιστικό κόµβο, µια 

ηλεκτρονική εκδοχή του έντυπου φυλλαδίου που συχνά διανέµεται δωρεάν στους 

επισκέπτες των µουσείων. Αυτός ο τύπος κόµβου, παρέχει βασικές πληροφορίες για τη 

φύση του µουσείου και τη συλλογή του, τις ώρες που είναι ανοιχτό και άλλες τέτοιου 

είδους λεπτοµέρειες.  

(2) «Το Μουσείο στην Εικονική Πραγµατικότητα» : Σ` αυτήν την περίπτωση, το 

πραγµατικό µουσείο προβάλλεται στον Παγκόσµιο Ιστό µέσα από χάρτες, εσωτερικές 

κατόψεις, αναπαραγωγές έργων τέχνης και συχνά όψεις κάποιων αιθουσών, που 

επιτρέπουν στο χρήστη του ∆ιαδικτύου να περιδιαβεί τη συλλογή κάνοντας µια 

“εικονική επίσκεψη”. Πρόκειται δηλαδή για µια αναπαραγωγή της πραγµατικής ζωής 

του µουσείου, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις δίνεται βαρύτητα στην εκτεταµένη 

παρουσίαση και τεκµηρίωση των συλλογών,  µε την υποστήριξη ή όχι τεχνολογίας 

βάσεων δεδοµένων. Ένα από τα παραδείγµατα που παραθέτει και η ίδια η Piacente, 

είναι το Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.1 

(3) «Οι πραγµατικά διαδραστικοί κόµβοι», ή κατά τον Robert Fulford [Fulford, 1996], «Ο 

δηµιουργικός κόµβος» : Σ` αυτήν την κατηγορία εντάσσονται κόµβοι των οποίων οι 

                                                 
1 http://www.peabody.harvard.edu/exhibitions.html  
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σελίδες µπορεί να έχουν κάποια σχέση µε το πραγµατικό µουσείο, αλλά κυρίως 

επαναεπινοούν το µουσείο και καλούν τους επισκέπτες να κάνουν το ίδιο. Αυτός ο 

τύπος κόµβου δίνει µια νέα ταυτότητα στο µουσείο, και λειτουργεί ως ένας 

παράλληλος οργανισµός που εκφράζει κυρίως τους παιδαγωγικούς και ερευνητικούς 

στόχους του µουσείου µέσα από δρόµους απόλυτα προσαρµοσµένους στην 

τεχνολογία του ∆ιαδικτύου. Η ονοµασία των κόµβων αυτών συχνά είναι διαφορετική 

από το όνοµα του µουσείου και αυτό παρατηρείται κυρίως µε τους κόµβους κέντρων 

επιστήµης και τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων αναφέρονται το Minneapolis Institute of 

Arts2  και το Children’s Museum of Indianapolis.3  

Παρατηρούµε ότι η διάκριση των παραπάνω κόµβων σε τρεις κατηγορίες, έγινε 

κυρίως µε κριτήριο το βαθµό διαδραστικότητας των κόµβων αυτών, το βαθµό δηλαδή 

που ελήφθησαν υπόψιν οι πραγµατικές ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα των χρηστών ή 

δυνάµει επισκεπτών. Το βαθµό εν τέλει αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων 

τεχνολογιών για την εκπλήρωση του προορισµού ενός µουσείου. 

Σύµφωνα µε την τελική αναφορά του MAGNETS (Museum And Galleries 

New Technology Study), τα εικονικά µουσεία µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες, οι οποίες διαιρούνται περαιτέρω σε κλάσεις, µέσω των οποίων γίνεται 

περισσότερο κατανοητή η παραπάνω διάκριση, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούµε την 

εξέλιξη των κόµβων του Παγκόσµιου Ιστού σχετικά µε την τέχνη. (Σχήµα1) 

Η πρώτη κατηγορία, τα αντίστοιχα των πραγµατικών εικονικά µουσεία, 

συµπεριλαµβάνει από τη µια τους κόµβους οι οποίοι προσφέρουν στο κοινό κάποιες 

γενικές πληροφορίες για ένα υπαρκτό µουσείο, και από την άλλη εκείνους που εκθέτουν 

ένα µεγαλύτερο ή µικρότερο µέρος της συλλογής ενός τέτοιου µουσείου. Η διάκριση 

δηλαδή γίνεται µε κριτήριο την ύπαρξη ή όχι µιας εικονικής έκθεσης. 

                                                 
2 http://www.artsmia.org/  

3 http://www.childrensmuseum.org/  
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Σχήµα 1:  Ταξινόµηση Εικονικών Μουσείων από το MAGNETS 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, τα αποκλειστικά εικονικά µουσεία, 

διακρίνεται σε δύο κλάσεις. Η πρώτη αφορά τους κόµβους οι οποίοι παρουσιάζουν 

στους χρήστες µια εικονική έκθεση αφιερωµένη στην τέχνη, και η οποία µε τη σειρά 

της υποδιαιρείται σε τέσσερεις υποκλάσεις µε κριτήριο το φορέα υλοποίησης του 

κόµβου και το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

αποτελούν, ο κόµβος του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισµού και Επικοινωνιών4, το 

«Φανταστικό Μουσείο» της εταιρείας Virgin5 ή ο κόµβος ενός ιδιώτη που αφορά τον 

Dali6 και το έργο του. Η δεύτερη υποκλάση περιλαµβάνει λίστες µε διευθύνσεις 

κόµβων (WWA, LAM, ICOM) που αναφέρονται σε πραγµατικά µουσεία, και 

εντάσσονται σ`αυτή την κατηγορία γιατί κάθε µία από αυτές τις διευθύνσεις, µπορεί να 

 
4 http://www.culture.fr/. 
5 http://www.virgin.fr/virgin/html/smart/musee/dada_1.html 

6 http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/~chris/Dali/. 
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γίνει αντιληπτή ως διαφορετική αίθουσα ενός εικονικού µουσείου στο οποίο ο χρήστης 

έχει πρόσβαση αποκλειστικά µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Όπως διαπιστώνουµε, η παραπάνω ταξινόµηση έχει γίνει πρωτίστως µε 

κριτήριο τους φορείς για λογαριασµό των οποίων έχουν δηµιουργηθεί οι σχετικοί 

κόµβοι, αλλά και µε βάση το κριτήριο εάν τα αντικείµενα που εκτίθενται στον κάθε 

κόµβο, ανήκουν στη µόνιµη συλλογή ενός µουσείου, ή αν έχουν επιλεγεί από ένα 

σύνολο συλλογών, δηµόσιων ή ιδιωτικών, και παρουσιάζονται για πρώτη φορά µ` αυτή 

τη σύνθεση στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Λαµβάνοντας υπ` όψιν και την εξέλιξη των κόµβων του Παγκόσµιου Ιστού από 

το 1997 και µετά, θα προσπαθήσουµε να συνθέσουµε τις δύο παραπάνω ταξινοµήσεις 

σ’ ένα ενιαίο σχήµα µε κριτήριο κυρίως το περιεχόµενο και τον  τρόπο παρουσίασης 

και οργάνωσης των εικονικών εκθέσεων. Στο παρακάτω σχήµα αποκρυσταλλώνονται οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις του µουσείου, και ταυτόχρονα αποτυπώνονται οι 

προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για νοηµατοδότηση 

των αντικειµένων και κάλυψη των αναγκών πολλαπλών χρηστών. (Σχήµα2)  

Θεωρώντας την κλάση κόµβος µε εικονική έκθεση ως ενιαία κλάση και των δύο 

µεγάλων κατηγοριών, τα αντίστοιχα των πραγµατικών εικονικά µουσεία και τα 

αποκλειστικά εικονικά µουσεία, τη διακρίνουµε σε δύο υποκλάσεις : α) εστίαση στα 

αντικείµενα και β) θεµατική παρουσίαση των εκθεµάτων. Στη συνέχεια υποδιαιρούµε την 

πρώτη υποκλάση σε δύο περαιτέρω υπο-υποκλάσεις µε τίτλο : α) δειγµατοληπτική 

προβολή και β) απογραφικός κατάλογος, και τη δεύτερη σε άλλες δύο µε την ονοµασία : α) 

ανασύνθεση µιας συλλογής και β) συνδυασµός εκθεµάτων από διαφορετικές συλλογές. 

 Στην υπο-υποκλάση µε τον τίτλο δειγµατοληπτική προβολή, εντάσσονται οι 

κόµβοι µε εικονική έκθεση των πιο αντιπροσωπευτικών έργων µιας συλλογής, των 

οποίων η παρουσίαση είναι γραµµική και στατική. Την πιο απλή περίπτωση, αποτελεί 

η τεκµηρίωση της ταυτότητας των έργων τέχνης, η οποία συνήθως συµπληρώνεται από 

εικόνα κι ένα µικρό κείµενο. Με τη διαρκή όµως εξέλιξη των τεχνολογιών ανάπτυξης 

των κόµβων του Παγκόσµιου Ιστού, η χρήση ήχου και κινητής ή τρισδιάστατης 

εικόνας, αποτελεί την όλο και πιό διαδεδοµένη µέθοδο παρουσίασής τους. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί από τη µια ο κόµβος του µουσείου του Λούβρου, και από την 
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Σχήµα 2:  Προτεινόµενη Ταξινόµηση Εικονικών Μουσείων  

άλλη ο ιδιωτικός κόµβος που ήδη προαναφέραµε µε δειγµατολειπτική παρουσίαση 

έργων του Dali.7 

Η δεύτερη υπο-υποκλάση της υποκλάσης εστίαση στα αντικείµενα, περιλαµβάνει 

τους  δυναµικούς κόµβους που προσφέρουν µέσω συστηµάτων ανάκτησης 

πληροφοριών, πλήρεις και λεπτοµερείς απογραφικούς καταλόγους των δηµόσιων ή 

ιδιωτικών συλλογών, και καλύπτουν κυρίως διαχειριστικές και ερευνητικές ανάγκες. 

Εδώ εντάσσονται ο κόµβος του State Hermitage Museum και του Γαλλικού 

Υπουργείου Πολιτισµού και Επικοινωνιών.8   

Η πρώτη υπο-υποκλάση της υποκλάσης θεµατική παρουσίαση, αφορά τους 

κόµβους οι οποίοι παρουσιάζουν τα εκτιθέµενα έργα ενός µουσείου µέσω 

 
7 http://www.louvre.fr/ και http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/~chris/Dali/ 

8 http://www.hermitagemuseum.org/ και http://www.culture.fr/ 
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προτεινόµενων περιηγήσεων, οι οποίες ανασυνθέτουν και αναδιοργανώνουν τις 

υπάρχουσες συλλογές, µε βάση κάποια κριτήρια ή θεµατικές ενότητες που συµβάλλουν 

στην εµβάθυνση της µελέτης τους και εξυπηρετούν παιδαγωγικούς σκοπούς. Στην 

προκειµένη περίπτωση τα εκτιθέµενα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά µ’αυτή τη 

σύνθεση στον Παγκόσµιο Ιστό. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ο κόµβος του National 

Gallery of Art, Washington D.C. και ο κόµβος του Franklin Institute Science 

Museum’s Science Learning Network.9  

Στην υπο-υποκλάση, συνδυασµός εκθεµάτων από διαφορετικές συλλογές, 

συµπεριλαµβάνουµε κόµβους που έχουν δηµιουργηθεί από οποιονδήποτε φορέα, και 

οι οποίοι παρουσιάζουν, αποκλειστικά στον Παγκόσµιο Ιστό, εκθέσεις έργων τέχνης 

από διαφορετικές συλλογές. Μπορούν όµως να συµπεριληφθούν και κόµβοι που 

αντιστοιχούν σε πραγµατικά µουσεία, τα οποία διοργανώνουν εκθέσεις µε βάση ένα 

θεµατικό άξονα φιλοξενώντας εκθέµατα από πολλά διαφορετικά µουσεία, και 

ταυτόχρονα τις παρουσιάζουν στον Παγκόσµιο Ιστό. Για την πρώτη περίπτωση 

αναφέρουµε ενδεικτικά τον κόµβο που δηµιούργησε για τον Picasso το Texas A&M  

University, και για τη δεύτερη τον κόµβο του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα 

Υόρκη.10   

Καταλήγοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι δύο ή τρεις τουλάχιστον από τις 

παραπάνω προσεγγίσεις, µπορεί να προβάλλονται ως διαφορετικές επιλογές στα 

πλαίσια του ίδιου κόµβου, καλύπτοντας έτσι τις πολλές διαφορετικές κατηγορίες 

χρηστών και τις απαιτήσεις τους. Από την άλλη, οι περισσότεροι κόµβοι του 

Παγκόσµιου Ιστού που αφορούν τα µουσεία και τον πολιτισµό, ανανεώνονται και 

εµπλουτίζονται διαρκώς προς µια κατεύθυνση ποιοτικής αναβάθµισης των 

προσφερόµενων υπηρεσιών τους. ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ότι δεν εξυπηρετούν πια 

αποκλειστικά διαφηµιστικούς σκοπούς, αλλά  δίνεται όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα 

στην εκπλήρωση του παιδαγωγικού ρόλου του  µουσείου.  

                                                 
9 http://www.nga.gov/  και  http://sln.fi.edu/  

10 http://www.tamu.edu/mocl/picasso και http://www.moma.org/  
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3 Ανάλυση Απαιτήσεων για τον Κόµβο του Ι.Μ.Κ 

3.1 Γενικός σκοπός και προσδοκίες  

Στην πρώτη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, για το σχεδιασµό ενός 

ηλεκτρονικού κόµβου για λογαριασµό του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, τέθηκαν 

κάποια γενικά ερωτήµατα και διατυπώθηκε ένας προβληµατισµός σχετικά µε το γενικό 

σκοπό του ηλεκτρονικού κόµβου. Αυτό που µας απασχόλησε κατ' αρχήν, ήταν το 

σηµαντικότερο κίνητρο του ίδιου του µουσείου για τη δηµιουργία ενός τέτοιου 

κόµβου, η χρησιµότητά του και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, οι ανάγκες 

δηλαδή και οι προσδοκίες των τελικών χρηστών.  

Προκειµένου να θέσουµε ένα αποτελεσµατικότερο πλαίσιο συζήτησης µε τους 

υπεύθυνους του Μουσείου, έπρεπε κατ' αρχήν να λάβουµε υπ' όψιν µας τη διεθνή 

εµπειρία και υπάρχουσες µελέτες που προσπαθούν να καταγράψουν τους λόγους, για 

τους οποίους θα επέλεγε κάποιος να επισκεφθεί έναν ηλεκτρονικό κόµβο, 

προσανατολισµένο στα µουσεία και τον πολιτισµό.  

Οι L.Dierking και J.Falk σε σχετικό άρθρο τους [Dierking & Falk, 1998], 

διαπιστώνουν την έλλειψη επαρκούς έρευνας και προσπαθούν να εντάξουν το 

παραπάνω ερώτηµα σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο. Υποστηρίζουν ότι η ελεύθερη επιλογή 

της µάθησης, η µάθηση για τη µάθηση δηλαδή και η χαρά που προσφέρει όταν 

προέρχεται από εσωτερικά κίνητρα, αποτελεί το σηµαντικότερο λόγο για τον οποίο θα 

«ξεφύλλιζε» κάποιος έναν ηλεκτρονικό κόµβο µουσείου, όπως θα διάβαζε το περιοδικό 

του National Geographic ή θα παρακολουθούσε ένα ντοκυµαντέρ. Είναι ο 

συγκεκριµένος τύπος µάθησης, όπως υποστηρίζουν, που οδηγεί τους ανθρώπους είτε 

στα εικονικά είτε στα πραγµατικά µουσεία, και αν θέλουµε να σκιαγραφήσουµε το 

προφίλ του επισκέπτη ενός ανάλογου ηλεκτρονικού κόµβου, θα πρέπει ν` 

αναρωτηθούµε κατ' αρχήν γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν στα µουσεία, τι κάνουν όταν 

βρίσκονται εκεί και ποια είναι η επίδραση που ασκεί επάνω τους µια τέτοια εµπειρία.  

Καταλήγοντας, διαπιστώνουν ότι πολύ λίγοι άνθρωποι πηγαίνουν στα µουσεία 

για να γίνουν ειδικοί σ' ένα θέµα. Οι περισσότεροι επισκέπτες αντιπροσωπεύουν το 

µέσο άνθρωπο που είναι περίεργος και ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις γνώσεις του. Αυτό 
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που τον διακρίνει από κάποιον που δεν θα επισκεφθεί ποτέ ένα µουσείο, είναι η 

προσωπική του ιστορία και οι αξίες του, το ενδιαφέρον που έχει καλλιεργήσει από 

µικρή ηλικία για έναν από τους τοµείς της τέχνης, της ιστορίας ή της επιστήµης. Το 

µουσείο του προσφέρει εκείνο το περιβάλλον, µέσα στο οποίο µπορεί να ικανοποιήσει 

την επιθυµία του για προσωπική εξερεύνηση στο χώρο των τεχνών, της ιστορίας ή των 

επιστηµών. Χωρίς να είναι ειδικοί σ' έναν από τους παραπάνω τοµείς, αλλά µάλλον 

ενθουσιώδεις αρχάριοι, οι περισσότεροι επισκέπτες ψάχνουν να βρουν ενδιαφέρουσες, 

κατατοπιστικές, αλλά όχι τεχνικά εξειδικευµένες εκθέσεις.  

Εκτός όµως από το περιεχόµενο και τη γνώση που παρέχουν τα µουσεία για 

κάποιο από τα παραπάνω αντικείµενα, συχνά οι επισκέπτες έχουν µεγάλες προσδοκίες 

από το κοινωνικό, το φυσικό και το προσωπικό πλαίσιο που παρέχουν τα µουσεία. Για 

παράδειγµα, πολλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι πέρα από το περιεχόµενο, τα µουσεία 

προσφέρουν ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές [Dierking & Falk, 1994], για διαφυγή από 

την καθηµερινότητα και το ρυθµό της εργασίας [Graburn, 1977], για µια εµπειρία από 

ένα ενδιαφέρον και ασυνήθιστο κτήριο ή φυσικό περιβάλλον [Falk, 1988]. 

Πέρα όµως από αυτό το γενικό πλαίσιο που τεκµηριώνει τη σχέση του κοινού 

µε τα µουσεία και φωτίζει σ' ένα βαθµό τις προσδοκίες των επισκεπτών και των 

εικονικών µουσείων, προβάλλει απαραίτητη η έρευνα και ο προσδιορισµός σε βάθος 

της σχέσης ανάµεσα στους χρήστες των νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα τους 

επισκέπτες ηλεκτρονικών κόµβων µουσείων, και των επισκεπτών των πραγµατικών 

µουσείων από την άλλη. Πέρα από τις πιθανές οµοιότητες, υπάρχουν διαφορές στα 

χαρακτηριστικά, στη συµπεριφορά και τις προσδοκίες των δύο αυτών κατηγοριών;  

Τα αποτελέσµατα των λιγοστών σχετικά ερευνών, που αφορούν κυρίως τη 

χρήση νέων τεχνολογιών µέσα στα µουσεία [Adams & Abrams, 1995], οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

δείγµα των επισκεπτών του µουσείου, ενώ η κύρια διαφορά τους αφορά το επίπεδο 

ευκολίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για 

αναζήτηση περισσότερων λεπτοµερειών σχετικά µε κάποιο θέµα. Ενδιαφέρουσα 

διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι σε καµία περίπτωση τα ηλεκτρονικά µέσα δεν 

υποκαθιστούν την εµπειρία του µουσείου, αλλά µάλλον χρησιµεύουν ως πηγή και 

ερέθισµα για τους επισκέπτες,  για να κοιτάξουν πάλι ή να παρατηρήσουν σε βάθος 

  13 



αυτά που πρόκειται να δουν, αφού έχουν ήδη αφιερώσει ένα σηµαντικό κοµµάτι του 

χρόνου τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Κοινό συµπέρασµα πάντως αποτελεί η 

διαπίστωση ότι οι χρήστες έλκονται  από τη διαδραστικότητα των νέων µέσων, από τις 

αυξηµένες επιλογές που τους προσφέρονται όσον αφορά το βάθος της πληροφορίας, 

αλλά και από το τι και πως παρουσιάζεται. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα ενισχύονται και εµπλουτίζονται ακόµη 

περισσότερο από την πολύ πρόσφατη έρευνα των John Chadwick και Patricia Boverie 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά των επισκεπτών του ηλεκτρονικού 

κόµβου του New Mexico Museum of Natural History [Chadwick & Boverie, 1999]. 

Πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας, ήταν να διαπιστώσει εάν οι άνθρωποι που 

χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό κόµβο είναι και επισκέπτες του µουσείου. Όσον 

αφορά τη  διερεύνηση των κινήτρων και της συµπεριφοράς τους, βασίστηκε κατά κύριο 

λόγο στη διάκριση των επισκεπτών του ηλεκτρονικού κόµβου σε µοναχικούς 

επισκέπτες και σ’ εκείνους που χρησιµοποίησαν  τον κόµβο ως µέλη µιας οµάδας.  

Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, ήταν ότι οι 

διαφορές που έχουν παρατηρηθεί στη συµπεριφορά ατόµων και οµάδων που 

επισκέπτονται ένα πραγµατικό µουσείο, αντανακλώνται και στον Παγκόσµιο Ιστό. 

∆ιαπιστώθηκε δηλαδή ότι, παρ’ όλο που και οι δύο κατηγορίες  χρηστών δήλωσαν ότι 

επισκέπτονται έναν κόµβο µε την πρόθεση να µάθουν κάτι, τα µέλη των  οµάδων 

περιορίζονται να ρίχνουν µατιές εδώ κι εκεί, σε αντίθεση µε τους µοναχικούς 

επισκέπτες οι οποίοι, µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα, επισκέφθηκαν λιγότερα αρχεία 

διεξάγοντας µια πιο σαφή και προνανατολισµένη έρευνα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα 

διαπίστωση, αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ οι περισσότεροι επισκέπτες των πραγµατικών 

µουσείων έρχονται ως µέλη µιας κοινωνικής οµάδας, µόλις το 30% εκείνων που 

απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της παραπάνω έρευνας, επισκέφθηκαν τον κόµβο 

οµαδικά. Οι περισσότεροι λοιπόν χρήστες του Παγκόσµιου Ιστού είναι µοναχικοί 

επισκέπτες, και όπως οι ενήλικες που επισκέπτονται µόνοι τους τα µουσεία, έχουν 

µεγαλύτερη εµπειρία και περισσότερες γνώσεις όσον αφορά το θέµα του ηλεκτρονικού 

κόµβου και το αντικείµενο που εξετάζουν. 

 Γενικεύοντας τα συµπεράσµατα της έρευνάς τους, καταλήγουν στη διαπίστωση 

ότι οι επισκέπτες ενός ηλεκτρονικού κόµβου µουσείου, είναι έτοιµοι να µάθουν. Αυτό 
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λοιπόν αποτελεί πρόκληση για τα µουσεία προκειµένου κάθε οργανισµός να προσφέρει 

πληροφορίες για το µουσείο του, γνώση για τις συλλογές του και κυρίως να 

παρουσιάσει τα αντικείµενά του µέσα σ’ένα νέο περιβάλλον απευθυνόµενος σ' ένα νέο 

κοινό που είναι έτοιµο να µάθει. 

 Καταλήγοντας λοιπόν θα λέγαµε ότι τα µουσεία έχουν πολλούς λόγους για να 

διατηρούν έναν ηλεκτρονικό κόµβο στον Παγκόσµιο Ιστό. Η τεχνολογία του 

∆ιαδικτύου και ο Παγκόσµιος Ιστός, παρέχουν κατ’ αρχήν τη δυνατότητα στα µουσεία 

να βελτιώσουν την επικοινωνία τους µε το κοινό, διατηρώντας µια ανοιχτή γραµµή 

συνοµιλίας και ανατροφοδότησης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, απαντώντας στις 

ερωτήσεις τους και οργανώνοντας τις δραστηριότητές τους. Τους παρέχουν επιπλέον 

τη δυνατότητα να προσελκύσουν νέους, αποµακρυσµένους επισκέπτες, προσφέροντας 

σ’ ένα πρώτο επίπεδο, ενδιαφέρουσα και χρήσιµη πληροφορία, που θα προσανατολίζει 

τον επισκέπτη όσον αφορά το περιεχόµενο και το είδος του µουσείου, και θα καθιστά 

την πρώτη του επαφή και πρόσβαση στο χώρο του µουσείου, απλή και διασκεδαστική.  

Κυρίως όµως η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα στα 

µουσεία συνεχούς επαναπροσδιορισµού των συλλογών τους, πολλαπλής 

νοηµατοδότησης και ερµηνείας των αντικειµένων, των ιδεών και των φαινοµένων που 

αντιπροσωπεύουν, µέσω της ανάδειξης των διαφορετικών συνδυασµών και σχέσεων που 

υπάρχουν µεταξύ τους και που µπορούν να διατυπωθούν στις σελίδες του Παγκόσµιου 

Ιστού. Μια τέτοια λειτουργία παράγει και παρέχει γνώση στον επισκέπτη, τη γνώση 

που, σύµφωνα µε όλες τις µετρήσεις, αναζητά και που ανταποκρίνεται κάθε φορά στα 

ενδιαφέροντά του. Μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που µόνο οι νέες 

τεχνολογίες προσφέρουν, οι χρήστες του Παγκόσµιου Ιστού µπορούν όχι µόνο να 

συµπληρώσουν ή να προετοιµάσουν µια πραγµατική επίσκεψη, αλλά να πάρουν τα 

απαραίτητα ερεθίσµατα που θα τους επιτρέψουν να δώσουν περαιτέρω προεκτάσεις και 

νόηµα στα εκθέµατα ενός µουσείου και θα καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για έναν 

από τους τοµείς της τέχνης, της ιστορίας και των επιστηµών. 

3.2 Λειτουργίες και Προδιαγραφές του κόµβου 

Σε µια δεύτερη φάση έπρεπε να διερευνήσουµε σε βάθος το περιεχόµενο του 

Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και να λάβουµε υπ’ όψιν µας το µέγεθός του, 
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προκειµένου να προσδιορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια το είδος και τη 

λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού κόµβου, αλλά και τις απαιτήσεις του συστήµατος  

για τον ηλεκτρονικό κόµβο που επρόκειτο να σχεδιάσουµε. 

∆εδοµένου ότι πρόκειται για ένα ιστορικό µουσείο που φιλοδοξεί, µέσα από 

ένα πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό υλικό, να παρουσιάσει στον 

επισκέπτη την ιστορική διαδροµή της Κρήτης τους τελευταίους δεκαεπτά αιώνες, 

θεωρήσαµε απαραίτητο να συνδέσουµε τα εκθέµατα των ποικίλων συλλογών του 

µουσείου µε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής στην οποία εντάσσονται κάθε φορά και 

για την οποία αποτελούν σηµαντική ιστορική µαρτυρία. Στα πλαίσια λοιπόν µιας 

ιστορικής περιοδολόγησης, κρίναµε σκόπιµο να ανασυνθέσουµε τις υπάρχουσες 

συλλογές του µουσείου και να παρουσιάσουµε τα αντιπροσωπευτικότερα εκθέµατα 

κάθε µιας από αυτές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεδιπλώνεται στον επισκέπτη του 

ηλεκτρονικού κόµβου η εικόνα της εποχής που τα δηµιούργησε. 

Εκτός όµως από την προτεινόµενη περιπλάνηση στο χρόνο, θεωρήσαµε 

απαραίτητο να συµπεριλάβουµε και µια ξενάγηση στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου 

Κρήτης, προσανατολίζοντας τον επισκέπτη στον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης 

των συλλογών στις αίθουσες του µουσείου. Ακολουθώντας αυτή τη διαδροµή, ο 

χρήστης θα είναι σε θέση να διαµορφώσει µια γενική εικόνα για τη φύση και το 

περιεχόµενο του Ι.Μ.Κ. και να δει αντιπροσωπευτικά εκθέµατα των συλλογών του. 

Τέλος, θα παρέχεται στον επισκέπτη του κόµβου η δυνατότητα να εντάξει τα εκθέµατα 

αυτά στο ιστορικό τους πλαίσιο, εφόσον οι δύο διαφορετικές επιλογές, της κίνησης στο 

χώρο και το χρόνο, θα συνδέονται µεταξύ τους.  

Με βάση ένα τέτοιο διπλό προσανατολισµό στη σχεδίαση, όσον αφορά 

τουλάχιστον τον τρόπο παρουσίασης των συλλογών, το κύριο ερώτηµα που τίθεται 

σχετικά µε το είδος του ηλεκτρονικού κόµβου, είναι ποιες είναι οι βασικές 

προδιαγραφές της τεχνολογίας που µπορεί να υποστηρίξει τους παραπάνω στόχους. 

Οι προδιαγραφές αυτές ορίζονται ως εξής : 

�� Πλήρης περιγραφή της δοµής και της σηµασιολογίας των δεδοµένων έτσι ώστε 

να επανασυνθέτουµε και να χρησιµοποιούµε την ίδια πληροφορία µέσα σε 

διαφορετικά πλαίσια πλοήγησης.  
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�� ∆υνατότητα ανταλλαγής των δεδοµένων έτσι ώστε, να είναι εύκολος ο 

εµπλουτισµός του κόµβου µε νέα πληροφορία αλλά και η µεταφορά 

πληροφορίας από τον συγκεκριµένο κόµβο σε άλλους ηλεκτρονικούς κόµβους 

ή εφαρµογές. 

�� Ρητή δήλωση της σηµασιολογίας πλοήγησης, έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να 

αναγνωρίζουµε το ακριβές πλαίσιο αναφοράς σε συγκεκριµένα µέρη της 

πληροφορίας του κόµβου. 

�� Πολλαπλές φυσικές παρουσιάσεις της ίδιας πληροφορίας, ανεξάρτητα από το 

περιεχόµενο των σελίδων του κόµβου και το πλαίσιο πλοήγησης. 

Η πλέον κατάλληλη τεχνολογία για την ανάπτυξη εφαρµογών στον Παγκόσµιο 

Ιστό, η οποία πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές, είναι η XML (Extensible Markup 

Language), [Michard, 2001 - Floyd, 1999 – Ray and Maden, 2000] µία γλώσσα 

περιγραφής και ανταλλαγής δοµηµένων πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Πιο 

συγκεκριµένα, η XML επιτρέπει τη ρητή σήµανση των στοιχείων που απαρτίζουν τη 

λογική δοµή της πληροφορίας, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων αυτών. 

Επιπλέον η σήµανση αυτή είναι κατανοητή τόσο απο τους ανθρώπους όσο και απο τις 

µηχανές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η χρήση της XML για την δηµιουργία και διάθεση 

πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο προσφέρει τα παρακάτω  πλεονεκτήµατα: 

�� ∆όµηση Περιεχοµένου: οι πληροφορίες διατηρούν την δοµή και την 

σηµασιολογία τους στο ∆ιαδίκτυο σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών. (Η 

XML δεν ειναι  ένας συγκεκριµένος µορφότυπος πληροφορίας αλλά µια µετα-

γλώσσα που επιτρέπει να ορίζουµε οποιαδήποτε δοµή) 

�� Εγκυρότητα Πληροφοριών: παρέχονται τα µέσα για τον τυπικό έλεγχο της 

δοµικής εγκυρότητας των πληροφοριών σύµφωνα µε ένα µορφότυπο που έχει 

οριστεί σε XML (κάτι που απαιτείται για την σωστή επαναχρησιµοποίηση της 

πληροφορίας απο διαφορετικές εφαρµογές) 

�� Εύκολη Ανταλλαγή: καταλληλότητα του προτύπου για µεταφορά πληροφορίας 

τόσο απο εξυπηρετητές σε αναδιφητές ∆ιαδικτύου όσο και απο την µία 

εφαρµογή στην άλλη (διευκολύνοντας τον εµπλουτισµό ενός κόµβου µε 

  17 



πληροφορία που βρίσκεται σε Βάσεις ∆εδοµένων αλλα και την αξιοποίηση του 

περιεχοµένου του κόµβου απο ψηφιακές βιβλιοθήκες και µουσεία)  

Η XML συµπληρώνεται από µία σειρά άλλων προτύπων, µεταξύ των οποίων 

είναι η Xlink (Extensible Linking Language) και η XSL/XSLT (Extensible 

Stylesheet Language). H Xlink είναι µια γλώσσα περιγραφής της διασύνδεσης των 

σελίδων του κόµβου. Οι υπερσύνδεσµοι Xlink παρέχουν σαφή πλεονεκτήµατα γιατί 

είναι : 

�� Υπερσύνδεσµοι µε ενσωµατωµένη σηµασιολογία : παρέχεται η δυνατότητα ορισµού 

από το χρήστη τύπων υπερσυνδέσµων καθώς και της συµπεριφοράς 

ενεργοποίησής τους. 

�� Συναθροιστικοί και ακριβείς υπερσύνδεσµοι : µπορούν να παραπέµπουν σε 

συγκεκριµένα στοιχεία της λογικής δοµής ενός ή περισσοτέρων σελίδων του 

κόµβου. 

�� Έµµεσοι υπερύνδεσµοι :ο ορισµός και η διαχείρισή τους γίνονται έξω από τις 

σελίδες του κόµβου τις οποίες συνδέουν. 

Η XSL/XSLT [Kay, 2000] είναι µία γλώσσα περιγραφής της παρουσίασης του 

περιεχοµένου των σελίδων του κόµβου που επιτρέπει : 

�� ∆υναµική Παρουσίαση: ανεξαρτητοποιείται το περιεχοµένο και η δοµή της 

πληροφορίας απο την παρουσίασή της σε κάποιο φυσικό η ηλεκτρονικό µέσο 

και συνεπώς η ίδια πληροφορία µπορεί να εµφανιστεί µε διαφορετικό τρόπο σε 

διαφορετικά πλαίσια πλοήγησης. 

Κλείνοντας, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η XML έχει γίνει πια αναπόσπαστο 

κοµµάτι της υποδοµής του Παγκόσµιου Ιστού και διατίθεται µε χαµηλό ή ελάχιστο 

κόστος, γεγονός που διευκολύνει τη χρησιµοποίησή της από µικρού ή µεσαίου 

µεγέθους οργανισµούς, όπως το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.  

3.3 Συλλογή απαιτήσεων και εµπειρική έρευνα 

Για τη συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και 

των τελικών χρηστών, ακολουθήσαµε σε γενικές γραµµές τη µέθοδο µε τον τίτλο 

“W5+ model” που αναπτύχθηκε στο Hypermedia Open Center του Πολυτεχνείου 
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του Μιλάνου από τους Alessandra Di Silvestro, Franca Garzotto and Paolo Paolini 

και παρουσιάσθηκε στην τελική του µορφή στο συνέδριο του ICHIM99 [Di Silvestro 

& Garzotto & Paolini, 1999]. Το µοντέλο αυτό προτείνει µια συστηµατική και καλά 

οργανωµένη διαδικασία προσδιορισµού των απαιτήσεων του χρήστη για τα Υπερµέσα 

στα µουσεία.  

Πήρε το όνοµά του από τις πέντε κύριες τάξεις ερωτήσεων που αρχίζουν από 

“W”: Ποιος (Who), Γιατί (Why), Τι (What), Που (Where), Πότε (When), και οι 

οποίες µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σ’ έναν αριθµό  περισσότερο συγκεκριµένων 

υπο-ερωτήσεων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης και 

λεπτοµέρειας. Σε αδρές γραµµές, η πρώτη τάξη ερωτήσεων αφορά την πληροφορία 

που περιγράφει το «αντικειµενικό» προφίλ των τελικών χρηστών. Η δεύτερη αφορά τα 

κίνητρα του πελάτη για την υλοποίηση της εφαρµογής καθώς και τα κίνητρα χρήσης 

των τελικών χρηστών. Η τρίτη, το περιεχόµενο και τις θεµατικές ενότητες της 

εφαρµογής. Η τέταρτη το πλαίσιο χρήσης και η πέµπτη τη διάρκεια του χρόνου 

χρήσης.  

Οι ερωτήσεις αυτές έπρεπε να τεθούν στους επιµελητές των µουσείων και, ει 

δυνατόν, στους δυνάµει τελικούς χρήστες, προκειµένου να γίνει η συλλογή και σε µια 

δεύτερη φάση η ανάλυση της απαιτούµενης πληροφορίας. Εµείς, προσαρµόζοντας το 

σχετικό ερωτηµατολόγιο στα δεδοµένα της δικής µας εφαρµογής, απευθυνθήκαµε στο 

διευθυντή και τους επιµελητές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και προσπαθήσαµε, σε 

συνεργασία µαζί τους και λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας τα πορίσµατα των µέχρι σήµερα 

ερευνών, να συνάγουµε τα απαραίτητα συµπεράσµατα. 

3.3.1 Ποιος 

Ο κόµβος που σχεδιάσαµε απευθύνεται στο µέσο επισκέπτη του Ιστορικού 

Μουσείου Κρήτης. Ο µέσος όρος των επισκεπτών του µουσείου, διακρίνεται όσον 

αφορά την εθνικότητα, σε έλληνες και ξένους οι οποίοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία 

είναι τουρίστες. Λαµβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσµατα έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε το 1997 [Pitkow and Kehoe, 1997], σύµφωνα µε τα οποία ο µέσος 

όρος ηλικίας των χρηστών του ∆ιαδικτύου είναι 35,70 ετών, αποφασίσαµε ότι η 

εφαρµογή µας θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες και όχι σε παιδιά, 

καλύπτοντας όµως παράλληλα και τις γνωστικές ανάγκες των εφήβων - µαθητών 
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μέρος µόνο του κόµβου απευθύνεται σε ερευνητές, 

ενηµερώνοντας τους αντίστοιχους χρήστες για το αρχειακό υλικό που διαθέτει το 

Ι.Μ.Κ.  

Το µέσο επίπεδο γνώσεων των δύο κύριων κατηγοριών χρηστών που 

λαµβάνουµε υπόψιν κατά τη σχεδίαση, δηλαδή ελλήνων και ξένων επισκεπτών, είναι 

χαµηλό προς µέσο και ο βαθµός εµπειρίας τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

όσον αφορά τους έλληνες µαθητές κυρίως, είναι µάλλον µέσος, ενώ όσον αφορά τους 

ξένους, κυρίως µέσης ηλικίας και άνω, µάλλον χαµηλός. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, 

κρίναµε σκόπιµο να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα απλό και σαφές στη δοµή του, που θα 

ενηµερώνει το χρήστη για τις δραστηριότητες και το είδος του µουσείου, και θα 

προσφέρει µέσω πολλαπλών επιλογών πλοήγησης, µία συνοπτική και κατατοπιστική 

εικόνα για την ιστορία της Κρήτης και τον πολιτισµό της. 

3.3.2 Γιατί 

Ο γενικός σκοπός της εφαρµογής, έτσι όπως ορίζεται από την πλευρά του 

Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, είναι τριπλός : διαφηµιστικός, πληροφοριακός και 

εκπαιδευτικός. Όσον αφορά τα άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατα που προτίθεται να έχει 

στους χρήστες, είναι τα εξής : α) Μέσω του διαφηµιστικού χαρακτήρα της εφαρµογής, 

η διεύθυνση του µουσείου επιδιώκει να προσελκύσει νέους επισκέπτες προσφέροντας 

µια πιο µοντέρνα όψη του οργανισµού και κοινοποιώντας το πρόγραµµα εκδηλώσεων 

και εκπαιδευτικών προγραµµάτων που διοργανώνει, β) να δώσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες που καθιστούν πιο εύκολη την πρόσβαση και την επικοινωνία µε το 

µουσείο, και επιπλέον να προσφέρει µια σύντοµη επισκόπηση του περιεχοµένου του, 

παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά δείγµατα των συλλογών του, γ) τέλος, να βοηθήσει 

τους επισκέπτες να κατανοήσουν τις ιστορικές µεθόδους έρευνας και εξαγωγής 

συµπερασµάτων από τα αντικείµενα που εκτίθενται στο µουσείο, συνδέοντας τα 

εκθέµατα αυτά µε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. 

3.3.3 Τι 

Μέσω των ερωτήσεων που αφορούν το περιεχόµενο και τον τρόπο 

παρουσίασής του, προσπαθήσαµε να προσδιορίσουµε τα σύνολα και υποσύνολα 

πληροφοριών που πρέπει να συµπεριληφθούν στην εφαρµογή µας καθώς και τη µεταξύ 
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τους σχέση. Οι επιλογές που θα έχει ο χρήστης, εφόσον βρεθεί στην πρώτη σελίδα του 

κόµβου είναι οι εξής : 

�� Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 

- Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 

- Εκδόσεις 

- Κρητολογικά Συνέδρια 

Οι ενότητες που αφορούν το Ι.Μ.Κ. είναι οι εξής : 

�� Γενικές Πληροφορίες 

- Επίσκεψη στο Ι.Μ.Κ 

- Ιστορία του Ι.Μ.Κ 

- Τµήµατα και Προσωπικό του Ι.Μ.Κ 

�� Εκπαίδευση 

- Παιδαγωγικά προγράµµατα 

- Βιβλιοθήκη 

- Περιοδικές Εκθέσεις 

�� Συλλογές – Αίθουσες 

- Αίθουσα Α. Γ. Καλοκαιρινού 

- Αίθουσα των Κεραµεικών 

�� 200 εκθέµατα αντιπροσωπευτικά της Βυζαντινής, Αραβικής, 

Ενετικής και Οθωµανικής κεραµεικής. 

