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Περίληψη
Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση μιας οντολογίας
ειδικά ανεπτυγμένης για να καλύπτει τις ανάγκες τεκμηρίωσης σφραγίδων και
σφραγιστικών δακτυλιδιών της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο- των ίδιων των
αντικειμένων και της εικονογραφίας τους. Οι σφραγίδες και τα σφραγιστικά
δακτυλίδια ενέχουν πληροφορίες σε πολλά επίπεδα, αφού είναι φέροντα
πολυχρηστικά αντικείμενα: τέχνεργα με τη σύνθετη αξία του πολιτισμικού
αντικειμένου, αλλά και αντικείμενα τέχνης, που παραπέμπουν σε συμβολικότερους
ανθρώπινους κώδικες. Η προτεινόμενη οντολογία αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας και την ερευνητική γραμμή του προτύπου
εκδοτικού έργου τεκμηρίωσης της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας Corpus der
minoischen und mykenischen Siegel (CMS). Η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη και
αξιοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου τεκμηρίωσης.
Ζητούμενο στην παρούσα εργασία είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προτύπου
τεκμηρίωσης, με τη συγκροτημένη μορφή μιας οντολογίας, που θα παρέχει
σημασιολογικά καλά ορισμένη πληροφορία, προσβάσιμη από όλους.
Οι οντολογίες χρησιμεύουν στον καθορισμό ενός κοινού λεξιλογίου μιας περιοχής
γνώσης. Θεωρούνται δε βασικό εργαλείο σημασιολογικής διαλειτουργικότητας γιατί
προσφέρουν λεξιλόγια για την περιγραφή των εννοιών ενός πεδίου γνώσης και των
σχέσεών τους.
Κατά τη σχεδίαση, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη
τεχνολογία του προτύπου μεταδεδομένων Resource Description Framework, RDF
(Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων). Η γλώσσα αυτή υπήρξε αποτέλεσμα πολυετούς
συνεργασίας ενός πλήθους κοινοτήτων που χρειάζονταν ένα ευέλικτο μοντέλο
δεδομένων, ικανό να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ και ετερογενή χώρο, όπως ο
Παγκόσμιος Ιστός. Οι οντολογίες που αναπτύσσονται στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως
και οι εκφραστικές γλώσσες των μεταδεδομένων που τις συνοδεύουν προσφέρουν
ένα νέο τρόπο σχολιασμού πολιτισμικών δεδομένων.
Η δομή της προτεινόμενης οντολογίας συνιστά ένα συγκροτημένο πολυεδρικό
ταξονομικό σχήμα που εντάσσεται σε οκτώ ειδικές θεματικές ενότητες τεκμηρίωσης

και αναπτύσσεται κλιμακωτά σε τέσσερα επίπεδα, δύο από τα οποία αφορούν στις
σφραγίδες ως τέχνεργα και τα δύο άλλα την εικονογραφία. Ειδικότερα, η οντολογία
της εργασίας διαχειρίζεται και ορίζει α) ένα τυποποιημένο -από το CMS- σώμα
πληροφοριών, που εξυπηρετούν ανάγκες βασικής πολιτισμικής και διαχειριστικής
τεκμηρίωσης των σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών, και β) ένα περιβάλλον
σημασιολογικής και συντακτικής περιγραφής των εικονογραφικών θεμάτων,
δημιουργώντας ένα γενικό υπόβαθρο μελέτης της προϊστορικής εικονογραφίας.
Για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός σχολιασμός των δεδομένων τεκμηρίωσης,
εφαρμόστηκαν εκτεταμένα αρχές και συμπεράσματα από τον επιστημονικό χώρο της
Σημειωτικής, της σύγχρονης ερευνητικής διαδικασίας και των πρότυπων εφαρμογών
στον τομέα της σφραγιδογλυφίας. Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο βοήθησε στην
καλύτερη δυνατή κατανόηση και συνειδητοποίηση της συνολικής προβληματικής που
χαρακτηρίζει το σύνθετο αντικείμενο της προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας
και, επομένως, στην καλύτερη επεξεργασία και αντιμετώπισή του.
Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης οντολογίας τεκμηρίωσης συνίσταται στη δυναμική
αναπαράσταση του σημασιολογικού σχολιασμού, με τη βοήθεια της γλώσσας RDF
(Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων). Η οντολογία που προέκυψε αποτελεί την πρώτη
απόπειρα τυπικής παράστασης γνώσης του τομέα της τεκμηρίωσης που αφορά στο
αντικείμενο της σφραγιδογλυφίας.