- Αίθουσα των Γλυπτών 

- Μεσαιωνική – Αναγεννησιακή Συλλογή 

- Λαογραφική Συλλογή 

- Αίθουσα Νίκου Καζαντζάκη 

- Αίθουσα Εµµανουήλ Τσουδερού 
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�� Ιστορικές ∆ιαδροµές 

- Α Βυζαντινή περίοδος 

- Αραβοκρατία 

- Β Βυζαντινή περίοδος 

- Βενετοκρατία 

- Τουρκοκρατία 

- Αυτόνοµη Κρητική Πολιτεία 

�� Γραπτές πηγές 

- Αρχεία 

- Εφηµερίδες 

- Περιοδικά 

- Σπάνιες Εκδόσεις 

- Βιβλιοθήκη Τσουδερού 

- Βιβλιοθήκη Καζαντζάκη 

Στο κάτω µέρος της σελίδας θα παρατίθενται ως ξεχωριστές και ιδιαίτερα 

σηµαντικές επιλογές, τα εξής : 

�� Νίκος Καζαντζάκης 

�� ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος 

�� Κρητικό Χρονολόγιο 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας µε τις θεµατικές ενότητες που πρέπει ν’ 

αναπτυχθούν κατά την περιγραφή των ιστορικών περιόδων που προσφέρονται στις 

«Ιστορικές ∆ιαδροµές». Οι ενότητες αυτές συσχετίζονται µε εκθέµατα του Ι.Μ.Κ., 

τα οποία αποτελούν σηµαντικές ιστορικές µαρτυρίες για γεγονότα που αναφέρονται 

σε κάθε µία από αυτές τις ενότητες. Παραπέµποντας στα συσχετιζόµενα εκθέµατα, 

αφενός φωτίζουµε και διευρύνουµε την περιγραφή της εκάστοτε ιστορικής 

περιόδου, και αφετέρου εντάσσουµε τα αντικείµενα του  Ι.Μ.Κ. στο ιστορικό τους 

πλαίσιο.  
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Α΄ Βυζαντινή περίοδος (5ος αιώνας – 827) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ 

ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

Χώρος – Επικράτεια 

Η Κρήτη, µετά την υποδιαίρεση 

του Ρωµαϊκού κράτους σε δύο τµήµατα 

το 395 µ.Χ.,  υπάγεται διοικητικά, 

πολιτικά και στρατιωτικά στην Κων/λη, 

και αποτελεί µέρος της επαρχίας που 

περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρη τη 

δυτική βαλκανική χερσόνησο. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Γόρτυνα, 

η οποία βρίσκεται στη νότια Κρήτη. 

Όταν τον 7ο αι. εµφανίζεται ο 

θεσµός των θεµάτων, η Κρήτη δεν 

αποτέλεσε θέµα, αλλά ήταν αρχοντία, 

δηλαδή µια επαρχία κατώτερη από θέµα, 

που διοικούνταν από έναν άρχοντα. Σε 

θέµα προβιβάστηκε την εποχή της 

Αραβικής εισβολής. [Τσουγκαράκης, 

2000] 

�� Χάρτες της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας και της Κρήτης 

εκείνης της περιόδου. 

Τον 5ο και 6ο αιώνα, σύµφωνα µε 

τις πηγές, υπάρχουν στο νησί 20-30 

πόλεις. 

�� Νοµίσµατα τα οποία κυκλοφορούν 

στο νησί. 

�� Μολυβδόβουλλα  

Αναφέρουν άρχοντα Κρήτης αλλά 

ποτέ στρατηγό. 

 

 

Η Εκκλησία της Κρήτης – 

Εδραίωση του Χριστιανισµού 

Η Εκκλησία της Κρήτης υπάγεται 

στη δικαιοδοσία του Πάπα, γεγονός που 

συχνά δηµιουργούσε προστριβές µε την 

Κων/λη. Περιήλθε οριστικά στη 

δικαιοδοσία του Βυζαντίου το 732-733, 

όταν ο Λέων ο Γ΄ αφαίρεσε από τη Ρώµη 

τις εκκλησίες του Ιλλυρικού, ανάµεσα στις 

�� Νοµίσµατα : Εικονογραφία 

�� Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική 

- Ναός του Αγίου Τίτου στη 

Γόρτυνα 

�� Παλαιοχριστιανικά Γλυπτά  

-Αρχιτεκτονικά µέλη  

-Εκκλησιαστικά σκεύη 
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τις εκκλησίες του Ιλλυρικού, ανάµεσα στις 

οποίες και την Εκκλησία της Κρήτης. 

Εγχώρια παραγωγή – Εµπόριο 

Η Κρήτη αποτελούσε µία από τις 

εύπορες περιοχές του Ρωµαϊκού Κράτους 

µε σηµαντική αγροτική και βιοτεχνική 

παραγωγή. Κυρίως όµως αποτελούσε 

κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου που 

γινόταν µεταξύ Αιγύπτου και ∆υτικής 

Μεσογείου. Οι θαλάσσιοι δρόµοι 

περνούσαν από τη νότια Κρήτη, και εκεί 

είναι που αναπτύχθηκαν οι πιο 

σηµαντικοί οικισµοί. 

�� Κεραµεική  

-Εγχώρια και εισηγµένη 

κεραµεική 

�� Νοµίσµατα  

Την περίοδο αυτή υπάρχουν 

σαφή δείγµατα για την ύπαρξη κάποιας 

µορφής αστικών κέντρων, όπου οι 

καθηµερινές συναλλαγές των κατοίκων 

γίνονταν µε χρήµατα και όχι 

αποκλειστικώς µε ανταλλαγές προϊόντων.

Η απειλή των Αράβων 

Η εµφάνιση των Αράβων ως 

ναυτικής δύναµης στην Ανατολική 

Μεσόγειο σηµειώνεται στα µέσα του 7ου 

αι., περίοδος κατά την οποία 

µαρτυρούνται και οι πρώτες αραβικές 

επιδροµές στην Κρήτη. Την εποχή αυτή 

οι οικισµοί χάνουν τον αστικό 

χαρακτήρα που είχαν στα ρωµαϊκά 

χρόνια και η ίδια η Γόρτυνα από το τέλος 

του 7ου αιώνα βρίσκεται σε µεγάλη  

παρακµή. 

�� Ενεπίγραφη στήλη του 7ου αιώνα. 

Βεβαιώνει επιδροµή των Αράβων 

το 671, η οποία αποκρούστηκε από τους 

κατοίκους του Ηρακλείου. 

 

Αραβοκρατία (827 – 961) 

Η Κρήτη υπό Αραβική κατοχή 

Η κατάκτηση της Κρήτης από 

�� Νοµίσµατα  

Κόβονται νοµίσµατα στο νησί 
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τους Άραβες της Ανδαλουσίας 

συντελέσθηκε σταδιακά. Ίσως τα 

κατακτηθέντα εδάφη να περιορίστηκαν 

στην περιοχή του σηµερινού Ηρακλείου. 

Οι νέοι κυρίαρχοι του νησιού 

εγκατέστησαν την έδρα τους στο παλαιό 

οικισµό του Ηρακλείου, εγκαταλείποντας 

τη Γόρτυνα. Η νέα πρωτεύουσα 

οχυρώθηκε µε ισχυρό φρούριο και 

αποτέλεσε τη βάση των αραβικών 

επιδροµών σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο 

πέλαγος. 

από τους Άραβες Εµίρηδες της 

Κρήτης.  

�� Περίγραµµα του οχυρού 

περιβόλου του Χάνδακα.  

Την εποχή αυτή ο Χάνδακας 

εξελίσσεται όχι µόνο σε µια πολύ 

σηµαντική και πλούσια πόλη, αλλά και 

σε κέντρο πολιτιστικής ανάπτυξης και 

πόλο έλξης λογίων και επιστηµόνων 

από διάφορες περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Ανάπτυξη του εµπορίου 

Οι Ανδαλούσιοι που εκδιώχθηκαν 

από την Κόρδοβα και εγκαταστάθηκαν 

στην Κρήτη, ήταν κυρίως κάτοικοι 

αστικών περιοχών, τεχνίτες και εργάτες. Η 

αραβοκρατούµενη Κρήτη ανέπτυξε 

αυτόνοµη οικονοµία και είχε έντονες 

εµπορικές σχέσεις µε ισλαµικές και άλλες 

χώρες. 

�� Νοµίσµατα  

Τα αραβικά νοµίσµατα 

κυκλοφορούν στην Κρήτη, τη 

βυζαντινή επικράτεια και αλλού, ενώ 

έχουν βρεθεί  στο νησί βυζαντινά και 

άλλα νοµίσµατα. 

�� Κεραµεική 

Συνύπαρξη βυζαντινής και 

ισλαµικής κεραµεικής.   

 

Β΄ Βυζαντινή Περίοδος (961 – 1210) 

Επαναφορά της Κρήτης στη 

βυζαντινή επικράτεια 

Πολιορκία του Χάνδακα και 

κατάληψη της Κρήτης από το 

Νικηφόρο Φωκά  Λόγω των 

�� Περίγραµµα νέων βυζαντινών τειχών

�� Νοµίσµατα 

Χρυσός και χάλκινος θησαυρός 

από βυζαντινά νοµίσµατα που έχει 

βρεθεί στην Κρήτη, αποδεικνύει την 
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εκτεταµένων καταστροφών που 

προκλήθηκαν στον Χάνδακα, έγινε 

απόπειρα µεταφοράς της πρωτεύουσας 

στο Τέµενος. Οι κάτοικοι όµως 

επέστρεψαν στον Χάνδακα όπου 

επισκεύασαν και συµπλήρωσαν τα τείχη. 

βρεθεί στην Κρήτη, αποδεικνύει την 

πλήρη επανένταξη στη βυζαντινή 

επικράτεια. 

∆ιοίκηση-Εποικισµός-Κοινωνική 

ιεραρχία 

Η Κρήτη µετά το 961 

οργανώνεται σε ανεξάρτητο θέµα και η 

διοίκηση ανατίθεται σε µέλη λίγων 

αριστοκρατικών οικογενειών που έχουν 

στενή σχέση µε την αυτοκρατορική 

οικογένεια των Κοµνηνών. Οι ευγενείς 

αυτοί, οι λεγόµενοι Κοντοστέφανοι ή 

∆ούκες, µαζί µε εξέχοντες ντόπιους 

αποτελούσαν την άρχουσα τάξη των 

Πρωτοκεφαλάδων ή Παµπαλαίων. 

Πολύ πιθανή θεωρείται επίσης 

αυτήν την εποχή, η εγκατάσταση 

προνοιαρίων, στρατιωτών δηλαδή στους 

οποίους δόθηκαν κτήµατα µε 

αντάλλαγµα στρατιωτικές υπηρεσίες. 

[Τσουγκαράκης, 2000]  

�� Βυζαντινά κοσµήµατα 

�� Γλυπτά  

-Ψευδοσαρκοφάγος. (Ανάγλυφη 

πλάκα από πρόσοψη χτιστού τάφου) 

-Μαρµάρινη κολόνα όπου 

γίνεται αναφορά στο στρατηγό Ευµάθιο 

�� Κεραµεική 

Πολυτελής κεραµεική εισηγµένη 

από τα µεγάλα αστικά κέντρα αυτής της 

περιόδου 

 

Παραγωγή – Οικονοµία 

Η κρητική οικονοµία 

αναπτύχθηκε αργά αλλά σταθερά για να 

φθάσει σε πραγµατική ακµή το 12ο 

αιώνα. Κέντρο διεξαγωγής του 

εµπορίου αποτελεί ο Χάνδακας, ενώ οι 

�� Κεραµεική 

Συνεχίζεται η εγχώρια 

παραγωγή αγγείων. 

�� Νοµίσµατα 

Πλήρης εκχρηµατισµός της 

ί
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άλλοι οικισµοί δεν ξέφυγαν από τον 

ηµιαστικό τους χαρακτήρα. 

οικονοµίας. 

Η δράση και ο ρόλος της 

Εκκλησίας 

Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ 

Κρήτης και Κων/λης αυτήν την 

περίοδο, γίνεται εµφανής και µέσω της 

δράσης της εκκλησίας και της 

προσπάθειας  επαναφοράς των κατοίκων 

στο βυζαντινό τρόπο ζωής. 

�� Εκλησιαστική Αρχιτεκτονική 

Πολλές και σηµαντικές 

εκκλησίες χτίζονται αυτήν την εποχή 

στην πόλη του Χάνδακα, οι οποίες 

διατηρήθηκαν κατά την ενετική εποχή 

και τη µετέπειτα τουρκική. 

�� Γλυπτά 

-Κιονόκρανα 11ου και 12ου αι. 

από ναούς. 

 

Ενετοκρατία (1211 – 1669) 

Η Κρήτη ενετική κτήση 

Την έλευση των Βενετών στην 

Κρήτη ακολούθησαν διαδοχικοί 

στρατιωτικοί εποικισµοί, αναδιανοµή της 

γης και σαφής διάκριση του πληθυσµού 

σε κοινωνικά στρώµατα. 

Οι δύο πρώτοι αιώνες της 

Βενετοκρατίας, χαρακτηρίζονται από την 

προσπάθεια εδραίωσης του νέου 

πολιτικού και εκκλησιαστικού καθεστώτος 

και εξουδετέρωσης της βυζαντινής 

επιρροής που εξακολουθεί να γίνεται 

εµφανής σε πολλούς τοµείς. 

 

�� Γλυπτική 

-Οικόσηµα, ως µαρτυρία 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης 

�� Τοιχογραφίες 

Πολλές τοιχογραφίες του 13ου 

και 14ου αιώνα που έχουν βρεθεί στην 

Κρήτη, αποτελούν εξαιρετικά 

δείγµατα Παλαιολόγειας ζωγραφικής, 

ενώ  άλλες µαρτυρούν επαφές και µε 

άλλες περιοχές του Βυζαντίου, όπως η 

Μακεδονία. (Παπαδάκη-Όκλαντ, 

2000) 

�� Κεραµεική 

Συνύπαρξη βυζαντινής 
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παράδοσης και ιταλικής κεραµεικής 

παραγωγής. 

Έντονη εµπορική δραστηριότητα –

Ανάπτυξη αστικής τάξης και αστικού βίου 

Το φαινόµενο που χαρακτηρίζει 

τους επόµενους αιώνες, είναι η σταδιακή 

άνοδος µιας αστικής τάξης µε έντονη 

εµπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα. 

Τα τέσσερα µεγάλα αστικά κέντρα της 

Κρήτης, εξελίσσονται σε οργανωµένα 

λιµάνια, µε σηµαντικότερο κέντρο 

εξαγωγικού εµπορίου το λιµάνι του 

Χάνδακα. Η Κρήτη ήταν η µόνη 

ελληνική χώρα που ανέπτυξε αυτή την 

εποχή εξαγωγικό εµπόριο σε τόσο 

µεγάλη έκταση. [Τζοµπανάκη, 1996] 

 

Το δυναµικό εµπόριο οδήγησε σε 

οικονοµική ακµή. Η δραστηριότητα της 

αστικής τάξης είχε ως αποτέλεσµα τη 

ζήτηση προϊόντων που συντελούν σε µια 

πιο εκλεπτυσµένη ζωή. Τους δύο 

τελευταίους αιώνες (µέσα 15ου – µέσα 17ου 

αι.) παρατηρείται στην Κρήτη άνθηση 

πολλών εργαστηρίων ζωγραφικής, 

ξυλογλυπτικής, κεραµεικής και 

χρυσοχοίας. Τα περισσότερα προϊόντα 

των βιοτεχνικών αυτών µονάδων, έγιναν 

περιζήτητα στις ξένες αγορές, ενώ 

παράλληλα εισάγονταν από τη Βενετία 

κυρίως είδη πολυτελείας : µεταξωτά

�� Μακέτα του Χάνδακα 

-Λιµάνι της πόλης 

-Αποθήκες – Ναυπηγεία 

Ο όγκος των διακινούµενων 

αγαθών από το λιµάνι του Χάνδακα 

ήταν τεράστιος. Στις αποθήκες της 

πόλης ένας µεγάλος αριθµός 

προϊόντων αποθηκευόταν για να 

µεταφερθεί στη συνέχεια στις αγορές 

της Ανατολής και της ∆ύσης. Τα 

σηµαντικότερα εξαγώγιµα προϊόντα, 

το κρασί, το λάδι και το τυρί, 

εξάγονται απευθείας δίχως να 

µεταφέρονται αναγκαστικά στη 

Βενετία για να φορολογηθούν. 

�� Σχέδια από τα λιµάνια του 

Ρεθύµνου και των Χανίων 

 

�� Ζωγραφική 

-Εικόνες : η δηµιουργία της 

Κρητικής Σχολής και η µαζική 

παραγωγή εικόνων αυτήν την εποχή, 

συνδέονται στενά µε τον Χάνδακα ως 

κέντρο εξαγωγικού εµπορίου.   

�� Ξυλογλυπτική 

�� Κεραµεική 
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κυρίως είδη πολυτελείας : µεταξωτά 

υφάσµατα, κρυστάλλινα και γυάλινα 

αντικείµενα, κεραµεικά, κ.τ.λ. 

 

Ο βαθµός ανάπτυξης του 

εµπορίου και η ευρύτητα του εµπορικού 

δικτύου αυτήν την εποχή, είναι εµφανής 

από το πλήθος και την ποικιλία των 

νοµισµάτων που κυκλοφορούν στο νησί. 

�� Χρυσοχοία 

 

�� Νοµίσµατα 

-Θησαυρός µε 46 βενετσιάνικα 

χρυσά νοµίσµατα. 

-Θησαυρός µε ενετικά, 

τουρκικά, ιταλικά, και σπανιόλικα 

αργυρά νοµίσµατα. 

Ανάπτυξη αστικών κέντρων 

Η βενετοκρατούµενη Κρήτη 

χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ανάπτυξη 

των τεσσάρων µεγάλων αστικών της 

κέντρων, τα οποία από τον 15ο αι. και 

µετά οχυρώνονται µε νέα µεγάλα 

φρουριακά συγκροτήµατα µε σκοπό την 

προστασία τους από την τουρκική απειλή. 

Η οικονοµική ευµάρεια της 

αστικής τάξης αποτυπώνεται στα µνηµεία 

των µεγάλων αστικών κέντρων της 

Κρήτης , και κυρίως του Χάνδακα. Στις 

αρχές του 17ου αι., λόγω των 

καταστροφικών σεισµών που είχαν 

προηγηθεί, εφαρµόζεται νέο πρόγραµµα 

εξωραϊσµού της πόλης µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία εξαιρετικών µνηµείων 

κοσµικής και εκκλησιαστικής 

αχιτεκτονικής, αλλά και σηµαντικών 

έργων ύδρευσης. [Τζοµπανάκη και 

Χανιωτάκη-Σταρίδα, 2000] 

�� Αρχιτεκτονική 

-Μακέτα του Χάνδακα : Τείχη 

-Χαλκογραφίες Φρουρίων της 

Κρήτης από το βιβλίο του επίσηµου 

χαρτογράφου της Βενετίας, MARCO 

BOCHINI. 

 

�� Αρχιτεκτονική – Γλυπτική 

-Μακέτα του Χάνδακα : 

Λότζια 

-Μετόπες από τη Λότζια 

-Αρχιτεκτονικά µέλη και 

γλυπτά από την πρόσοψη του µεγάρου 

Ιττάρ 

-Επιγραφές που αναφέρονται 

στην ανοικοδόµηση δηµόσιων και 

ιδιωτικών κτηρίων. 

-Μακέτα του Χάνδακα : 

Εκκλησίες και µοναστήρια και των 

δύ δ ά
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δύο δογµάτων. 