2

The construction of a documentation ontology for seals and signet rings of the
Aegean Bronze Age with the use of the Resource Description Framework (RDF).

Eugenia Tabakaki
Master of Science Thesis
Interdisciplinary Post-Graduate Program
Department of History- Archaeology and
Department of Computer Science
University of Crete

ABSTRACT
The purpose of this master’s thesis is the design and construction of an ontology
specifically developed to cover the documentation needs of seals and signet rings of
the Aegean Bronze Age. Seals and signet rings contain vast information since they
have been used as multipurpose objects: such as artifacts in which they carry the value
of a cultural object and that of objects of art which are linked with human symbolic
codes. The suggested ontology has been developed with the current bibliographical
and research requirements for documentation. It is based on the prototype for
publishing Aegean seal engravings known as Corpus der Minoischen und
Mykenischen Siegel or CMS. This thesis aims towards the projection and utilization
of this specific documentation prototype.
The main objective of the current thesis is the development of an ontological
prototype, which will provide clearly defined semantic information, which will be
accessible to the public.
Ontologies are used in order to set up of a common glossary for a certain subject area
or domain of interest. They are considered to be a basic tool for semantic
interoperability because they offer glossaries, which provide descriptions for concepts
and their subject interrelation.
The appropriate technology for the specific annotation is the metadata language
known as the Resource Description Framework (RDF). This language has been
developed following several years of collaboration between various groups requiring
a versatile and flexible data model capable of being applied to a wide and
heterogeneous field such as the World Wide Web. Ontologies, which are developed
for the semantic web and the related expressive metadata languages, offer new means
for the annotation and retrieval of cultural information. The structure of the proposed
ontology comprises a faceted schema built in eight thematic units of documentation,
which is subdivided in four levels. Two of which refer to the seals as artifacts and the
following two to the their iconography. The suggested ontology originally manages a
standardised type of information which enables the basic documentation of seal and
signet rings and concurrently defines a semantic and syntactic description
environment of the iconographical subjects thereby establishing a sub layer for the
3

study of prehistoric iconography. To achieve the best possible annotation of the
documentation data, principles of the field of semiotics and the modern research
procedures, were implemented within the current framework.
This approach contributes towards a better understanding of the general questioning
that characterises prehistoric depictions in small scale sculpture and thus helping to
bring about a better conceptualization of the subject.
The originality of the current faceted Ontology is the dynamic representation of the
semantic annotation with the use of the RDF standard. The resulting ontology
introduces the first attempt of a formal knowledge representation of the seal engraving
documentation domain.