Σύνθεση πληθυσµού και µειονότητες 

Την περίοδο της Βενετοκρατίας 

στις πόλεις της Κρήτης και ιδιαίτερα στο 

Χάνδακα, ζούσαν εκτός από τους 

κρητικής καταγωγής και τους Βενετούς 

κατοίκους, αρκετοί άλλοι Ευρωπαίοι, 

κυρίως Ιταλοί, καθώς κι Εβραίοι, 

Αρµένιοι, και άλλοι Ανατολίτες που 

δραστηριοποιούνταν ως έµποροι και 

επαγγελµατίες. 

�� Γλυπτά 

-Επιτύµβιες εβραϊκές 

επιγραφές 

-Οικόσηµο µε αρµενική 

επιγραφή 

�� -Σχέδιο εβραϊκής συναγωγής 

Βενετοκρητική συνύπαρξη – Ιδιότυπος 

κρητικός πολιτισµός 

Από τα τέλη του 14ου αιώνα και 

µετά, η Κρήτη και ο Χάνδακας 

λειτουργούν ως δέκτες και ποµποί πολλών 

πολιτισµικών µηνυµάτων. Η ανάπτυξη του 

αστικού βίου, η ανοιχτή επικοινωνία µε τη 

∆ύση και η µακρόχρονη ειρήνη, 

αποτέλεσαν ευνοϊκές προυποθέσεις για τη 

δηµιουργία ενός ιδιότυπου κρητικού 

πολιτισµού µε τεράστια ακτινοβολία στις 

τουρκοκρατούµενες ελληνικές περιοχές. 

[Ι.Ε.Ε.Τόµος Ι΄, 1974] 

Η µακρόχρονη βενετοκρητική 

συνύπαρξη άσκησε εξίσου έντονη 

επίδραση στούς Βενετούς κατοίκους του 

νησιού οι οποίοι στη µεγάλη τους 

πλειοψηφία είχαν εξελληνισθεί πλήρως και 

είχαν αναπτύξει ανταγωνιστικές σχέσεις µε 

�� Λογοτεχνία – Ποίηση 

-Εξώφυλλα  από σπάνιες 

εκδόσεις της «Ερωφίλης» του 

Γεωργίου Χορτάτζη (1772). 

�� Θέατρο – Μουσική 

�� Ζωγραφική 

-Εικόνες 

-Τοιχογραφίες 

 

 

�� Γλυπτική 

-Επιτύµβια πλάκα από τάφο 

βενετού ευγενή µε ελληνική επιγραφή 
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τη µητρόπολη. 

 

Τουρκοκρατία (1669-1898) 

Πολιορκία του Χάνδακα 

Μετά το τέλος της πολιορκίας του 

Χάνδακα, που κράτησε είκοσι δύο χρόνια 

και είχε ανυπολόγιστο κόστος σε 

ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζηµιές, 

ολοκληρώθηκε η κατάκτηση της Κρήτης 

από τους Οθωµανούς. 

�� Χάρτες της πόλης του Χάνδακα 

και των τειχών όπου 

απεικονίζονται οι διαφορετικές 

φάσεις της πολιορκίας. 

�� Όπλα που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. 

Η Κρήτη υπό Οθωµανική κατοχή 

Νέα διοικητική και στρατιωτική 

οργάνωση, επαχθές φορολογικό σύστηµα, 

µείωση του πληθυσµού στα µεγάλα 

αστικά κέντρα. 

�� Χάρτης µε την επέκταση των 

Οθωµανών σε ολόκληρη σχεδόν 

τη Μεσόγειο. 

Οικονοµία – Παραγωγή 

Αµέσως µετά την τουρκική 

κατάκτηση, τόσο η ζωή στις πόλεις και 

την ύπαιθρο όσο και η οικονοµία του 

νησιού αλλάζουν δραµατικά. Η πρώϊµη 

τουρκοκρατία δεν µοιάζει σε τίποτα µε 

την ύστερη βενετοκρατία. Σταδιακά όµως 

ο αγροτικός πληθυσµός περιήλθε σε 

καλύτερη κατάσταση και αποτέλεσε τον 

κυριότερο παράγοντα της οικονοµικής 

ζωής του νησιού. [Τζοµπανάκη, 1996] 

Αγροτική παραγωγή 

Γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα 

�� Πρώτες ύλες 

�� Εργαλεία – Τεχνικές 

�� Σκεύη–Ενδυµασία που 

σχετίζονται µε την παραγωγή και 

µεταποίηση 

�� Τελικό προϊόν : π.χ. ψωµί 

Οικοτεχνική – Βιοτεχνική παραγωγή 

Υφαντική, Πλεκτική, Κεντητική, 

Κεραµεική, Ξυλογλυπτική. 
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�� Πρώτες ύλες 

�� Εργαλεία – Τεχνικές 

�� Μοτίβα 

Εµπόριο 

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

κατοχής του νησιού, οι Οθωµανοί 

ενδιαφέρθηκαν για την αναδιοργάνωση 

της οικονοµίας και την αύξηση του 

εµπορίου.  

Η ναυτιλιακή και εµπορική κίνηση 

γίνεται πιο έντονη τον 18ο αιώνα. Τα 

Χανιά, την περίοδο αυτή, παρουσιάζουν 

τη µεγαλύτερη εµπορική και οικονοµική 

κίνηση και διαθέτουν το αξιολογότερο 

εµπορικό λιµάνι. 

�� Νοµίσµατα 

Εκτός από Οθωµανικά, 

κυκλοφορούν στο νησί, Γαλλικά, 

Αγγλικά, Σπανιόλικα και Γερµανικά 

νοµίσµατα τα οποία µαρτυρούν το 

πυκνό δίκτυο εµπορικών συναλλαγών 

αυτής της περιόδου. 

Κοινωνική διαστρωµάτωση – Σύνθεση 

του πληθυσµού – Μειονότητες 

Ο πληθυσµός ολόκληρου του 

νησιού είχε ελαττωθεί σηµαντικά αµέσως 

µετά την άλωση του Χάνδακα. Το 

πρόβληµα εµφανίζεται ιδιαίτερα οξύ στα 

αστικά κέντρα. Κατά τον 18ο αιώνα ο 

πληθυσµός αργά αλλά σταθερά αρχίζει να 

αυξάνεται. Στο τέλος του αιώνα έχει ήδη 

σηµειωθεί σηµαντική συγκέντρωση 

κατοίκων σε λίγα αστικά κέντρα, κυρίως 

στα Χανιά. 

Αγροτικός και αστικός πληθυσµός 

�� Ενδυµασία 

�� Κοσµήµατα 

�� Μικροαντικείµενα 

 

 Καθηµερινή ζωή  �� Αρχιτεκτονική – Κατοικία 
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Είναι σίγουρο ότι ο καθηµερινός 

ρυθµός της ζωής των κατοίκων της 

Κρήτης που διακόπτεται περιοδικά από 

τη γιορτή και το πένθος, οι κοινωνικές 

σχέσεις και οι αντιλήψεις τους, δεν 

ακολουθούν τον χρόνο των ιστορικών 

γεγονότων ούτε τέµνονται από τις τοµές 

της πολιτικής ιστορίας. Οι ιστορικές 

µαρτυρίες όµως που διασώζονται κυρίως 

από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και 

µετά, µας οδηγούν να εντάξουµε την 

παρουσίαση του καθηµερινού τρόπου 

ζωής των Κρητών σ’ αυτή τη χρονική 

ενότητα, χωρίς όµως να περιορίζουµε σ’ 

αυτά τα πλαίσια τις ρίζες της παράδοσης 

ούτε και το µέλλον της. 

-Αναπαράσταση εσωτερικού 

κατοικίας της υπαίθρου. 

Κοινωνική ζωή 

Γάµος 

�� Γιορτινές φορεσιές 

�� Κοσµήµατα 

�� Μουσικά όργανα 

�� Αντικείµενα λατρείας µε 

τελετουργικό χαρακτήρα 

�� Φωτογραφίες 

Γέννηση 

�� Υφαντά 

�� Ψωµιά 

�� Παιδικά παιχνίδια 

�� Φωτογραφίες 

Ο ρόλος και η δράση της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 

Η ορθόδοξη εκκλησία της 

Κρήτης, παρά το πλήθος των 

εξισλαµισµών που παρατηρούνται τους 

πρώτους κυρίως αιώνες της 

Τουρκοκρατίας, έχοντας περιβληθεί 

διάφορα προνόµια που της παραχώρησε 

σταδιακά η Πύλη, ανέλαβε ηγετικό ρόλο 

στον πνευµατικό βίο και σε άλλους τοµείς.

�� Αρχιτεκτονική 

-Αναπαράσταση µονόκλιτου 

καµαροσκεπούς ναίσκου 

�� Ζωγραφική 

-Εικόνες 

-Τοιχογραφίες 

�� Εκκλησιαστικά σκεύη και άµφια 

�� Έγγραφα που πιστοποιούν τα 

προνόµια της Εκκλησίας της 

Κρήτης. 
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19ος αιώνας : περίοδος εξεγέρσεων. 

Η επανάσταση του 1821 στον 

ελλαδικό χώρο, και η ύπαρξη ενός 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους από το 

1830 και µετά, πυροδότησε µια σειρά 

εξεγέρσεων στη Κρήτη κατά το 19ο 

αιώνα, που είχαν σα στόχο την 

απελευθέρωση από τους Τούρκους και 

την ενσωµάτωση του νησιού στην 

Ελλάδα. 

Το 1830 η Κρήτη, µε το 

πρωτόκολλο του Λονδίνου, 

παραχωρήθηκε από το Σουλτάνο στον 

αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάµετ – 

Άλυ ως αντάλλαγµα στις υπηρεσίες που 

εκείνος του παρείχε κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821. Παρέµεινε υπό 

την κατοχή του ως το 1840. 

Εξέγερση του 1821 

�� Προσωπογραφίες οπλαρχηγών  

�� Όπλα του Μ. Κόρακα 

Αιγυπτιοκρατία 

�� Αποχαιρετιστήριος εγκύκλιος 

προς τους Κρήτας, του Αιγύπτιου 

στρατηγού Νουρεντίν 

Εξέγερση του 1866-1869 

�� Προσωπογραφίες οπλαρχηγών 

�� Όπλα Α.Ζ.Ξανθουδίδου 

�� Χαλκογραφία της ανατινάξεως του 

Αρκαδίου. 

Εξέγερση του 1878 

�� Επαναστατικό λάβαρο του χωριού 

Πόµπια Καινουργίου 

Εξέγερση του 1897 

�� Σηµαίες 

�� Όπλα ∆.Ν.Ζουδιανού και το ξίφος 

του Τ.Βάσσου, αρχηγού του 

ελληνικού εκστρατευτικού 

σώµατος στην Κρήτη 

 

Αυτόνοµη Κρητική Πολιτεία (1898-1913) 

Σφαγή της 25ης Αυγούστου 

Η λύση της αυτονοµίας γίνεται 

δεκτή από τους Κρήτες και το νησί 

�� Φωτογραφίες της πυρποληµένης 

πόλης 
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τίθεται υπό διεθνή προστασία. Κατά τη 

µετάβαση στο νέο καθεστώς, οι Τούρκοι 

προβαίνουν στην πυρπόληση τµήµατος 

της πόλης του Ηρακλείου και τη σφαγή 

πολλών χριστιανών κατοίκων. 

�� Πορτραίτο του Λ.Καλοκαιρινού, 

υποπρόξενου της Αγγλίας στο 

Ηράκλειο που υπήρξε θύµα της 

σφαγής. 

Αποµάκρυνση του τουρκικού στρατού 

Η µεγάλη σφαγή επέσπευσε τη 

λύση του Κρητικού Ζητήµατος. 

Παράλληλα µε την τιµωρία των 

πρωταιτίων, οι Μ.∆. αποδέχθηκαν το 

πάγιο αίτηµα των χριστιανών της Κρήτης 

για την αποµάκρυνση του τουρκικού 

στρατού. 

�� Προκήρυξη των Ναυάρχων των 

τεσσάρων Μ.∆., για την 

αποχώρηση των τουρκικών 

στρατευµάτων από την Κρήτη. 

�� Προκήρυξη του Ι. Σφακιανάκη, 

προέδρου της Εκτελεστικής 

Επιτροπής προς τους χριστιανούς 

κατοίκους της Κρήτης σχετικά µε 

τι ίδιο θέµα. 

Ο πρώτος ηγεµόνας της Αυτόνοµης 

Κρητικής Πολιτείας 

Το πιο ακανθώδες σηµείο στην 

πρόταση αυτονοµίας των Μ.∆. ήταν η 

µορφή του νέου πολιτεύµατος και κυρίως 

το πρόσωπο του πρώτου ηγεµόνα. Οι 

Μ.∆. πρότειναν και επέβαλλαν τελικά ως 

Ύπατο Αρµοστή τον πρίγκηπα Γεώργιο. 

Ο εντολοδόχος των Μ.∆. ανέλαβε τα 

καθήκοντά του στις 9-12-1898. 

[∆ετοράκης, 1990] 

�� Το πρώτο φύλλο της επίσηµης 

εφηµερίδας της Κρητικής 

Πολιτείας µε τη προκήρυξη του 

Πρίγκηπα Γεωργίου για την 

ανάληψη των καθηκόντων του ως 

Ύπατου Αρµοστή Κρήτης. 

�� Σηµαία της Αυτονόµου Κρητικής 

Πολιτείας. 

�� Προσωπογραφία του Πρίγκηπα 

Γεωργίου. 

�� Το γραφείο, η έδρα και η στολή 

Αντιναυάρχου του Πρίγκηπα 

Γεωργίου 

Η µορφή του νέου πολιτεύµατος 

Λίγες µέρες αργότερα, ορίστηκε 

�� ∆ιάταγµα «Περί Συστάσεως 

Επιτροπείας προς παρασκευήν 

Σ δί Π λ ύ (25
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µια 16µελής επιτροπή από 12 χριστιανούς 

και 4 µουσουλµάνους για να εκπονήσει το 

σχέδιο του Κρητικού Συντάγµατος, το 

οποίο διαµορφώθηκε τελικά σύµφωνα µε 

το πρότυπο του ισχύοντος τότε 

Ελληνικού. 

Σχεδίου του Πολιτεύµατος.» (25-

12-1898) 

Το έργο της πρώτης κυβέρνησης 

Η πρώτη κυβέρνηση της 

Κρητικής Πολιτείας απέδωσε σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα σηµαντικό έργο. 

Έκοψε κρητικό νόµισµα, ίδρυσε Κρητική 

Τράπεζα, οργάνωσε ταχυδροµική 

υπηρεσία και Χωροφυλακή µε Ιταλούς 

αξιωµατικούς. Ιδιαίτερη ήταν η µέριµνα 

για την εκπαίδευση και τη δηµόσια υγεία. 

[∆ετοράκης, 1990] 

�� Κρητικά νοµίσµατα 

�� Γραµµατόσηµα των ξένων 

Ταχυδροµείων και της Κρητικής 

Πολιτείας. 

Η επανάσταση στο Θέρισο 

Το συντηρητικό σύνταγµα και η 

διάσταση απόψεων Ε. Βενιζέλου και 

Πρίγκηπα Γεωργίου, όσον αφορά τους 

χειρισµούς του Κρητικού Ζητήµατος, 

οδήγησε στην επανάσταση στο Θέρισο 

στις 10 Μαρτίου 1905. Οι επαναστάτες 

κήρυτταν την κατάργηση της αρµοστείας 

και οργάνωναν «Προσωρινή Κυβέρνηση 

της Κρήτης» στο Θέρισο. 

�� ∆ύο σειρές γραµµατοσήµων από 

την Προσωρινή Κυβέρνηση της 

Κρήτης 

 

Η πορεία προς την κατάργηση της 

Αρµοστείας και την ένωση της Κρήτης µε την 

Ελλάδα. 

Η επανάσταση στο Θέρισο 

�� Φωτογραφίες. 
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οδήγησε στην αποχώρηση του Πρίγκηπα 

Γεωργίου από την Κρήτη και στην 

αντικατάστασή του από τον Α. Ζαίµη το 

1906. Σε µικρό χρονικό διάστηµα 

συγκλήθηκε  επιτροπή της 

Εθνοσυνέλευσης για την ψήφιση νέου 

Συντάγµατος το οποίο προέβλεπε  την 

κατάργηση της Αρµοστείας. 

 

3.3.4 Που 

Η παράµετρος του χώρου αφορά το φυσικό περιβάλλον και τα µέσα 

πρόσβασης στον Παγκόσµιο Ιστό, παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 

ποιότητα της εµπειρίας του χρήστη. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για έναν κόµβο στον 

Παγκόσµιο Ιστό, το φυσικό περιβάλλον πρόσβασης µπορεί να είναι οποιοδήποτε : το 

σπίτι, ο χώρος εργασίας, το σχολείο ή το Πανεπιστήµιο. Οι συνθήκες που επικρατούν 

σε κάθε έναν από αυτούς τους χώρους (ροή του πλήθους, θόρυβος, φωτισµός, κ.τ.λ.), 

ποικίλλουν και ξεφεύγουν από τον έλεγχο και την πρόβλεψη του σχεδιαστή. Ανάλογα 

µε το χώρο όµως διαφοροποιείται και ο τεχνικός εξοπλισµός που διαθέτει ο χρήστης, 

και κατ’ επέκταση οι δυνατότητες που του παρέχονται για την αποτελεσµατική 

λειτουργία του κόµβου.  

Η αποδοτικότητα ενός κόµβου, εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Οι 

παράµετροι αυτές αφορούν την υλική και λογισµική υποστήριξη του πελάτη και του 

εξυπηρετητή αλλά και το φόρτο εργασίας που υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο. Όσον αφορά 

την πλευρά του χρήστη, η παράµετρος που υπόκειται στον έλεγχο του σχεδιαστή και 

οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψιν του, είναι οι πολλαπλές εκδόσεις των αναδιφητών 

(browsers) που κυκλοφορούν στην αγορά, και η υποστήριξη που παρέχουν στα 

πρότυπα ανταλλαγής της πληροφορίας που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν (HTML, 

XML, κ.λ.π.). Η XML, την οποία επιλέξαµε για την ανάπτυξη της εφαρµογής µας, 

υποστηρίζεται από τον Internet Explorer, εκδόσεις 5.0 και πάνω, και από τον 

Netscape, εκδόσεις 6.0 και πάνω. Προς το παρόν αυξηµένες δυνατότητες παρουσίασης 

XML εγγράφων (χρησιµοποιώντας XSL/XSLT στυλ παρουσίασης) υποστηρίζονται 
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µόνο από τον Internet Explorer. Επιπλέον κανένας αναδιφητής ή επεξεργαστής 

κειµένων XML δεν υποστηρίζει προς το παρόν το πρότυπο Xlink.  

Παρ’ όλους όµως τους παραπάνω περιορισµούς, είναι εφικτή η υλοποίηση και 

ανάπτυξη στον Παγκόσµιο Ιστό ενός κόµβου που έχει σχεδιασθεί µε βάση τις 

παραπάνω προδιαγραφές. Κι αυτό γιατί, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, 

ανεξαρτητοποιείται πλήρως η φάση της παραγωγής από τη φάση εµφάνισης και 

λειτουργίας του στο ∆ιαδίκτυο. Προσωρινά, έως ότου ξεπερασθούν οι παραπάνω 

δυσκολίες, είναι εφικτός ο µετασχηµατισµός των XML σελίδων και των συνδέσµων 

Xlink, σε HTML σελίδες µέσω των XSL/XSLT προγραµµάτων. 

Τέλος οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, δεδοµένου ότι πρόκειται για έναν 

κόµβο όπου εκτός από την αγγλική θα προσφέρεται και η ελληνική γλώσσα, µόνο οι 

εκδόσεις των Windows NT και Windows 2000 υποστηρίζουν UNICODE 

χαρακτήρες.11 Ο ίδιος περιορισµός ισχύει και για τους επεξεργαστές κειµένων XML, 

µε εξαίρεση τον XML spy 3.5 και τον XML Authority-Instance 2.1. Εµείς επιλέξαµε 

τον XML Authority-Instance 2.1, γιατί διαπιστώσαµε ότι ο επεξεργαστής XML spy 

3.5 δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό χαρακτήρα «χ». 

3.3.5 Πότε 

Η παράµετρος του χρόνου είναι στενά συνδεδεµένη µε την παράµετρο του 

χώρου, και αφορά το πότε αναµένεται να χρησιµοποιηθεί ο κόµβος του µουσείου, τη 

συχνότητα αλλά και τη διάρκεια χρήσης του. Ο κόµβος που σχεδιάζουµε προορίζεται 

να χρησιµοποιηθεί είτε στα πλαίσια προετοιµασίας µιας επίσκεψης στο Ι.Μ.Κ, είτε 

µετά το τέλος της επίσκεψης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο δραστηριοτήτων ως 

πηγή µάθησης και ευχαρίστησης από ένα ταξίδι στο χώρο της ιστορίας και του 

πολιτισµού. Η προσδοκώµενη συχνότητα επισκέψεων στον κόµβο του µουσείου, 

µπορεί να κυµαίνεται από µία έως τρεις φορές για κάθε χρήστη, ανάλογα µε τα 

κίνητρα  και τον ελεύθερο χρόνο του. Όσον αφορά τη µέση διάρκεια χρήσης, τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από σχετική έρευνα [Chadwick & Boverie b, 1999], 

δείχνουν ότι µπορεί να είναι από 20.78 λεπτά για ατοµικές επισκέψεις, έως 23.49 λεπτά 

για οµαδική επίσκεψη στον κόµβο.  

                                                 
11 http://www.unicode.org  
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4 Σχεδίαση της ∆οµής του κόµβου του Ι.Μ.Κ. 

4.1 Η Κύρια Σελίδα του Κόµβου. 

Η κύρια σελίδα του κόµβου (Σχήµα 3)., αποτελείται από δύο µέρη : στο 

αριστερό µέρος βρίσκεται τοποθετηµένη µία µπάρα πλοήγησης στις δραστηριότητες 

της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εκδόσεις, 

Κρητολογικά Συνέδρια). Η µπάρα πλοήγησης περιλαµβάνει ένα ιεραρχικά δοµηµένο 

µενού, µέσω του οποίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει ανά πάσα στιγµή, 

υπό µορφή δένδρου, τα βήµατα που έχει κάνει και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. 

Για την υποστήριξη της δενδροειδούς γραφικής αναπαράστασης της δοµής του 

κόµβου, θα χρησιµοποιηθούν προγράµµατα Java applets. 

Στο κύριο τµήµα της σελίδας, θα εµφανίζεται κατ’ αρχήν ένα ενηµερωτικό 

κείµενο για την ταυτότητα της Ε.Κ.Ι.Μ., στο οποίο υπάρχουν υπερσύνδεσµοι 

(hyperlinks) που προσφέρουν τις ίδιες επιλογές µε αυτές που περιλαµβάνονται στο 

πρώτο επίπεδο της µπάρας πλοήγησης (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εκδόσεις, 

Κρητολογικά Συνέδρια). 

Επιλέγοντας ο χρήστης το «Ιστορικό Μουσείο Κρήτης», είτε από το 

ενηµερωτικό κείµενο, είτε από την αριστερή µπάρα, θα παρουσιάζεται στο κύριο 

τµήµα της σελίδας, το µενού µε τις κύριες επιλογές πλοήγησης στο Ι.Μ.Κ. (Γενικές 

Πληροφορίες, Εκπαίδευση, Συλλογές-Αίθουσες, Ιστορικές ∆ιαδροµές, Γραπτές 

Πηγές), και µετακινώντας τον δείκτη πάνω από το πλαίσιο-φωτογραφία, θα 

εµφανίζονται οι επιµέρους επιλογές κάθε γενικής κατηγορίας. Στο κάτω µέρος, θα 

προσφέρονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές επιλογές, σελίδες του ήδη υπάρχοντος κόµβου 

του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Νίκος Καζαντζάκης, ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, 

Κρητικό Χρονολόγιο), οι οποίες διατηρούνται αναλλοίωτες στο νέο κόµβο τον οποίο 

σχεδιάσαµε. 
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4.2 Εννοιολογική σχεδίαση των σελίδων /συνδέσµων του κόµβου 

Έχοντας εστιάσει την προσοχή µας σε δύο από τις κύριες επιλογές πλοήγησης 

στον κόµβο του Ι.Μ.Κ., στις «Ιστορικές ∆ιαδροµές» και τις «Συλλογές-Αίθουσες», 

προσπαθήσαµε να περιγράψουµε τις κύριες οντότητες που αφορούν την περιπλάνηση 

στον ιστορικό χρόνο και την ξενάγηση στο χώρο του µουσείου.(Σχήµα 4) 

Όσον αφορά την περιπλάνηση στον ιστορικό χρόνο, µε την οντότητα 

«ΕΠΟΧΗ» αποδίδουµε την εκάστοτε ιστορική περίοδο, η οποία περιγράφεται 

συνοπτικά µέσα από τα σηµαντικότερα γεγονότα που τη χαρακτηρίζουν. Ως 

«Μαρτυρίες» χρησιµοποιούµε, είτε απευθείας «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», δηλαδή 

εκθέµατα του Ι.Μ.Κ. από τα οποία αντλούµε σηµαντικές ιστορικές πληροφορίες για το 

εκάστοτε γεγονός, είτε «ΧΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» οι οποίοι καταλήγουν σε 

«∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ». Η σχέση «Μνηµεία περιέχουν Μνηµεία» περιγράφει 

ευρύτερα σύνολα αντικειµένων και τη µεταξύ τους σύνδεση έτσι όπως 

πραγµατοποιείται κυρίως µέσα στο µουσείο. 

ΕΠΟΧΗΕΠΟΧΗΕΠΟΧΗ
 Σχήµα 4 : Οι κύριες οντότητες και οι µεταξύ τους σχέσεις 

Γεγονότα

ΧΑΡΤΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γεγονότα

∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μνηµεία

ΧΑΡΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Περιγραφή

∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μνηµεία

ΜΝΗΜΕΙΟ

Πεδία
Τεκµηρίωσης

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Αντιπροσωπευτικά
Εκθέµατα

Τεκµηρίωση Τεκµηρίωση

Ιστορικό
Πλαίσιο

περιέχει περιέχει

Ιστορικές
∆ιαδροµές

Αντικείµενα
Εκθέµατα

Αίθουσες
Συλλογές

ΓεγονόταΓεγονότα

ΧΑΡΤΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γεγονότα

∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μνηµεία

ΧΑΡΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Περιγραφή

ΧΑΡΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Περιγραφή

∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μνηµεία

ΜΝΗΜΕΙΟ

Πεδία
Τεκµηρίωσης

ΜΝΗΜΕΙΟ

Πεδία
Τεκµηρίωσης

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Αντιπροσωπευτικά
Εκθέµατα

Τεκµηρίωση Τεκµηρίωση

Ιστορικό
Πλαίσιο

περιέχει περιέχει

Ιστορικές
∆ιαδροµές

Αντικείµενα
Εκθέµατα

Αίθουσες
Συλλογές

Ιστορικές
∆ιαδροµές

Αντικείµενα
Εκθέµατα

Αίθουσες
Συλλογές

Μέσω της οντότητας «ΧΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», τα εκθέµατα που 

βρίσκονται στο µουσείο εντάσσονται στο φυσικό τους χώρο και γίνονται αντιληπτά ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι ενός οργανικού συνόλου. Ο χώρος αυτός µπορεί να είναι είτε ο 
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αρχαιολογικός χώρος εύρεσης, είτε ο ιστορικός χώρος µέσα στον οποίο γίνεται νοητή 

η χρήση και η λειτουργία τους.  

Η οντότητα «ΜΝΗΜΕΙΟ» αφορά κάθε κινητό µνηµείο που φυλάσσεται στο 

Ι.Μ.Κ. και τη λεπτοµερειακή του τεκµηρίωση. Με την οντότητα «ΜΝΗΜΕΙΟ» 

συνδέονται και οι οντότητες που περιγράφουν την ξενάγηση στο χώρο του µουσείου. 

Ξεκινώντας από τους «ΧΑΡΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» παρουσιάζουµε την κάτοψη της κάθε 

αίθουσας και τη θέση µέσα στο χώρο των εκτιθέµενων αντικειµένων. Το σχέδιο της 

κάτοψης συνοδεύεται από µία σύντοµη περιγραφή των συλλογών που στεγάζονται στην 

εκάστοτε αίθουσα, ενώ τα «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» είναι αντιπροσωπευτικά 

εκθέµατα κάθε συλλογής ή υποδιαιρέσεων της συλλογής αυτής. Για την αναλυτική 

«Τεκµηρίωση» του κάθε αντικειµένου καταλήγουµε στην οντότητα «ΜΝΗΜΕΙΟ» η 

οποία συνδέεται µε την περιγραφή του ιστορικού πλαισίου στο οποίο έχει ενταχθεί το 

κάθε έκθεµα. 

Οι «Ιστορικές ∆ιαδροµές» και οι «Συλλογές-Αίθουσες», αποτελούν προς το 

παρόν τις βασικές επιλογές πλοήγησης στα εκθέµατα του Ι.Μ.Κ., ενώ η απευθείας 

πρόσβαση στα «Αντικείµενα-Εκθέµατα», έχει προβλεφθεί σαν µελλοντική επέκταση 

του κόµβου µε δυνατότητα επερωτήσεων. 

4.3 Πλοήγηση στις σελίδες του κόµβου 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουµε ένα παράδειγµα πλοήγησης στις σελίδες του 

κόµβου που αποτελεί περίπτωση της εννοιολογικής σχεδίασης για την οποία έγινε 

λόγος παραπάνω. Στο Σχήµα 5, είναι διακριτοί οι τρεις χώροι µε βάση τους οποίους 

οργανώνεται το περιεχόµενο του Ι.Μ.Κ. και η µεταξύ τους σχέση. Οι χώροι αυτοί 

είναι η «Οργάνωση στο Χώρο του Μουσείου», η «Οργάνωση στο Χρόνο» και τα 

«Αντικείµενα-Εκθέµατα» που αποτελεί το κοινό υπόβαθρο των δύο προηγούµενων και 

το επίπεδο µε την πλέον δοµηµένη πληροφορία. 

Εάν υποθέσουµε οτι ο χρήστης επιλέξει µία από τις προσφερόµενες «Ιστορικές 

∆ιαδροµές», π.χ. την «Βενετοκρατία», οδηγείται σε µια σελίδα του κόµβου µε τις 

απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες για την εποχή της Βενετοκρατίας στην Κρήτη. 

Λέξεις ή φράσεις του κειµένου που αφορούν σηµαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, 

αποτελούν υπερσυνδέσµους ή ακολουθούνται από υπερσυνδέσµους, που παραπέµπουν  
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σε εκθέµατα-µαρτυρίες από διαφορετικές συλλογές του µουσείου. Για παράδειγµα, 

στην περιγραφή του γεγονότος που αφορά στην ανάπτυξη των µεγάλων αστικών 

κέντρων το 15ο και 16ο αι., η πόλη του Χάνδακα λειτουργεί ως υπερσύνδεσµος που 

παραπέµπει στη µακέτα του Χάνδακα η οποία εκτίθεται στο Ι.Μ.Κ., και την 

περιγραφή της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της πόλης αυτή την περίοδο. Σε συνδυασµό µε 

την αχιτεκτονική, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της 

γλυπτικής την ίδια περίοδο. 

Ο χρήστης σ’ αυτή τη σελίδα, έχει τη δυνατότητα είτε να ενεργοποιήσει µεταξύ 

άλλων τον υπερσύνδεσµο επιγραφές, που τον οδηγεί σε επίσηµες επιγραφές από τις 

οποίες αντλούµε πολύτιµες πληροφορίες για την ανέγερση δηµόσιων και ιδιωτικών 

κτηρίων αυτήν την εποχή, είτε να ενεργοποιήσει µία από τις περιοχές της µακέτας που 

αντιστοιχούν στα σηµαντικότερα δηµόσια κτήρια αυτής της περιόδου. Επιλέγοντας 

π.χ. τη «Λότζια», οδηγείται σε µια άλλη σελίδα του κόµβου, όπου µπορεί να 

παρατηρήσει τη σχέση του γλυπτού διακόσµου µε τον αρχιτεκτονικό ρυθµό του 

κτηρίου και να πληροφορηθεί την ιστορική εξέλιξη και τις λειτουργίες του.  

Είτε ακολουθήσει τη µία είτε την άλλη διαδροµή, εάν επιλέξει µία από τις 

µετόπες που διακοσµούσαν τη Λότζια ή µία από τις επίσηµες επιγραφές που 

φυλάσσονται στο µουσείο, ο χρήστης καταλήγει στις σελίδες του κόµβου όπου γίνεται 

η πλήρης τεκµηρίωση των αντικειµένων – εκθεµάτων του µουσείου, και παρατίθεται 

φωτογραφία σε µεγέθυνση. 

Στο ίδιο σηµείο καταλήγει ο επισκέπτης του κόµβου, εάν προτιµήσει την 

περιπλάνηση στο χώρο του µουσείου, ξεκινώντας από τις «Συλλογές – Αίθουσες», που 

του προσφέρεται ως επιλογή στην κύρια σελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. 

Επιλέγοντας π.χ. να δει την «Αίθουσα των Γλυπτών», οδηγείται σε µία σελίδα του 

κόµβου, η οποία σε µεγάλο της µέρος καλύπτεται από την κάτοψη των διαµερισµάτων 

που φιλοξενούν τα γλυπτά, και συµπληρώνεται από ένα µικρό εισαγωγικό κείµενο για 

το περιεχόµενο και το εύρος της συλλογής.  

Επάνω στο σχέδιο της κάτοψης, αναγράφονται σε πλαίσια οι γενικές 

κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρείται η εκάστοτε συλλογή (επιγραφές, µετόπες, 

οικόσηµα, κ.λ.π.) και σύµφωνα µε τις οποίες είναι οργανωµένη στην αίθουσα. 

Κάνοντας κλικ ο χρήστης σ’ ένα από αυτά τα πλαίσια, π.χ. «Επιγραφές», µπορεί να δει 
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αντιπροσωπευτικά δείγµατα επίσηµων, αφιερωµατικών και ταφικών επιγραφών οι 

οποίες συνοδεύονται απλά από ένα τίτλο. Για την πλήρη τεκµηρίωσή τους και την 

καλύτερη παρατήρηση της κάθε µιας από αυτές, ο χρήστης θα πρέπει να φθάσει στο 

τελευταίο επίπεδο των Αντικειµένων -Εκθεµάτων που αποτελεί και την αναλυτική 

σελίδα για κάθε αντικείµενο. 

Σε κάθε τέτοια σελίδα, υπάρχει ένα κουµπί µε τον τίτλο «Ιστορικό Πλαίσιο» 

που συνδέει τις δύο διαφορετικές διαδροµές (στο Χώρο του Μουσείου και στο 

Χρόνο), και προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντάξει το εκάστοτε αντικείµενο 

στο ιστορικό του πλαίσιο, είτε αυτό αφορά τον ιστορικό χώρο, είτε τον ιστορικό χρόνο 

και τις πληροφορίες που αντλούµε για µία εποχή από κάθε έκθεµα. 
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5 Παράδειγµα Υλοποίησης σελίδων και συνδέσµων XML 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παραθέτουµε την ενδεικτική υλοποίηση σελίδων XML 

που αντιστοιχούν στις «Ιστορικές ∆ιαδροµές» και τις «Αίθουσες-Συλλογές». 

5.1 Ιστορικές ∆ιαδροµές  

Ακολουθώντας ο χρήστης τις Ιστορικές ∆ιαδροµές, επιλέγει µία από τις 

προσφερόµενες ιστορικές περιόδους και παραπέµπεται σ’ ένα στιγµιότυπο της 

γραµµατικής (Document Type Definition) XML που σχεδιάσαµε για τις ιστορικές 

εποχές (αρχείο Period.dtd, βλέπε Παράρτηµα A,1). Χρησιµοποιούµε κεφαλαία 

γράµµατα µέσα σε αγκύλες (< >) για να δηλώσουµε τα λογικά στοιχεία ενός 

εγγράφου XML και µικρά γράµµατα για να δηλώσουµε το κειµενικό τους περιεχόµενο 

καθώς και τα ενδεχόµενα γνωρίσµατα και τις τιµές τους.  

Το λογικό στοιχείο ΕΠΟΧΗ έχει ΟΝΟΜΑ και ένα ή περισσότερα ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 

Στην προκειµένη περίπτωση το περιεχόµενο του λογικού στοιχείου ΟΝΟΜΑ είναι 

«Βενετοκρατία» ενώ του στοιχείου ΓΕΓΟΝΟΣ, κειµενική πληροφορία που περιγράφει 

ιστορικές θεµατικές ενότητες σχετικά µε τη Βενετοκρατία. Το ΓΕΓΟΝΟΣ µε τη σειρά 

του έχει ΑΝΑΦΟΡΕΣ, των οποίων ο σηµασιολογικός τύπος είναι «Μαρτυρία», και οι 

οποίες παραπέµπουν σε ΧΑΡΤΕΣ ή/και ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

Τα xl:href, xl:role, xl:title, xl:actuate και xl:show 

είναι γνωρίσµατα µιας σηµαδούρας υπερσυνδέσµου (ΑΝΑΦΟΡΑ) τα οποία ορίζονται 

στο πρότυπo Xlink που υποδηλώνεται από το χώρο ονοµατοδοσίας (namespace) xl. 

To γνώρισµα xl:href παίρνει σαν τιµή την URL του πόρου προορισµού του 

υπερσυνδέσµου. Μέσω του xl:role ορίζεται ο σηµασιολογικός τύπος του, ενώ µε 

το xl:title αποδίδεται ο τίτλος που χρησιµοποιείται σαν διακριτική 

συµβολοσειρά για την ενεργοποίηση του υπερσυνδέσµου. Το γνώρισµα xl:type, 

του οποίου η τιµή είναι σταθερή και στην προκειµένη περίπτωση είναι “simple”, 

υποδηλώνει απλούς υπερσυνδέσµους µε µοναδικό προορισµό. Τα γνωρίσµατα 

xl:actuate και xl:show αφορούν την συµπεριφορά ενεργοποίησης του 

συγκεκριµένου υπερσυνδέσµου, ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση θα 
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ενεργοποιηθεί µ’ ένα mouse click και η σελίδα προορισµού θα εµφανισθεί στο ίδιο 

παράθυρο του αναδιφητή µας.  

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ΕΠΟΧΗ SYSTEM     

“C:\www\Diadromes\Period.dtd”> 

<ΕΠΟΧΗ> 

<ΟΝΟΜΑ>Βενετοκρατία</ΟΝΟΜΑ> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ> Την έλευση των Βενετών στην Κρήτη, ακολούθησαν διαδοχικοί 

εποικισµοί, αναδιανοµή της γης και σαφής διάκριση του 

πληθυσµού σε κοινωνικά στρώµατα ( 

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 
xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/oikosima.xml” 

xl:role=“Μαρτυρία”                                             

xl:title=“οικόσηµα” 

 xl:type=“simple”                             

xl:actuate=“onRequest”                              

xl:show=“replace”/>).                                                            

Οι δύο πρώτοι αιώνες της Βενετοκρατίας, χαρακτηρίζονται από 

την προσπάθεια εδραίωσης του νέου πολιτικού και 

εκκλησιαστικού καθεστώτος και εξουδετέρωσης της βυζαντινής 

επιρροής που γίνεται σαφής σε πολλούς τοµείς (  

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/toixografiesven

etokratias.xml”                                               

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“τοιχογραφίες ΙΓ΄ και Ι∆΄αι.” 

 xl:type=“simple”                             

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>,                                                         

  48 



<ΑΝΑΦΟΡΑ 
xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/kerameikhvene

tokratias1.xml”                                                       

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“κεραµεική” 

 xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                         

xl:show=“replace”/>). 

</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ>Το φαινόµενο που χαρακτηρίζει τους επόµενους αιώνες, είναι η 

σταδιακή άνοδος µιας αστικής τάξης µε έντονη εµπορική και 

ναυτιλιακή δραστηριότητα, στην οποία συµµετέχουν ισότιµα οι 

ορθόδοξοι υπήκοοι της Βενετίας που ζουν στις πόλεις. Τα 

τέσσερα µεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, εξελίσσονται σε 

οργανωµένα  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 
xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/limaniavenetok

ratias.xml”                                           

xl:role=“Μαρτυρία”                                             

xl:title=“λιµάνια” 

xl:type=“simple”                                                         

xl:actuate=“onRequest”                              

xl:show=“replace”/>,.                                                             

µε σηµαντικότερο κέντρο του εξαγωγικού εµπορίου σε όλη την 

Ανατολική Μεσόγειο,  
<ΑΝΑΦΟΡΑ 
xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/limaniXandaka.

xml” 

xl:role=“Μαρτυρία”                                                

xl:title=“το λιµάνι του Χάνδακα.” 

xl:type=“simple”                              
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xl:actuate=“onRequest”                              

xl:show=“replace”/>. 