4

Πρόλογος .................................................................................................................................................7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................8
I. 1 Οργάνωση της εργασίας ..................................................................................................................9
I. 2 Σύντομη παρουσίαση του υπό μελέτη αρχαιολογικού υλικού ......................................................9
I. 3 Γενική προβληματική της εργασίας .............................................................................................12
I. 4 Στόχοι της εργασίας .......................................................................................................................14
I. 5 Μεθοδολογία της εργασίας............................................................................................................16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.......................20
II. 1 Οντολογίες.....................................................................................................................................20
ΙΙ. 1 (1) Η Πολυεδρική οντολογία .....................................................................................................21
II. 2 Περιγραφή της πολυεδρικής οντολογίας της εργασίας .............................................................23
ΙΙ. 2. (1) Εισαγωγική Πληροφορία (Πίν. 2-5) ....................................................................................24
ΙΙ. 2. (2) Περιγραφή υλικού αντικειμένου (Πίν. 6) ............................................................................25
ΙΙ. 2. (3) Διαχειριστική τεκμηρίωση (Πίν. 7) .....................................................................................25
ΙΙ. 2. (4) Παραγωγή – Κατασκευή (Πίν. 8)........................................................................................25
ΙΙ. 2. (5) Εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 9).........................................................................................25
ΙΙ. 2. (6) Περιγραφή όντων (Πίν. 10) .................................................................................................27
ΙΙ. 2. (7) Σύνταξη (Πίν. 11) ................................................................................................................28
ΙΙ. 2. (8) Οπτικό θέμα (Πίν. 12) .........................................................................................................29
II. 3. Ο Σημασιολογικός Ιστός .............................................................................................................30
II. 4 Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework ή RDF) ........................31
II. 5 Συστήματα και Πρότυπα σχολιασμού πολιτισμικών αντικειμένων και εικόνων που
χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία ........................................................................................................36
ΙΙ. 5. (1) Το πρότυπο Corpus der minoischen und mykenischen Siegel (CMS) ................................36
ΙΙ. 5. (2) Συστήματα όρων..................................................................................................................37
ΙΙ. 5. (3) Οντολογίες...........................................................................................................................39
ΙΙ. 5. (4) Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικής τεκμηρίωσης ......................................................41
ΙΙ. 5 (5) Συστήματα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης στον τομέα της
σφραγιδογλυφίας ...............................................................................................................................46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....51
IΙΙ. 1 Σημειωτική προσέγγιση των εικονογραφικών δεδομένων ......................................................51
IΙΙ. 2 Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εικονογραφία .....................................................55
IIΙ. 3 Τεχνικές σχολιασμού και ανάκτησης εικόνων ..........................................................................58
IIΙ. 3 (1) Λέξεις – κλειδιά (Keywords) ..............................................................................................58
IIΙ. 3 (2) Σημασιολογικός Σχολιασμός (Semantic Annotation), Οντολογίες και Θησαυροί..............59
IIΙ. 3 (3) Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content-Based Image Retieval ή CBIR)......60

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ........................62
ΙV. 1 Δομή της εργασίας.......................................................................................................................62
ΙV. 2 Περιγραφή των οντοτήτων και των ιδιοτήτων της οντολογίας ..............................................64
IV. 2 (1) Εισαγωγική Πληροφορία (Πίν. 3-5) ...................................................................................64
IV. 2 (2) Περιγραφή υλικού αντικειμένου (Πίν. 6)............................................................................84
IV. 2 (3) Διαχειριστική τεκμηρίωση (Πίν. 7).....................................................................................88
IV. 2 (4) Παραγωγή – Κατασκευή (Πίν. 8) .......................................................................................92
IV. 2 (5) Εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 9) ...................................................................................... 103
IV. 2 (6) Περιγραφή όντων (Πίν. 10 ) ............................................................................................. 114
IV. 2 (7) Σύνταξη (Πίν. 11) ............................................................................................................. 122
IV. 2 (8) Οπτικό θέμα (Πίν. 12)....................................................................................................... 131
ΙV. 3. Συμπεράσματα.......................................................................................................................... 138

V . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.........................................................................................140
V. 1. Υλοποίηση παραδείγματος........................................................................................................ 140
V. 2. Καταγραφές................................................................................................................................ 144
V. 3. Γλωσσάρι ελληνικών και αγγλικών όρων................................................................................ 182
V. 4. Κώδικας...................................................................................................................................... 187
Συγκεντρωτικός κατάλογος πινάκων................................................................................................ 218
Συγκεντρωτικός κατάλογος εικόνων ................................................................................................ 218
V. 5. Βιβλιογραφία.............................................................................................................................. 219

6

Πρόλογος
Βασικό έναυσμα για την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία υπήρξε η επαφή με
σφραγιδόλιθους της Εποχής του Χαλκού, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου σε
ανασκαφές της ΚΓ’ ΕΠΚΑ Ηρακλείου. Η γοητεία που εκπέμπουν τέτοια αρχαία έργα
της μικροτεχνίας, η αίσθηση της μαγείας που τους χαρίζει το παιχνίδισμα ανάμεσα
στο υλικό και στα χρώματα, στο φως και στην εγχάρακτη παράσταση υπήρξαν
αρκετά για να με ωθήσουν σε μια περαιτέρω ενασχόληση με τον τομέα της
ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης αντικειμένων της σφαγιδογλυφίας.
Το Μάιο του 2001, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής
Πληροφορικής» του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΤΕ
παρακολούθησα το σεμινάριο «Διαλειτουργικότητα συστημάτων & ανταλλαγή
πληροφοριών: πρότυπα & πρακτική» που αναφερόταν διεξοδικά στην εφαρμογή του
προτύπου RDF στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το πρότυπο RDF παρέχει δομικά
στοιχεία που επιτρέπουν τον ορισμό της σημασιολογίας των δεδομένων,
χαρακτηρίζεται από υψηλή εκφραστική δυνατότητα και είναι κατάλληλο για τη
μοντελοποίηση οντολογιών και εφαρμόζεται στον Παγκόσμιο Ιστό. Για τους λόγους
αυτούς, θεώρησα ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της αρχαιολογικής
έρευνας, και ειδικότερα της πολυεπίπεδης τεμηρίωσης των σφραγιστικών
αντικειμένων και της εικονογραφίας τους.
Έτσι οδηγήθηκα στη μεταπτυχιακή αυτή εργασία, που περιλαμβάνει τη σχεδίαση και
υλοποίηση μιας τέτοιας οντολογίας τεκμηρίωσης, με τη χρήση του προτύπου RDF. Η
προτεινόμενη οντολογία αποτελεί μια απόπειρα δυναμικής περιγραφής των συναφών
δεδομένων τεκμηρίωσης - που προέρχονται από το πρότυπο εκδοτικό έργο Corpus
der minoischen und mykenischen Siegel (CMS) - και αφορούν στο υλικό και
εικονογραφικό αντικείμενο της προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.
Η εργασία αυτή ωστόσο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη και
το ενδιαφέρον των καθηγητών της επιτροπής παρακολούθησης.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου :
Στην επόπτριά μου, Κατερίνα Κόπακα, για την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη
καθοδήγησή της καθόλη τη διάρκεια της εργασίας. Στον καθηγητή και φίλο Βασίλη
Χριστοφίδη, για την αμέριστη συμπαράσταση και τις πολύτιμες προτάσεις στα
θέματα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της εργασίας. Στον καθηγητή μου,
Κωστή Δάλλα για τη βοήθειά του στο πεδίο της σημειωτικής προσέγγισης – ένα
άγνωστο σε μένα πεδίο – και για την άψογη συνεργασία. Θέλω επίσης, να
ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους συνεργάτες του Κέντρου Πολιτισμικής
Πληροφορικής (ΙΤΕ) Μ. Μουτσάκη, Δ. Αγγελάκη, Χ. Μπεκιάρη, Μ. Ντερ, Μ.
Πετράκη, Λ. Σιδηρουργό, Ι. Κωφφινά, για τη βοήθεια και την κατανόησή τους,
οποιαδήποτε στιγμή χρειάστηκε. Τέλος, ευχαριστώ τον σύντροφό μου και το μωρό
μας για τη δύναμη που μου έδωσαν σε μια δύσκολη αλλά και πολύ δημιουργική
περίοδο της ζωής μου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Εισαγωγή
Η τεκμηρίωση της προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας και ιδιαίτερα της
εικονογραφίας της είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Η εν γένει μελέτη του
αρχαιολογικού αυτού υλικού και η ανάλυση των σφραγιστικών παραστάσεων με τη
βοήθεια των νέων τεχνολογιών αποτελεί πρόκληση στον χώρο της πολιτισμικής
τεκμηρίωσης.
Ο όρος «πολιτισμική τεκμηρίωση» χρησιμοποιείται για να δηλώσει το βάθος, την
ποιότητα, την ακρίβεια και την επάρκεια των περιγραφικών πληροφοριών που
απαιτούνται για τον επιστημονικό σχολιασμό των πολιτισμικών αγαθών1.
Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των νέων τεχνολογιών στον τομέα της επιστημονικής
τεκμηρίωσης και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι σήμερα ευρέως
αποδεκτός, και συνίσταται στις ποικίλες δυνατότητες που αυτές παρέχουν. Αποτελεί
πλέον κοινή πεποίθηση ότι οι νέες τεχνολογίες αναθεωρούν τον τρόπο ανάλυσης και
αξιοποίησης των γνώσεων και έρχονται να εμπλουτίσουν το δυναμικό διάλογο στον
τομέα της πολιτισμικής τεκμηρίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι οι
οντολογίες που αναπτύσσονται στον Σημασιολογικό Ιστό2, όπως και οι εκφραστικές
γλώσσες των μεταδεδομένων3 που τις συνοδεύουν διευρύνουν τους τρόπους
σχολιασμού των πολιτισμικών δεδομένων.
Οι ως τώρα προσπάθειες δημιουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων4 διαχείρισης και
τεκμηρίωσης των προϊστορικών αιγαιακών σφραγίδων αφήνουν πολύ χώρο για μια
ακόμα προσπάθεια, που χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία.
Επομένως, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
προτύπου τεκμηρίωσης, με τη συγκροτημένη μορφή μιας οντολογίας, που θα
καλύπτει τις ανάγκες τεκμηρίωσης σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών της
Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και θα παρέχει σημασιολογικά καλά ορισμένη
πληροφορία, προσβάσιμη από όλους.
Η προτεινόμενη οντολογία αναπτύχθηκε σύμφωνα με την ερευνητική γραμμή του
πρότυπου εκδοτικού έργου τεκμηρίωσης της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας Corpus der
minoischen und mykenischen Siegel (CMS)5. Η οντολογία της εργασίας δεν αποτελεί
απλά ένα επιπλέον εργαλείο τεκμηρίωσης αλλά ένα μέσο ανάδειξης και αξιοποίησης
του συγκεκριμένου προτύπου τεκμηρίωσης.