</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ>Η οικονοµική ακµή της αστικής τάξης, συνδέεται άµεσα µε την 

άνθηση αυτήν την εποχή, πολλών εργαστηρίων  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/zwgrafikhvenet

okratias.xml”                                               

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“ζωγραφικής” 

xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>,                                                          

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/xyloglyptikhve

netokratias.xml”                                          

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“ξυλογλυπτικής” 

xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                          

και 

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/kerameikhvene

tokratias2.xml”                                                   

xl:role=“Μαρτυρία”                                               

xl:title=“κεραµεικής” 

xl:type=“simple”                                                    

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>,                                                          

των οποίων τα προϊόντα γίνονται περιζήτητα στις αγορές της 
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Ανατολής και της ∆ύσης. Την ευρύτητα του εµπορικού δικτύου 

αποδεικνύει, µεταξύ άλλων, το πλήθος και η ποικιλία των  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/nomismataven

etokratias.xml”                                            

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“νοµισµάτων” 

xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                          

που κυκλοφορούν στο νησί. 

</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ>Οι ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες συντελούν µε τη σειρά τους, 

στην αύξηση του πληθυσµού και την επέκταση των µεγάλων 

πόλεων, στις οποίες εκτός από τους κρητικής καταγωγής και 

τους Ενετούς κατοίκους, ζούσαν αρκετοί άλλοι Ευρωπαίοι, 

κυρίως Ιταλοί,  

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Evraioivenetok

ratias.xml”                                                  

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“Εβραίοι” 

 xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>,                                                           

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Armenioivenet

okratias.xml”                                              

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“Αρµένιοι” 
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 xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                           

και άλλοι Ανατολίτες που δραστηριοποιούνται ως έµποροι και 

επαγγελµατίες. Η εξάπλωση των πόλεων και η τουρκική απειλή, 

οδηγεί τη Βενετία από τα µέσα του 15ου αιώνα και µετά, στην 

οχύρωσή τους µε νέα 

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/FroyriakaSygro

thmatavenetokratias.xml”                                      

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“φρουριακά συγκροτήµατα” 

xl:type=“simple”                              

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                           

ενώ, η  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/PolhXandakav

enetokratias.xml”                                        

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“πόλη του Χάνδακα” 

xl:type=“simple”                              

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                           

διακοσµείται µε λαµπρά δηµόσια και ιδιωτικά οικοδοµήµατα. 

Η άνθηση της γλυπτικής συνοδεύει την αρχιτεκτονική έκρηξη 

αυτής της περιόδου. 

</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ>Η ανάπτυξη του αστικού βίου στην Κρήτη την περίοδο της 

Ενετοκρατίας, η ανοιχτή επικοινωνία µε τη ∆ύση και η 
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µακρόχρονη ειρήνη, συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός ιδιότυπου 

κρητικού πολιτισµού µε τεράστια ακτινοβολία στις 

τουρκοκρατούµενες ελληνικές περιοχές. Αυτή την εποχή 

συντελείται η ωρίµανση της κρητικής  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Logotexniaven

etokratias.xml”                                            

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“λογοτεχνίας” 

xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                           

και της  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Poihshvenetok

ratias.xml”                                                  

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“ποίησης” 

xl:type=“simple”                                                         

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>,                                                           

η άνθηση του  

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Theatroveneto

kratias.xml”                                                 

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“θεάτρου” 

xl:type=“simple”                                                          

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“replace”/>                                                           

και της µουσικής. Η µακρόχρονη βενετοκρητική συνύπαρξη 
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άσκησε εξίσου έντονη επίδραση στους Βενετούς κατοίκους του 

νησιού. 

</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

</ΕΠΟΧΗ> 

 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης να ενεργοποιήσει τον υπερσύνδεσµο µε τον τίτλο 

«πόλη του Χάνδακα», που συµπεριλαµβάνεται στην παραπάνω XML σελίδα, 

παραπέµπεται σ’ ένα στιγµιότυπο της γραµµατικής (αρχείο Maps.dtd, βλέπε 

Παράρτηµα A, 2). XML για τους ΧΑΡΤΕΣ, µε το ΟΝΟΜΑ Μακέτα της πόλης του 

Χάνδακα. Η µακέτα αναπαριστάται γραφικά µε µία ενεργή εικόνα (html:IMG) για 

την υλοποίηση της οποίας χρησιµοποιήσαµε τον standard µηχανισµό που µας 

προσφέρει η HTML (html:MAP). Μία από τις περιοχές (AREA) της εικόνας που 

µπορούµε να ενεργοποιήσουµε αφορά την Λότζια. 

Το περιεχόµενο του χάρτη, δηλαδή η πόλη του Χάνδακα την εποχή της 

Βενετοκρατίας, περιγράφεται µε µία σειρά από ΓΕΓΟΝΟΤΑ, τα οποία αφορούν 

µεταξύ άλλων έργα κοσµικής και εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής καθώς και έργα 

ύδρευσης, για τα οποία έχουµε προβλέψει αντίστοιχους υπερσυνδέσµους.  

Τέλος ο ΧΑΡΤΗΣ έχει ΜΝΗΜΕΙΟ, δηλαδή το περιεχόµενο του χάρτη 

αποτελείται από µνηµεία για την ταξινόµηση των οποίων έχουµε ορίσει µία σειρά από 

γνωρίσµατα όπως «ΓενικόςΤύπος», «Τύπος», «Κατηγορία», 

«Υποκατηγορία», «Είδος» και «ΥποδιαίρεσηΕίδους». (Αναλυτική 

παρουσίαση των τιµών των παραπάνω γνωρισµάτων γίνεται στο επόµενο XML 

έγγραφο.). Η συσχέτιση ενός µνηµείου µε την ενεργή του περιοχή στο χάρτη, γίνεται 

µέσω του µηχανισµού αναφορών της XML χρησιµοποιώντας γνωρίσµατα τύπου ID 

(για παράδειγµα id=“AreaLoggia” στη σηµαδούρα AREA) και IDREF (π.χ. 

Maparearef=“AreaLoggia” στη σηµαδούρα ΜΝΗΜΕΙΟ) 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 
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<!DOCTYPE ΧΑΡΤΕΣ SYSTEM “C:\www\Diadromes\Maps.dtd”> 

<ΧΑΡΤΕΣ> 

<ONOMA>Μακέτα της πόλης του Χάνδακα</ΟΝΟΜΑ> 

<html:MAP id=“ΜακέταΧάνδακα”> 

<html:AREA id=“AreaLoggia” shape=“rect” coords=“203, 

23, 285, 106” alt=“Η εικόνα της Λότζια µπορεί να ενεργοποιηθεί” 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Loggia.xml”            

xl:role=“Μαρτυρία”  

xl:title=“Λότζια”  

xl:type=“simple”/> 

</html:MAP> 

<html:IMG src=“MapXandakas.gif” width=“500” 

height=“125” 

usemap=“#ΜακέταΧάνδακα” alt=“Ενεργή εικόνα µε τη Μακέτα της 

πόλης του Χάνδακα”/> 

<ΓΕΓΟΝΟΣ>Ο Χάνδακας κατά τη βενετοκρατία, ευτύχησε να ζήσει τη 

λαµπρότερη περίοδο της ιστορίας του. Η πόλη κατά τους δύο 

τελευταίους αιώνες διευρύνθηκε, πλούτισε και έγινε το 

σηµαντικότερο αστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

 Η ιστορία της πόλης και η αρχιτεκτονική της εξέλιξη, τέµνονται 

περιοδικά από ισχυρούς σεισµούς που έπληξαν τους κατοίκους 

της και τα κτήριά της. Μετά τον τελευταίο καταστροφικό σεισµό 

του 1595, ο Προβλεπτής Morosini, εφάρµοσε ένα νέο 

πρόγραµµα εξωραϊσµού της πόλης µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία εξαιρετικών µνηµείων 

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Kosmikharxit 

 ektonikhvenetokratias.xml”                                            

 xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“κοσµικής” 

 xl:type=“simple”                                                                                       

xl:actuate=“onRequest”                          
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xl:show=“new”/>                                                            

και  

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

 xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Eklhsiastikhar 

 xitektonikhvenetokratias.xml” 

 xl:role=“Μαρτυρία”                                               

 xl:title=“εκκλησιαστικής” 

 xl:type=“simple”                                                                                        

 xl:actuate=“onRequest”                           

 xl:show=“new”/>                                                             

 αρχιτεκτονικής και σπουδαίων έργων 

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

 xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Ydreushveneto

kratias.xml”                                               

xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“ύδρευσης” 

 xl:type=“simple”                                                                                       

xl:actuate=“onRequest”                          

xl:show=“new”/>.                                                             

 Πολύτιµες πληροφορίες αντλούµε από επίσηµες 

 <ΑΝΑΦΟΡΑ 

 xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Epigrafesvenet

okratias.xml”                                                

 xl:role=“Μαρτυρία”                                              

xl:title=“επιγραφές” 

 xl:type=“simple”                                                                                       

xl:actuate=“onRequest”                                     

xl:show=“replace”/>                                                             

 που σώζονται από αυτήν την εποχή.  

 Η αρχιτεκτονική και η γλυπτική αυτής της περιόδου, υιοθετούν 

συνήθως για τα µεγάλα κτήρια, δηµόσια ή ιδιωτικά, σχεδόν 

αυτούσια τα πρότυπά τους από τη ∆ύση. Στα κτήρια του 
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Χάνδακα, αλλά και των άλλων αστικών κέντρων της Κρήτης, 

είναι εµφανής η πορεία της αρχιτεκτονικής εξέλιξης από την 

ώριµη Αναγέννηση στο µανιερισµό και το µπαρόκ. 
</ΓΕΓΟΝΟΣ> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Ακίνητο” Τύπος=“Αρχιτεκτονική”  

Κατηγορία=“-” Υποκατηγορία=“Κοσµικό∆ηµόσιο” 

Είδος=“Κτήριο” Μaparearef=“AreaLoggia”/> 

..............................................………………………………………............. 

</ΧΑΡΤΕΣ> 

 

 

Εάν ο χρήστης επιλέξει να ενεργοποιήσει την περιοχή του χάρτη που 

αντιστοιχεί στη Λότζια, οδηγείται σ’ ένα στιγµιότυπο της γραµµατικής (αρχείο 

Highlights.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 3) XML.για τα ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ. Το 

ΜΝΗΜΕΙΟ, που στην προκειµένη περίπτωση είναι ακίνητο, περιέχει άλλα ΜΝΗΜΕΙΑ 

τα οποία είναι κινητά και αποτελούν αρχιτεκτονικά µέλη του κτηρίου. Εδώ θα πρέπει 

να τονισθεί ότι στην αντίστοιχη γραµµατική XML, έχει προβλεφθεί ότι κάθε 

ΜΝΗΜΕΙΟ έχει ΟΝΟΜΑ ή ΑΝΑΦΟΡΑ  

Στην προκειµένη περίπτωση το ακίνητο ΜΝΗΜΕΙΟ έχει ΟΝΟΜΑ (Λότζια) ενώ 

κάθε ένα από τα κινητά ΜΝΗΜΕΙΑ (µετόπες από τη Λότζια) έχει ΑΝΑΦΟΡΑ της 

οποίας το γνώρισµα xl:title δηλώνει και περί τίνος πρόκειται 

(xl:title=“Μετόπη1”). Η ενεργοποίηση από το χρήστη της συµβολοσειράς 

“Μετόπη1” που συνοδεύει ως τίτλος την αντίστοιχη φωτογραφία (html:IMG), 

παραπέµπει στην αναλυτική τεκµηρίωση κάθε µετόπης, γεγονός που δηλώνεται και 

στην τιµή του γνωρίσµατος xl:role που αποδίδεται στη σηµαδούρα ΑΝΑΦΟΡΑ. 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Λότζια ολοκληρώνεται σ’ αυτό το XML έγγραφο, και 

περιλαµβάνει ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ µε κειµενική πληροφορία που 

εντάσσει το κτήριο στο ιστορικό του πλαίσιο και συνδέει τον αρχιτεκτονικό ρυθµό του 

µε το γλυπτό του διάκοσµο. 

Όπως ήδη αναφέραµε, έχουµε προβλέψει µια σειρά από γνωρίσµατα για την 

ταξινόµηση των µνηµείων, γεγονός που θα επιτρέψει στο χρήστη τη διατύπωση 
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ερωτήσεων και την αναζήτηση των εκθεµάτων του µουσείου ανά θεµατική κατηγορία, 

π.χ. «Γλυπτική» (Τύπος), ανά στενότερη θεµατική κατηγορία π.χ. «αρχιτεκτονικά 

µέλη» (Υποκατηγορία), ή ανά είδος π.χ. «Μετόπη» (Είδος). Με το γνώρισµα 

Είδος, ταξινοµούµε τα ΜΝΗΜΕΙΑ µε βάση τη χρήση και τη λειτουργία τους.  

Προς το παρόν έχουµε ταξινοµήσει τα εκθέµατα του Ι.Μ.Κ. και τα µνηµεία 

στα οποία αναφερόµαστε µε αφορµή τα εκθέµατα, σε ευρύτερες θεµατικές κατηγορίες. 

Οι τιµές δηλαδή που µπορεί να πάρει το γνώρισµα Τύπος, είναι οι εξής : Κεραµεική, 

Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Μεταλλοτεχνία, Μικροτεχνία, Ζωγραφική, Χαρακτική, 

Ξυλογλυπτική, Νοµισµατική, Εκκλησιαστική Τέχνη, Λαϊκή Τέχνη, Φωτογραφίες, 

Γραµµατόσηµα, Ιστορικά Κειµήλια, Αρχεία, Έγγραφα. 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ SYSTEM 

“C:\www\Diadromes\Highlights.dtd”>  

<∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Ακίνητο” Τύπος=“Αρχιτεκτονική” 

Κατηγορία=“-” Υποκατηγορία=“Κοσµικό∆ηµόσιο” 

Είδος=“Κτήριο”> 

<ONOMA>Λότζια</ONOMA> 

<html:IMG src=“Loggia.gif” width=“300” height=“300” 

alt=“Εικόνα Λότζια”/> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Κινητό” Τύπος=“Γλυπτική” 

Κατηγορία=“-” Υποκατηγορία=“ΑρχιτεκτονικόΜέλος” 

Είδος=“Μετόπη”> 

<ΑΝΑΦΟΡΑ 

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Metoph1venet

okratias.xml”                                                

xl:role=“Τεκµηρίωση”                                              

xl:title=“Μετόπη1” 
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xl:type=“simple”                                                                                            

xl:actuate=“onRequest”                                     

xl:show=“replace”/> 

<html:IMG src=“Metopi1.gif” width=“100” 

height=“125” alt=“Ενεργή εικόνα Μετόπη1”/> 

</ΜΝΗΜΕΙΟ> 

…………………………………………………………….. 
<ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ>Η Λότζια (Loggia), η λέσχη των βενετών 

ευγενών του Χάνδακα, έπαιζε πάντα σπουδαίο ρόλο στη 

διοικητική και κοινωνική ζωή της πόλης. Από τους εξώστες της 

ανακοίνωναν οι κήρυκες τα διατάγµατα της πολιτείας και από 

εκεί ο δούκας παρακολουθούσε τις λιτανείες και τις παρελάσεις. 

Σηµαντικά πολιτικά γεγονότα διαδραµατίστηκαν στο κτήριο, µε 

κορυφαίο ανάµεσά τους την κήρυξη της «Αποστασίας του Αγίου 

Τίτου».</ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ> 

<ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ>Το αρχικό κτίσµα καταστράφηκε και 

ξαναχτίστηκε τρείς φορές. Τέλος το 1626-1628, ο F. Morosini 

ανακατασκεύασε τη Λότζια στη θέση όπου σώζεται σήµερα, 

διευρύνοντας το κτήριο µε την προσθήκη ενός νέου κτίσµατος 

για τη φύλαξη των όπλων. Το κτήριο της Λότζια ήταν διώροφο, 

µε ορθογωνική κάτοψη και είχε ανοιχτή στοά στο ισόγειο. Η 

ιδιοµορφία του έγκειται στο ότι, για το σχεδιασµό του έχουν 

χρησιµοποιηθεί δύο διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθµοί : ο 

δωρικός ρυθµός για το ισόγειο και ο ιωνικός για τον όροφο. Στο 

ισόγειο υπήρχε διάζωµα που αποτελούνταν από τρίγλυφα και 

µετώπες στις οποίες απεικονίζονταν ανάγλυφα διάφορες 

παραστάσεις όπως ο Λέοντας του Αγίου Μάρκου, τρόπαια, 

πανοπλίες και άλλα. Το σύνολο µιµείται την αρχιτεκτονική και 

µορφολογική διάρθρωση της περίφηµης βασιλικής του Palladio 

στη Vicenza.</ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ> 
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</ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

</ΜΝΗΜΕΙΟ> 

</∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 

 

Εάν όµως ο χρήστης ενεργοποιήσει τον υπερσύνδεσµο επιγραφές στο XML 

έγγραφο που αποτελεί στιγµιότυπο της γραµµατικής για τους ΧΑΡΤΕΣ (αρχείο 

Maps.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 2), .τότε θα δει ένα άλλο στιγµιότυπο της 

γραµµατικής (αρχείο Highlights.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 3) XML.για τα 

∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ. Το στιγµιότυπο αυτό αφορά επίσηµες επιγραφές που 

αποτελούν σηµαντική ιστορική µαρτυρία για την πόλη του Χάνδακα και τα έργα 

αρχιτεκτονικής που συντελέσθηκαν αυτήν την περίοδο στην πόλη. 

Κάθε ΜΝΗΜΕΙΟ έχει εικόνα (html:IMG) και ΑΝΑΦΟΡΑ που παραπέµπει 

στην αναλυτική του τεκµηρίωση, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τα κινητά ΜΝΗΜΕΙΑ 

(µετόπες) που είδαµε στο προηγούµενο XML έγγραφο. Στην προκειµένη περίπτωση η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, αφορά όλα τα ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ SYSTEM 

“C:\www\Diadromes\Highlights.dtd”> 

<∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Κινητό” Τύπος=“Γλυπτική” 

Κατηγορία=“ΕνεπίγραφοΓλυπτό” Υποκατηγορία=“-” 

Είδος=“Επιγραφή” ΥποδιαίρεσηΕίδους=“Επίσηµη”> 

<ΑΝΑΦΟΡΑ     

xl:href=“http://www.imk.gr/Diadromes/Epigrafi15venetokratia

s.xml”                                                                   

xl:role=“Τεκµηρίωση”                                                       

xl:title=“επιγραφή15” 

xl:type=“simple”                                                                                                       

xl:actuate=“onRequest”                                           

xl:show=“replace”/> 
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<html:IMG src=“Epigrafi15.gif” width=“100” 

height=“100” alt=“Ενεργή εικόνα Επιγραφή15”/> 

</ΜΝΗΜΕΙΟ> 

................................................ 

<ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ> Πολλές από τις επίσηµες επιγραφές που 

εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, αναφέρονται σε 

δηµόσια και ιδιωτικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν την εποχή 

της Βενετοκρατίας στο Χάνδακα, και µας προσφέρουν 

πολύτιµες πληροφορίες για τις συνθήκες επέκτασης της πόλης. 

</ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ> 

</ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

</∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 

 

 

Για την αναλυτική τεκµηρίωση κάθε Είδους Εκθεµάτων – Αντικειµένων, 

προβλέπεται µία διαφορετική γραµµατική XML. Ακολουθεί ένα στιγµιότυπο της 

γραµµατικής (αρχείο Metope.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 4) XML που σχεδιάσαµε για 

τις µετόπες. Η επιλογή των συγκεκριµένων πεδίων έγινε κυρίως µε κριτήριο το είδος 

και το εύρος της πληροφορίας που θεωρούµε ότι πρέπει να εµφανίζεται στον 

Παγκόσµιο Ιστό, µε βάση τους χρήστες στους οποίους απευθυνόµαστε. 