1

Crofts et al. 2004, 3.
βλ. παρακάτω, Κεφ. ΙΙ 3.
3
βλ.παρακάτω, Κεφ. ΙΙ. 4.
4
π.χ. το σύστημα Iconaegean της Janice L. Crowley (2000).
5
βλ. παρακάτω, Κεφ. ΙΙ 5 (1).
2
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I. 1 Οργάνωση της εργασίας
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται συνοπτικά το αντικείμενο
μελέτης, η γενική προβληματική, οι στόχοι και τα γενικά αρχικά ερωτήματα για τη
διαμόρφωση της οντολογίας καθώς και η μεθοδολογία της εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη περιγραφή της γλώσσας RDF (Πλαίσιο
Περιγραφής Πόρων), του Σημασιολογικού Ιστού και της θεωρίας των Οντολογιών
γενικότερα. Αναπτύσσονται τα γενικά χαρακτηριστικά των θεματικών ενοτήτων της
οντολογίας της εργασίας και αιτιολογείται συνοπτικά η δόμηση τους. Η γλώσσα RDF
χρησιμοποιήθηκε στην εργασία για την αναπαράσταση της σχετικής γνώσης. Δεν
επιχειρείται η σύνταξη ενός πλήρους εγχειριδίου για τη γλώσσα, αλλά γίνεται μόνο
περιγραφή των βασικών εννοιών και μηχανισμών της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
κατανόηση της οντολογίας και η μέθοδος δημιουργίας της. Στη συνέχεια γίνεται
αναφορά στα συστήματα και στα πρότυπα σχολιασμού και ειδικότερα στα συστήματα
τεκμηρίωσης στον τομέα της σφραγιδογλυφίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συζήτηση για το θεωρητικό υπόβαθρο της
εργασίας, με αναφορές στη σημειωτική προσέγγιση της σφραγιστικής εικονογραφίας
και στην έρευνα σε θέματα τεκμηρίωσής της. Γίνεται επίσης αναφορά στις σύγχρονες
τεχνικές σχολιασμού και ανάκτησης εικονογραφικών δεδομένων. Έτσι, η ανάπτυξη
της εργασίας τοποθετείται στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης στον κόσμο της
πολιτισμικής τεκμηρίωσης.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη σχεδίαση της δομής της οντολογίας και την επιλογή
των οντοτήτων και ιδιοτήτων που ενσωματώθηκαν στο προτεινόμενο μοντέλο. Κάθε
οντότητα και ιδιότητα σχολιάζεται ξεχωριστά και συνοδεύεται από ένα παράδειγμα
στη γλώσσα RDF.
Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης του
θέματος.
Σε παράρτημα αναπτύσσεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα τεκμηρίωσης με χρήση της
προτεινόμενης γλώσσας RDF. Παρέχεται επίσης αλφαβητικός κατάλογος-γλωσσάρι
των ελληνικών και των αντίστοιχων αγγλικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν στη δομή
της οντολογίας. Παρατίθεται, τέλος ένας αριθμός καταγραφών (CMS II 3 Nr 8 - 98)
σε ελληνική μετάφραση, καθώς και η κωδικοποιημένη μορφή της οντολογίας.

I. 2 Σύντομη παρουσίαση του υπό μελέτη αρχαιολογικού
υλικού
Σφραγίδα είναι το μικρό συνήθως αντικείμενο που φέρει σε μία ή περισσότερες
επιφάνειες ανάγλυφα σύμβολα ή και παραστάσεις, τα οποία προορίζονται να
αποτυπωθούν με πίεση πάνω σε μαλακά υλικά. Το σφράγισμα που δημιουργείται έτσι
δηλώνει την ταυτότητα, την κυριότητα ή τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του
εκάστοτε σφραγιζόμενου αγαθού.
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Η χρήση των σφραγίδων θεωρείται ότι έφθασε στην περιοχή του Αιγαίου από την
Ανατολή. Η ιδέα υιοθετήθηκε στον αιγαιακό χώρο, όπου από την 3η χιλιετία π.Χ. η
σφραγιδογλυφία άρχισε να αναπτύσσεται με εντατικούς ρυθμούς. Οι πρωιμότερες
γνωστές αιγαιακές σφραγίδες χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού,
γύρω στο 2500 π.Χ6. Η χρήση τους συνεχίζεται στη διάρκεια της 3ης και έως τα τέλη
της 2ης χιλιετίας.
Σφραγίδες απαντούν στο Αιγαίο της Εποχής το Χαλκού σε μεγάλη ποικιλία
σχημάτων και υλικών. Με ανάλογο τρόπο, η διακόσμησή τους αποτελείται από
μεμονωμένα θέματα ως και πολυσύνθετες εικονογραφικές παραστάσεις.
Συγκροτούν, μετά την κεραμική, την πολυπληθέστερη κατηγορία αρχαιολογικών
ευρημάτων από το προϊστορικό Αιγαίο. Χιλιάδες αιγαιακές σφραγίδες έχουν συχνά
δύο ή και περισσότερες σφραγιστικές επιφάνειες. Προέρχονται κυρίως από τάφους,
αλλά και από οικισμούς. Κατασκευάζονται από μαλακές ή σκληρότερες ύλες, όπως
το κόκκαλο, το ελεφαντόδοντο, η πέτρα, το μέταλλο κλπ.
Κατά τη Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, στην Κρήτη και στο υπόλοιπο Αιγαίο
χρησιμοποιήθηκαν μαλακοί λίθοι και άλλα μαλακά υλικά που λαξεύτηκαν με
αιχμηρά χάλκινα εργαλεία, μαχαίρια, σμίλες και αργόστροφα τρυπάνια.
Δημιουργήθηκε μια ποικιλία τύπων, που περιλαμβάνουν στερεομετρικές σφραγίδες,
για παράδειγμα πυραμιδοειδείς, κωνοειδείς, με διάφορα θηριομορφικά σχήματα κλπ7.
Την ίδια περίοδο, η χρήση των σφραγίδων στην ηπειρωτική Ελλάδα πιστοποιείται
μόνο μέσα από πήλινα σφραγίσματα που προέρχονται από οικιστικά σύνολα, όπως η
Οικία των Κεράμων στη Λέρνα8.
Ενας καθοριστικός νεωτερισμός στην κρητική σφραγιδογλυφία της Μέσης Εποχής
του Χαλκού έγκειται στη δυνατότητα επεξεργασίας σκληρότερων ημιπολύτιμων
λίθων με την υιοθέτηση της χρήσης του σταθερού τροχού στον οποίο
προσαρμόζονταν βελόνια διαφόρων διαμετρημάτων. Ανάμεσα στα κυρίαρχα σχήματα
σφραγίδων είναι τα ονομαζόμενα τριεδρικά και τετραεδρικά πρίσματα, οι
κομβιόσχημες σφραγίδες κ.ά.9
Στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού μειώνεται σημαντικά η ποικιλία των σχημάτων των
σφραγίδων, και κυριαρχούν οι στερεότυπες φακοειδείς, οι αμυγδαλοειδείς σφραγίδες,
οι πεπιεσμένοι κύλινδροι κ.ά. Στο δεύτερο ήμισυ του 15ου αι. π.Χ., το μέγεθος των
σφραγιδολίθων αρχίζει προοδευτικά να μεγαλώνει10.
Πιθανώς γύρω στο 1200 π.Χ. ή λίγο αργότερα σταματά η παραγωγή σφραγίδων στο
προϊστορικό Αιγαίο. Ενα καινούριο ξεκίνημα θα γίνει κατά το τέλος του 8ου αιώνα
π.Χ., με τους σφραγιδόλιθους της Γεωμετρικής Εποχής.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία στο σύνταγμα των σφραγίδων αποτελούν τα μεταλλικά
σφραγιστικά δακτυλίδια11. Αποτελούνται κατά κανόνα από τον κρίκο και την
σφενδόνη. Τα σφραγιστικά δακτυλίδια, εμφανίζονται τον 18ο αι. π.Χ., και έχουν
μάλλον ως αφετηρία τη σφραγίδα και όχι το δακτυλίδι. Επειδή στην αρχική τους