Τα πεδία αυτά, ως λογικά στοιχεία στην XML, αφορούν τον τίτλο που δίνουµε 

σε κάθε αντικείµενο (ΟΝΟΜΑΣΙΑ), τον τόπο προέλευσης και το κτήριο από το οποίο 

έχει αποσπασθεί (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ), τη χρονολόγησή του (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ), το υλικό 

από το οποίο είναι φτιαγµένο (ΎΛΗ), τις τρεις διαστάσεις του (∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ), και 

την περιγραφή του θέµατος και της τεχνικής (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ). Το λογικό στοιχείο 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ, έχει ως γνώρισµα ΜονάδαΜέτρησης, της οποίας οι τιµές µπορεί 

να είναι : έτος, αιώνας, τέταρτο αιώνα, αρχές, µέσα και τέλη αιώνα. 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 
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<!DOCTYPE ΜΕΤΟΠΗ SYSTEM 

“C:\www\Diadromes\Metope.dtd”>  

<ΜΕΤΟΠΗ Κωδικός=“Μ1”> 

<ΟΝΟΜΑΣΙΑ>Μετόπη από τη Λότζια</ΟΝΟΜΑΣΙΑ> 

<ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ>Λότζια, Ηράκλειο</ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ> 

<ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜονάδαΜέτρησης=“ΤέταρτοΑιώνα”> 

2ο τέταρτο του 17ου αιώνα</ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ> 

<ΥΛΗ>Πωρόλιθος</ΥΛΗ> 

<∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜονάδαΜέτρησης=“cm”> 

<ΥΨΟΣ>40</ΥΨΟΣ> 

<ΜΗΚΟΣ>40</ΜΗΚΟΣ> 

<ΠΛΑΤΟΣ>30</ΠΛΑΤΟΣ> 

</∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ> 

<ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<ΘΕΜΑ>Έχει παράσταση που απεικονίζει το Λιοντάρι του Αγίου 

Μάρκου. Ο Λέων αποδίδεται µετωπικά µε τα φτερά ανοιγµένα προς τα 

πάνω. Ανάµεσα στα µπροστινά του πόδια κρατά ανοιχτό 

Ευαγγέλιο.</ΘΕΜΑ> 

<ΤΕΧΝΙΚΗ>Η παράσταση έχει αποδοθεί σε έξεργο 

ανάγλυφο.</ΤΕΧΝΙΚΗ> 

</ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<html:IMG src=“LargeMetopi1.gif” width=“200” height=“200” 

alt=“Εικόνα Μετόπης1”/> 

</ΜΕΤΟΠΗ> 

 

 

Ανάλογα πεδία έχουµε προβλέψει και για την τεκµηρίωση των επιγραφών, 

όπως µπορούµε να δούµε στο στιγµιότυπο της αντίστοιχης γραµµατικής (αρχείο 

Inscripsion.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 5) XML. Η κύρια διαφορά σε σχέση µε τις 

µετόπες, έγκειται στα λογικά στοιχεία που συνιστούν την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, τα οποία 

αφορούν τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο το κείµενο (ΓΛΩΣΣΑ), εάν δηλαδή 

πρόκειται για ελληνική, λατινική ή ιταλική επιγραφή, την απόδοση του περιεχοµένου 
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(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ), την τεχνική αποτύπωσης των γραµµάτων (ΤΕΧΝΙΚΗ), εάν είναι 

εγχάρακτη, γραπτή ή ανάγλυφη, και την διακόσµηση που µπορεί να περιβάλλει το 

κείµενο (∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ). 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ΕΠΙΓΡΑΦΗ SYSTEM 

“C:\www\Diadromes\Inscription.dtd”>  

<ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΥποδιαίρεσηΕίδους=“Επίσηµη” Κωδικός=“Ε15”> 

<ΟΝΟΜΑΣΙΑ>Λατινική επιγραφή του Mapheo Malvezo από το Ηράκλειο 

Κρήτης </ΟΝΟΜΑΣΙΑ> 

<ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ>Ναός του Σωτήρος, Ηράκλειο</ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ> 

<ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜονάδαΜέτρησης=“Έτος”> 

1616</ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ> 

<ΥΛΗ>Πωρόλιθος</ΥΛΗ> 

<∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜονάδαΜέτρησης=“cm”> 

<ΥΨΟΣ>30</ΥΨΟΣ> 

<ΜΗΚΟΣ>170</ΜΗΚΟΣ> 

<ΠΛΑΤΟΣ>40</ΠΛΑΤΟΣ> 

</∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ> 

<ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<ΓΛΩΣΣΑ>Λατινική</ΓΛΩΣΣΑ> 

<ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ>Ο εκλαµπρότατος κύριος Mapheo Malvezo 

άνοιξε αυτή τη θύρα αφού µε δικά του χρήµατα αποµάκρυνε το χορό 

από το µέσο της εκκλησίας και τον τοποθέτησε όπισθεν του µείζονος 

βωµού, κατά το χρόνο της επαρχίας του αδελφού Βιργιλίου Κουερίνι, 

έτει σωτηρίω 1616. </ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ> 

<ΤΕΧΝΙΚΗ>Για την αποτύπωση των χαρακτήρων έχει 

χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός εγχάρακτης και γραπτής 

τεχνικής</ΤΕΧΝΙΚΗ> 

<∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ>∆εν υπάρχει γλυπτό κόσµηµα</∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ> 

</ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 
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<html:IMG src=“LargeEpigrafi15.gif” width=“200” 

height=“200” alt=“Εικόνα Επιγραφής15”/> 

</ΕΠΙΓΡΑΦΗ> 
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5.2 Συλλογές-Αίθουσες 

Ακολουθώντας ο χρήστης τη διαδροµή Συλλογές-Αίθουσες, επιλέγει µία από 

τις προσφερόµενες αίθουσες ή συλλογές του Ι.Μ.Κ. και οδηγείται σε ένα άλλο 

στιγµιότυπο της γραµµατικής (αρχείο Maps.dtd, βλέπε Παράρτηµα A, 2) XML για 

τους ΧΑΡΤΕΣ. Οι ΧΑΡΤΕΣ στην προκειµένη περίπτωση περιγράφουν τις κατόψεις 

των αιθουσών του µουσείου και τη θέση στην οποία βρίσκονται τα εκθέµατα.  

Οι ενεργές περιοχές του χάρτη ισοδυναµούν µε σύνολα µνηµείων 

κατηγοριοποιηµένα κατά είδος, π.χ. Επιγραφές, και παραπέµπουν σε 

αντιπροσωπευτικά εκθέµατα, γεγονός που δηλώνεται στην τιµή “∆είγµα” του 

γνωρίσµατος xl:role. Θεωρούµε κάθε τέτοιο σύνολο µνηµείων ως ΜΝΗΜΕΙΟ, και 

δηλώνουµε ως τιµή στο γνώρισµα Υποκατηγορία, “ΣυλλογήΕπιγραφών”. 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ΧΑΡΤΕΣ SYSTEM “C:\www\Galleries\Maps.dtd”>  
<ΧΑΡΤΕΣ> 

<ΟΝΟΜΑ>Αίθουσα Γλυπτών</ΟΝΟΜΑ> 

<html:MAP id =“ΚάτοψηΑΓλυπτών”> 

<html:AREA id=“AreaEpigrafes” shape=“rect” 

coords=“203, 23, 285, 106” alt=“Ενεργή περιοχή επιγραφών” 

xl:href=“http://www.imk.gr/Galleries/Epigrafes.xml”            

xl:role=“∆είγµα”  

xl:title=“Επιγραφές” 

xl:type=“simple”/>                                                                                                    

……………………………………………….. 

</html:MAP> 

<html:IMG src=“Mapglypta.gif” width=“500” height=“125” 

alt=“Εικόνα Κάτοψης Γλυπτών” usemap=“#ΚάτοψηΑΓλυπτών ”/> 

<ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> Η συλλογή των γλυπτών περιλαµβάνει γλυπτά της Α και Β 

Βυζαντινής περιόδου στην Κρήτη, καθώς και πολλά γλυπτά 

από την εποχή της Βενετοκρατίας. 
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</ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Κινητό” Τύπος=“Γλυπτική” 

Κατηγορία=“ΕνεπίγραφοΓλυπτό” 

Υποκατηγορία=“ΣυλλογήΕπιγραφών” Είδος=“Επιγραφή” 

Maparearef=“AreaEpigrafes”/> 

............................................. 

</ΧΑΡΤΕΣ> 
 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης να ενεργοποιήσει την περιοχή του χάρτη µε τον τίτλο 

“Επιγραφές”, θα δει ένα άλλο στιγµιότυπο της γραµµατικής (αρχείο Highlights.dtd, 

βλέπε Παράρτηµα A, 3) XML.για τα ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ. Σ’ αυτό το 

στιγµιότυπο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα από όλα τα είδη επιγραφών, 

ενώ για την αναλυτική τεκµηρίωση κάθε µιας από αυτές, αρκεί να ενεργοποιήσει τον 

υπερσύνδεσµο που δηλώνεται κάθε φορά µε τον τίτλο της αντίστοιχης επιγραφής. 

 

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!DOCTYPE ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ SYSTEM 

“C:\www\Galleries\Highlights.dtd”>  

<∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 

<ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος=“Κινητό” Τύπος=“Γλυπτική” 

Κατηγορία=“ΕνεπίγραφοΓλυπτό” Υποκατηγορία=“-” 

Είδος=“Επιγραφή” ΥποδιαίρεσηΕίδους=“Επίσηµη”> 

<ΑΝΑΦΟΡΑ     

xl:href=“http://www.imk.gr/Galleries/Epigrafi15venetokratias.

xml”                                                                   

xl:role=“Τεκµηρίωση”                                                       

xl:title=“επιγραφή15” 

xl:type=“simple”                                                                                                        

xl:actuate=“onRequest”                                           

xl:show=“replace”/> 
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<html:IMG src=“Epigrafi15.gif” width=“100” 

height=“100” alt=“Εικόνα Επιγραφής15”/> 

</ΜΝΗΜΕΙΟ> 

.............................................................................................................................. 

</∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ> 
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6 Επίλογος 

Στα πλαίσια αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, οργανώσαµε το περιεχόµενο 

και σχεδιάσαµε σε πρώτο επίπεδο τη δοµή των κύριων επιλογών πλοήγησης στον 

κόµβο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Ι.Μ.Κ). Προχωρήσαµε σε βάθος τη 

σχεδίαση των δύο από τις κύριες αυτές επιλογές, δηλαδή τις «Ιστορικές ∆ιαδροµές» 

και τις «Αίθουσες-Συλλογές», οι οποίες αφορούν τα εκθέµατα του Ι.Μ.Κ. Κατά τη 

σχεδίαση επιχειρήσαµε να λάβουµε υπόψη µας και να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες 

που µας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία του ∆ιαδικτύου (XML, Xlink), έτσι ώστε 

να εκφράσουµε κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο την παρουσίαση και 

ανασύνθεση των συλλογών µε κριτήρια ιστορικά και συγχρόνως παιδαγωγικά. Στόχος 

µας ήταν η ικανοποίηση των προσδοκιών  των αναµενόµενων χρηστών αλλά και των 

αναγκών του ίδιου του Ι.Μ.Κ. 

Ο τρόπος κατά τον οποίο έγινε η σχεδίαση και κατ΄επέκταση η υλοποίηση 

σελίδων του κόµβου σε XML, επιτρέπει µελλοντικά την επέκταση της 

λειτουργικότητάς του µε την προσθήκη επερωτήσεων που θα παρέχουν στο χρήστη τη 

δυνατότητα αναζήτησης των εκθεµάτων κατά θεµατική κατηγορία. Βασική 

παράµετρος βέβαια η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψιν για την τελική ανάπτυξη του 

κόµβου και το βαθµό επέκτασής του, είναι ο ακριβής υπολογισµός του κόστους και οι 

όροι χρηµατοδότησης του όλου εγχειρήµατος. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα 

είναι δυνατόν να καθορισθεί και η συνεργασία µε µηχανικούς πληροφορικής και 

γραφίστες, απαραίτητους συντελεστές για την υλοποίηση ενός κόµβου στον 

Παγκόσµιο Ιστό. 

Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε κλείνοντας, είναι οι περιορισµοί που 

εµφανίζουν στην παρούσα φάση τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιήσαµε. Κατ’ αρχήν, 

όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το πρότυπο της XML υποστηρίζεται προς το παρόν µόνο 

από τις τελευταίες εκδόσεις των αναδιφητών (Internet Explorer 5.0 και πάνω, και 

Netscape 6.0 και πάνω), ενώ αυξηµένες δυνατότητες παρουσίασης XML εγγράφων, 

χρησιµοποιώντας XSL/XSLT στυλ παρουσίασης, υποστηρίζονται µόνο από τον 

Internet Explorer. Τέλος οι επεξεργαστές κειµένων XML, δεν υποστηρίζουν 

UNICODE χαρακτήρες στις σηµαδούρες XML (µε εξαίρεση τον XML spy 3.5 και 
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τον XML Authority-Instance 2.1), ενώ το πρότυπο Xlink δεν υποστηρίζεται από 

κανέναν αναδιφητή ή επεξεργαστή κειµένων XML.   

Παρ’ όλους τους παραπάνω περιορισµούς, επιλέξαµε τη συγκεκριµένη 

τεχνολογία, όχι µόνο γιατί θεωρούµε ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που 

έχουµε ήδη ορίσει, αλλά και γιατί πιστεύουµε ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

θα έχουν ξεπεραστεί οι παραπάνω δυσκολίες.  Προς το παρόν είναι εφικτή η εµφάνιση 

και λειτουργία στο ∆ιαδίκτυο ενός τέτοιου κόµβου, µε τη µετατροπή των XML 

σελίδων και κυρίως των συνδέσµων Xlink, σε HTML σελίδες µέσω των προγραµµάτων 

XSL/XSLT. 
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Παράρτηµα Α 

Κατάλογος Γραµµατικών (Document Type Definition) XML 

1. DTD ΕΠΟΧΗ 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!ELEMENT ΕΠΟΧΗ (ΟΝΟΜΑ,ΓΕΓΟΝΟΣ+)> 

<!ELEMENT ΟΝΟΜΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΓΕΓΟΝΟΣ (#PCDATA|ΑΝΑΦΟΡΑ)*> 

<!ELEMENT ΑΝΑΦΟΡΑ EMPTY> 

<!ATTLIST ΑΝΑΦΟΡΑ xl:type CDATA “FIXED” 

                  xl:href CDATA #REQUIRED 

                  xl:role CDATA #IMPLIED 

                  xl:title CDATA #IMPLIED 

                  xl:actuate (onLoad| onRequest|  

                              none) “onRequest” 

                  xl:show (embed| replace| new| none)  

                           “replace”> 
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2. DTD ΧΑΡΤΕΣ 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!ELEMENT ΧΑΡΤΕΣ (ΟΝΟΜΑ,html:MAP,html:IMG, 

    (ΓΕΓΟΝΟΣ|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ),ΜΝΗΜΕΙΟ+)> 

<!ELEMENT ΟΝΟΜΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT html:MAP (html:AREA+)> 

<!ATTLIST html:MAP id ID #REQUIRED 

                   class CDATA #IMPLIED 

                   style CDATA #IMPLIED 

                   title CDATA #IMPLIED 

                   name NMTOKEN #IMPLIED> 

<!ELEMENT AREA EMPTY> 

<!ATTLIST html:AREA id ID #REQUIRED  

                    shape (rect|circle|poly|default)  

                           “rect” 

                    coords CDATA #IMPLIED 

                    xl:type CDATA “FIXED” 

                    xl:href CDATA #REQUIRED 

                    xl:role CDATA #IMPLIED 

                    xl:title CDATA #IMPLIED 

                    xl:actuate (onLoad| onRequest|  

                                none) “onRequest” 

                    xl:show (embed| replace| new|  

                             none) “replace” 

                    alt CDATA #REQUIRED 

                    tabindex CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT html:IMG EMPTY> 

<!ATTLIST html:IMG id ID #IMPLIED 

                   class CDATA #IMPLIED 

                   style CDATA #IMPLIED 

                   title CDATA #IMPLIED 

                   src CDATA #REQUIRED 

                   alt CDATA #REQUIRED 

                   height CDATA #IMPLIED 

                   width CDATA #IMPLIED 
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                   usemap CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT ΓΕΓΟΝΟΣ (#PCDATA|ΑΝΑΦΟΡΑ)*> 

<!ELEMENT ΑΝΑΦΟΡΑ EMPTY> 

<!ATTLIST ΑΝΑΦΟΡΑ xl:type CDATA “FIXED”                          

                  xl:href CDATA #REQUIRED 

                  xl:role CDATA #IMPLIED 

                  xl:title CDATA #IMPLIED 

                  xl:actuate (onLoad| onRequest|  

                              none) “onRequest” 

                  xl:show (embed| replace| new| none)  

                           “replace”> 

<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΜΝΗΜΕΙΟ EMPTY> 

<!ATTLIST ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος (Κινητό|Ακίνητο)  

                                “Κινητό” 

Τύπος (Κεραµεική| Γλυπτική| 

Αρχιτεκτονική| Μεταλλοτεχνία| 

Μικροτεχνία| Ζωγραφική| 

Ξυλογλυπτική| Νοµισµατική| 

ΕκκλησιαστικήΤέχνη| 

ΛαϊκήΤέχνη| Χαρακτική| 

Φωτογραφίες| Γραµµατόσηµα| 

ΙστορικάΚειµήλια| Αρχεία| 

Έγγραφα) “Γλυπτική” 

Κατηγορία CDATA #IMPLIED 

Υποκατηγορία CDATA #IMPLIED 

Είδος CDATA #IMPLIED 

ΥποδιαίρεσηΕίδους CDATA #IMPLIED 

Maparearef IDREF #REQUIRED> 
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3. DTD ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!ELEMENT ∆ΕΙΓΜΑΤΑΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΟ+, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ?)> 

<!ELEMENT ΜΝΗΜΕΙΟ ((ΟΝΟΜΑ|ΑΝΑΦΟΡΑ),html:IMG,ΜΝΗΜΕΙΟ*, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ?)> 

<!ATTLIST ΜΝΗΜΕΙΟ ΓενικόςΤύπος (Κινητό|Ακίνητο)  

“Κινητό” 

                  Τύπος (Κεραµεική| Γλυπτική| 

                        Αρχιτεκτονική| Μεταλλοτεχνία| 

                        Μικροτεχνία| Ζωγραφική| 

                        Ξυλογλυπτική| Νοµισµατική| 

                        ΕκκλησιαστικήΤέχνη| 

                        ΛαϊκήΤέχνη| Χαρακτική|  

                        Φωτογραφίες| Γραµµατόσηµα|  

                        ΙστορικάΚειµήλια| Αρχεία|  

                        Έγγραφα) “Γλυπτική” 

                  Κατηγορία CDATA #IMPLIED 

                  Υποκατηγορία CDATA #IMPLIED 

                  Είδος CDATA #IMPLIED 

                  ΥποδιαίρεσηΕίδους CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT ΟΝΟΜΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT html:IMG EMPTY> 

<!ATTLIST html:IMG id ID #IMPLIED 

                      class CDATA #IMPLIED 

                      style CDATA #IMPLIED 

                      title CDATA #IMPLIED 

                      src CDATA #REQUIRED 

                      alt CDATA #REQUIRED 

                      height CDATA #IMPLIED 

                      width CDATA #IMPLIED 

                      usemap CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ| ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ)+> 

<!ELEMENT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (#PCDATA|ΑΝΑΦΟΡΑ)*> 

<!ELEMENT ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (#PCDATA|ΑΝΑΦΟΡΑ)*> 

<!ELEMENT ΑΝΑΦΟΡΑ EMPTY> 
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<!ATTLIST ΑΝΑΦΟΡΑ xl:type CDATA “FIXED”  

                  xl:href CDATA #REQUIRED 

                  xl:role CDATA #IMPLIED 

                  xl:title CDATA #IMPLIED 

             xl:actuate (onLoad| onRequest| none)  

 “onRequest” 

                  xl:show (embed| replace| new| none) 

                           “replace”> 
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4.  DTD ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!ELEMENT ΕΠΙΓΡΑΦΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ,  

ΥΛΗ,∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,html:IMG) 

<!ATTLIST ΕΠΙΓΡΑΦΗ Κωδικός ID #REQUIRED 

 ΥποδιαίρεσηΕίδους (επίσηµη| ταφική  

  αφιερωµατική)  

“επίσηµη”> 

<!ELEMENT ΟΝΟΜΑΣΙΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜονάδαΜέτρησης (έτος| αιώνας|  

                                     τέταρτοαιώνα|  

                                    ιστορικήπερίοδος) 

 “έτος”> 

<!ELEMENT ΥΛΗ (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ΥΛΗ Θησαυρός CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨΟΣ,ΜΗΚΟΣ,ΠΛΑΤΟΣ)> 

<!ATTLIST ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜονάδαΜέτρησης (cm|m) “cm”> 

<!ELEMENT ΥΨΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΜΗΚΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΛΑΤΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΓΛΩΣΣΑ,ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,ΤΕΧΝΙΚΗ,  

                     ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ)> 

<!ELEMENT ΓΛΩΣΣΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT html:IMG EMPTY> 

<!ATTLIST html:IMG id ID #IMPLIED 

                   class CDATA #IMPLIED 

                   style CDATA #IMPLIED 

                   title CDATA #IMPLIED 

                   src CDATA #REQUIRED 

                   alt CDATA #REQUIRED 
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                   height CDATA #IMPLIED 

                   width CDATA #IMPLIED 

                   usemap CDATA #IMPLIED> 
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5. DTD ΜΕΤΟΠΗ 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-7”?> 

<!ELEMENT ΜΕΤΟΠΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ,ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ,ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ,ΥΛΗ, 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,html:IMG) 

<!ATTLIST ΜΕΤΟΠΗ Κωδικός ID #REQUIRED> 

<!ELEMENT ΟΝΟΜΑΣΙΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜονάδαΜέτρησης (έτος| αιώνας|  

                                     τέταρτοαιώνα|  

                           αρχέςαιώνα| µέσααιώνα|  

                                        τέληαιώνα) 

                                     “τέταρτοαιώνα”> 

<!ELEMENT ΥΛΗ (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ΥΛΗ Θησαυρός CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨΟΣ,ΜΗΚΟΣ,ΠΛΑΤΟΣ)> 

<!ATTLIST ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜονάδαΜέτρησης (cm|m)”cm”> 

<!ELEMENT ΥΨΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΜΗΚΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΛΑΤΟΣ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΘΕΜΑ,ΤΕΧΝΙΚΗ)> 

<!ELEMENT ΘΕΜΑ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ (#PCDATA)> 

<!ELEMENT html:IMG EMPTY> 

<!ATTLIST html:IMG id ID #IMPLIED 

                   class CDATA #IMPLIED 

                   style CDATA #IMPLIED 

                   title CDATA #IMPLIED 

                   src CDATA #REQUIRED 

                   alt CDATA #REQUIRED 

                   height CDATA #IMPLIED 

                   width CDATA #IMPLIED 

                   usemap CDATA #IMPLIED> 
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Παράρτηµα Β 

∆ιεθνή Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 

1. CIDOC Conceptual Reference Model Special Interest Group 

Εδώ και µερικά χρόνια το CIDOC (International Committee for 

Documentation) και το CIDOC Documentation Standards Working Group 

(DSWG), έχουν αναλάβει τη δηµιουργία ενός γενικού µοντέλου δεδοµένων για τα 

µουσεία εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στην ανταλλαγή πληροφορίας. Προϊόν αυτών 

των δραστηριοτήτων µέχρι το 1994 υπήρξε το Σχεσιακό Μοντέλο ∆εδοµένων του 

CIDOC.  

Στη συνάντηση που έγινε το Μάρτιο του 1996 στην Κρήτη, το DSWG 

αποφάσισε ν’ ακολουθήσει µία οντοκεντρική προσέγγιση, προκειµένου να αξιοποιήσει 

την εκφραστικότητα και επεκτασιµότητα που προσφέρει ένα τέτοιο µοντέλο, και ν’ 

αντιµετωπίσει έτσι την ποικιλία και τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των δοµών των 

δεδοµένων αυτής της περιοχής. Αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσµα την πρώτη 

πλήρη έκδοση του "CIDOC Conceptual Reference Model" (CRM), ένα αποτέλεσµα 

εντατικής εργασίας πολλών συνεργατών. Προκειµένου όµως ν’ αξιοποιήσει στο έπακρο 

τις δυνατότητες του CRM, ως µέσου που επιτρέπει την ολοκλήρωση και ανταλλαγή 

πληροφορίας στην κοινότητα των µουσείων και πέρα από αυτή, το CIDOC αποφάσισε 

το 1999 στο Λονδίνο να υποβάλει το CRM για τυποποίηση στο ISO, προκειµένου να 

αποκτήσει τη δικαιοδοσία να δηµιουργήσει και να δηλώσει καλά ορισµένες και 

έγκυρες εκδόσεις σύµφωνα µε τις διεθνείς υποδείξεις. 

http://cidoc.ics.forth.gr/  

 

2. Consortium for the Computer Interchange of Museum 

Information (CIMI) 

Το CIMI εργάζεται για να προσφέρει πληροφορία που αφορά την πολιτισµική 

κληρονοµιά στο ευρύτερο δυνατό κοινό, µέσω : 
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�� της ενθάρρυνσης ανοιχτών προσεγγίσεων, βασισµένων σε πρότυπα, για τη 

δηµιουργία και το διαµοιρασµό ψηφιακής πληροφορίας για την πολιτισµική 

κληρονοµιά 

�� της εφαρµογής προτύπων για µουσειακή πληροφορία σε προγράµµατα 

επίδειξης, τα οποία προσκαλούν µέλη για συµµετοχή και τα βοηθούν για 

περαιτέρω ανάπτυξη των δικών τους πληροφοριακών συστηµάτων 

�� της διάδοσης των αποτελεσµάτων αυτών των συλλογικών προσπαθειών µέσω 

του consortium 

�� του διαµοιρασµού ατοµικών εργασιών σε θέµατα ηλεκτρονικής πληροφορίας. 

http://www.cimi.org/  

 

3. Getty Standards Program 

Το Getty Standards Program εστιάζει το ενδιαφέρον του στη διεύρυνση της 

πρόσβασης σε πληροφορία που αφορά τις τέχνες και σχετικά αντικείµενα, µέσω της 

προσφοράς προτύπων και κατευθυντήριων γραµµών, σηµαντικών για την ανάπτυξη, τη 

διαχείριση, τη διαφύλαξη και τη διανοµή πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή. 

∆ουλεύοντας ως ενιαία οµάδα µε το Getty Vocabulary Project, το Getty 

Standards Program εργάζεται για :  

�� την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την προσφορά και τη διάδοση προτύπων 

δεδοµένων, για πληροφορία που αφορά τις τέχνες 

�� να εξασφαλίσει ολοκληρωµένη πληροφοριακή και σηµασιολογική πρόσβαση 

στους πόρους του Getty που είναι διαθέσιµοι στο δίκτυο 

�� να καλλιεργήσει την οµαδική εργασία µέσω των προγραµµάτων του Getty 

�� να συµµετάσχει και να συντονίσει την ανάπτυξη ψηφιακών πόρων για την 

ιστορία της τέχνης και τον υλικό πολιτισµό. 

http://www.getty.edu/research/institute/standards.html  
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4. RLG Cultural Materials Initiative 

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της πρωτοβουλίας (2000-2003) 

εστιάζεται στη βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτισµικά αγαθά, τα οποία στην 

προκειµένη περίπτωση αποτελούνται από πρωτότυπα, σπάνια και συχνά µοναδικά 

έγγραφα και έργα τέχνης τα οποία φυλάσσονται σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς όπως είναι τα µέλη του RLG. Η Πρωτοβουλία για τα Πολιτισµικά 

Αγαθά, χρησιµοποιεί την εµπειρία και τις ικανότητες του RLG προκειµένου να 

δηµιουργήσει, µέσω του Παγκόσµιου Ιστού, µια ολοκληρωµένη και ενοποιηµένη 

συλλογή ηλεκτρονικών αναπαραστάσεων των παραπάνω αγαθών. 

Το Research Libraries Group είναι µία µη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία 

συµµετέχουν πάνω από 160 πανεπιστήµια, εθνικές βιβλιοθήκες, αρχεία, ιστορικές 

εταιρείες και άλλοι οργανισµοί. Εκτός από ένα πλήθος συλλογικών δραστηριοτήτων 

που αφορούν τους κοινούς στόχους των µελών, το RLG αναπτύσσει και χειρίζεται 

βάσεις δεδοµένων και λογισµικό που εξυπηρετούν τις πληροφοριακές ανάγκες των 

µελών του αλλά και οργανισµών και ατόµων που δεν είναι µέλη του ανά τον κόσµο. 

http://www.rlg.org/culturalres/ 

 

5. Art Museum Image Consortium (AMICO) 

Το AMICO είναι µία µη κερδοσκοπική εταιρεία που δηµιουργήθηκε από τα 

Μουσεία Τέχνης της Βορείου Αµερικής, τα οποία συνεργάστηκαν µεταξύ τους για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο στόχος ήταν να προσφέρουν πρόσβαση σε πολιτισµική 

πληροφορία, µέσω της δηµιουργίας και διατήρησης µίας ψηφιακής βιβλιοθήκης 

εικόνων και τεκµηρίωσης των έργων των συλλογών τους. 

Η AMICO Library αποτελεί µία βάση δεδοµένων µε περισσότερα από 65.000 

έργα τέχνης που στεγάζονται στα παραπάνω µουσεία. Αυτή η συλλογή εικόνων υψηλής 

ανάλυσης, συνοδευόµενων από περιγραφή, προσφέρεται µέσω του βασισµένου στον 

Παγκόσµιο Ιστό συστήµατος αναζήτησης Eureka; του RLG. 

http://www.amn.org/AMICO/ 
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6. Record Export for Art and Cultural Heritage (REACH) 

Το πρόγραµµα REACH, ξεκίνησε το 1997 µε σκοπό να διερευνήσει κατά 

πόσον πληροφορίες σχετικές µε µουσειακά αντικείµενα, µπορούν να εξαχθούν από 

ετερογενή συστήµατα διαχείρισης συλλογών, και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν 

από ερευνητές. Ο στόχος ήταν να εξαχθούν πληροφορίες, στις οποίες δεν υπήρχε έως 

τότε η δυνατότητα πρόσβασης, και να συγκεντρωθούν σε µία και µοναδική βάση 

δεδοµένων η οποία θα διέθετε διεπιφάνεια χρήσης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. 

Το περιεχόµενο του προγράµµατος απετέλεσε έναν από τους Μουσειακούς 

Πόρους του Research Libraries Group (RLG's Museum Resources) και 

χρησιµοποιήθηκε ως σηµείο αναφοράς για περαιτέρω εργασία στα πλαίσια του 

παραπάνω οργανισµού. 

http://www.rlg.org/reach.html 

7. Integrated Arts Information Access (IAIA) 

Ο πρωταρχικός στόχος του IAIA είναι ν΄αναπτύξει µία φιλική στο χρήστη 

διεπεφάνεια χρήσης, για ένα πλαίσιο πληροφοριών βασισµένων σε πρότυπα. Μέσω 

αυτής της διεπιφάνειας χρήσης το κοινό θα έχει πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου, στις 

µόνιµες συλλογές, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες του Walker Art Center και του 

Minneapolis Institute of Arts. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης του προγράµµατος, Ιούλιος 1997-Ιούνιος 

1999, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός σηµαντικού 

πλαισίου πληροφοριών, στην ψηφιοποίηση των πρωταρχικών πηγών και στην ανάλυση 

του περιεχοµένου. 

http://www.walkerart.org/iaia/ 

8. Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe 

(MALVINE) 

Το πρόγραµµα MALVINE ανοίγει µια νέα και διευρυµένη πρόσβαση σε 

ανόµοια τµήµατα σύγχρονων χειρογράφων και γραµµάτων, τα οποία έχουν φυλαχθεί 

και ταξινοµηθεί σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκµηρίωσης και µουσεία. 
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Η βασική ιδέα του MALVINE, είναι να δηµιουργήσει ένα δίκτυο µεταξύ των 

παραπάνω οργανισµών στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από ετερογενείς 

τεχνικές λύσεις και προσβάσιµο απ’ όλο τον κόσµο, σαν να ήταν µία οµοιογενής, 

ενοποιηµένη βάση δεδοµένων. Θα παρέχεται µία διεπιφάνεια χρήσης σε πολλές 

γλώσσες, χρησιµοποιώντας µια κοινή ορολογία και προσφέροντας ψηφιοποιηµένα 

αποσπάσµατα των σχετικών εγγράφων. Τέλος, θα βελτιώνει την ανταλλαγή δεδοµένων 

ανάµεσα σε ετερογενή συστήµατα ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει να συνεχιστούν οι 

διαφορετικοί τρόποι ταξινόµησης. 

http://www.malvine.org/  

9. Manuscript Access through Standards for Electronic Records 

(MASTER) 

Το MASTER είναι ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για να δηµιουργήσει έναν, διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο, κατάλογο µεσαιωνικών 

χειρογράφων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Το πρόγραµµα ανέπτυξε ένα 

ενιαίο πρότυπο περιγραφής χειρογράφων, αναγνώσιµο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

και υλοποίησε λογισµικό για να γίνουν οι σχετικές καταχωρήσεις. Τέλος έλεγξε το 

πρότυπο και το λογισµικό µέσω της περιγραφής 2000 περίπου χειρογράφων. 

Πολλές από αυτές τις καταχωρήσεις θα τοποθετηθούν στον παραπάνω 

κατάλογο, στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε. 

http://www.cta.dmu.ac.uk/projects/master/  

10. Integrated Art Analysis and Navigation Environment 

(ARTISTE) 

Ο σκοπός του προγράµµατος ( 1 Ιανουαρίου 2000 – 30 Ιουνίου 2002), είναι ν’ 

αναπτύξει και ν’ αποδείξει την αξία µιας ολοκληρωµένης ανάλυσης τέχνης και ενός 

περιβάλλοντος πλοήγησης προκειµένου να υποστηρίξει την εργασία χρηστών που 

ασχολούνται επαγγελµατικά µε τις καλές τέχνες. Το περιβάλλον αυτό θα αξιοποιεί 

προωθηµένες τεχνικές ανάλυσης περιεχοµένου εικόνων, µεθόδους κατανεµηµένης 

πλοήγησης βασισµένης σε υπερσυνδέσµους και τεχνολογίες σχεσιακών βάσεων 

δεδοµένων. 
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Το πρόγραµµα ARTISTE θα στηριχθεί στο σχήµα ευρετηριασµού που 

προτείνει το κονσόρτσιουµ AQUARELLE. Η λύση που προτείνει το πρόγραµµα, θα 

περιλαµβάνει ένα συστατικό πυρήνα ο οποίος θα είναι συµβατός µε υπάρχοντα 

πρότυπα όπως το Z39.50. Η λύση αυτή θα κάνει χρήση των τεχνικών προτύπων XML, 

RDF και X-Link προκειµένου να επεκτείνει υπάρχοντα πρότυπα σ’ ένα πιο δυναµικό 

και ευέλικτο σύστηµα µεταδεδοµένων. Το  ARTISTE θα χρησιµοποιήσει υπάρχουσες 

πηγές ορολογίας όπως το Getty “Art and Architecture Thesaurus” (AAT) και το 

“Union List of Artist Names” (ULAN). 

http://www.ecs.soton.ac.uk/~km/projs/artiste/  

 

11. Experiencing Archeology through Space and Time (PAST) 

Το πρόγραµµα PAST, το οποίο άρχισε στις 10 Οκτωβρίου του 2000, έχει 

τους παρακάτω στόχους : 

�� Να αναζωογονήσει τους αρχαιολογικούς κόµβους, κυρίως τους µικρότερους, 

καθιστώντας τις επισκέψεις πολύ πιο ελκυστικές και διασκεδαστικές 

�� Να βοηθήσει τους επισκέπτες να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτισµική 

κληρονοµιά που παρουσιάζεται στους αντίστοιχους κόµβους, µέσω της 

δηµιουργίας ενός χωροχρονικού πλαισίου 

�� Να αξιοποιήσει προηγούµενες προσπάθειες διατήρησης της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς µέσω της ψηφιοποίησης των πολιτισµικών αγαθών, και 

υπάρχουσες βάσεις αρχαιολογικών δεδοµένων. 

∆εδοµένων των παραπάνω στόχων, το πρόγραµµα PAST έχει σκοπό να 

σχεδιάσει, ν’ αναπτύξει και να ελέγξει µέσω τριών πιλοτικών κόµβων ( Γαλλίας, Ιταλίας 

και Ελλάδας), ένα προωθηµένο σύστηµα το οποίο θα αξιοποιεί : συσκευές χειρός που 

παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο µέσω της κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας, τεχνικές δυναµικής αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των χρηστών, 

διαδραστικότητα µέσω της ανθρώπινης φωνής και τεχνολογία XML.  

http://www.mjc2.com/PAST/home  
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12. Augmented reality-based cultural heritage on-site guide 

(ARCHEOGUIDE) 

Το πρόγραµµα ARCHEOGUIDE, έχει στόχο να προσφέρει πρόσβαση σε 

πληροφορία που θα παρέχεται σε πολιτισµικούς κόµβους, µ’ έναν τρόπο φιλικό στο 

χρήστη, µέσω της ανάπτυξης ενός συστήµατος που θα βασίζεται σε προωθηµένη 

τεχνολογία. Πιο συγκεκριµένα :  

�� Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως της 

εικονικής πραγµατικότητας, της τρισδιάστατης παρουσίασης, καθώς και νέων 

τρόπων διαδραστικότητας προκειµένου να πετύχει την πρόσβαση, την 

παρουσίαση και την πλοήγηση σε πληροφορία µ’ έναν τρόπο διασκεδαστικό 

στο χρήστη. 

�� Εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτισµικής 

κληρονοµιάς, µέσω ψηφιακών αναπαραστάσεων σ’ έναν πιλοτικό κόµβο 

αρχαιολογικής ξενάγησης. (Archeoguide) 

�� Τα εργαλεία τα οποία πρόκειται ν’ αναπτυχθούν για την οργάνωση της 

πληροφορίας που αφορά την πολιτισµική κληρονοµιά, θα επιτρέπει σε 

ερευνητές την αποτελεσµατικότερη αναζήτηση, πρόσβαση και αποθήκευση της 

παραπάνω πληροφορίας. Θα επιτρέπει εξάλλου σε αποµακρυσµένους χρήστες, 

να δοκιµάσουν την εµπειρία µιας «εικονικής ξενάγησης» µέσω του ∆ιαδικτύου. 

�� Η γλωσσική και πολιτισµική διαφοροποίηση των χρηστών, είναι ένα άλλο θέµα 

το οποίο πρόκειται ν’ αντιµετωπισθεί από το σύστηµα : η επιλογή της 

πληροφορίας, και ο τρόπος µε τον οποίο θα παρουσιάζεται στους επισκέπτες, 

θα γίνεται ύστερα από υπολογισµό των χαρακτηριστικών του επισκέπτη και του 

είδους της επίσκεψης. 

http://archeoguide.intranet.gr/ 

13. Contemporary Culture Virtual Archive in XML (COVAX) 

Ο σκοπός του COVAX είναι ν’ αναλύσει και να σχεδιάσει τις απαιτούµενες 

τεχνικές λύσεις, προκειµένου να προσφέρει πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου, σε 

οµοιογενώς κωδικοποιηµένες περιγραφές εγγράφων που αφορούν αρχεία, βιβλιοθήκες 
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και µουσειακές συλλογές. Η πρόσβαση αυτή θα είναι βασισµένη στην εφαρµογή του 

προτύπου SGML/XML.  

Το πρόγραµµα θα παρουσιάσει την πρότασή του µέσω ενός πρωτότυπου 

συστήµατος επίδειξης, το οποίο θα περιέχει ένα σηµαντικό δείγµα όλων των 

διαφορετικών τύπων εγγράφων προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα συνολικό σύστηµα 

αναζήτησης και ανάκτησης. Βασίζεται στην υπόθεση ότι στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία 

και τα µουσεία, ένας τεράστιος αριθµός περιγραφών µπορεί να γίνει προσβάσιµος από 

το ∆ιαδίκτυο, µέσω της µετατροπής καταχωρήσεων που ήδη υπάρχουν, ή της 

δηµιουργίας νέων σύµφωνα µε συγκεκριµένες SGML/XML DTD's.  

Ο βασικός λειτουργικός πυρήνας θεωρείται ότι είναι η εφαρµογή της SGML 

και των ποικίλων DTD που έχουν οριστεί σε βιβλιοθήκες (MARC DTD), αρχεία 

(EAD) και µουσεία (AMICO), καθώς και οι DTD που ορίστηκαν από το Text 

Encoding Initiative για τον υποµνηµατισµό (mark-up) ηλεκτρονικών εκδόσεων 

πολιτισµικών κειµένων. 

Η χρήση του προτύπου SGML/XML θα επιτρέψει τυποποίηση, 

διαλειτουργικότητα και διασύνδεση ανάµεσα σε βιβλιοθήκες, αρχεία και µουσεία όσον 

αφορά τις διαδικασίες χειρισµού, πλοήγησης, αναζήτησης και ανάκτησης όλων των 

ειδών περιγραφών και εγγράφων. Η εφαρµογή της XML θα επιτρέψει εξάλλου την 

τυποποιηµένη διάθεση πρωταρχικών πόρων µέσω του ∆ιαδικτύου και θα προσφέρει 

µια πιο πλατιά πρόσβαση σε όλους τους πολίτες του Παγκόσµιου Χωριού. 

http://www.covax.org/  
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