6

«Αν και ήδη από την νεολιθική εποχή εμφανίζονται πήλινες και λίθινες σφραγίδες στην Ανατολία
στη Βόρειο Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια αρχαιότερη νεολιθική έμπνευση, που έχει
αρκετά παραγνωριστεί από τους παλαιότερους μελετητές, ίσως επειδη δεν μπορούσαν να εξηγήσουν
την τόσο πρώιμη εμφάνιση σφραγίδων ιδιοκτησίας. Τα κοσμήματα των σφραγίδων περιλαμβάνουν
τεθλασμένες, απλές ή επάλληλες γραμμές.» Θεοχάρη 1993, 63.
7
Yule
8
Wiencke, Heath
9

10
11

Boardman 1970.
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μορφή είχαν σφαιροειδές σχήμα, επιπεδωμένο σε τμήμα της επιφάνειας για να δεχτεί
τη γλυφή και μικρό μόνο τρήμα κατά τη διάμετρο, μάλλον για ανάρτηση, παρά για
πέρασμα στο δάκτυλο. Βαθμιαία το τρήμα μεγάλωσε και κατέληξε σε κρίκο, στα τέλη
της Μέσης Εποχής του Χαλκού12. Οι τύποι των δακτυλιδιών γνώρισαν πολλές
μορφολογικές και τεχνικές παραλλαγές που υπαγορεύτηκαν από μια όλο και πιο
εξελιγμένη τεχνολογία της επεξεργασίας και διαμόρφωσης μεταλλικών
αντικειμένων13. Στα τέλη της Μέσης Εποχής του Χαλκού κατασκευάζονται για πρώτη
φορά σφραγιστικά δακτυλίδια με πυρήνα από διαφορετικό μέταλλο: χαλκό, σίδηρο, ή
μόλυβδο. Οι παραστάσεις στις σφραγιστικές τους επιφάνειες είναι αποτέλεσμα
άλλοτε κατασκευής τους σε μήτρα, και άλλοτε εγχάραξης. Η σφραγιστική χρήση
τέτοιων δακτυλιδιών είναι πλήρως επιβεβαιωμένη μέσα από τα πολυάριθμα πήλινα
σφραγίσματά τους.
Σημαντικές γνώσεις για τις σφραγίδες προσφέρουν, πράγματι, τα σφραγίσματά τους
σε κομμάτια πηλού, από χώρους όπου είχε γίνει αποσφράγιση κάποιων αντικειμένων
ή από απορρίψεις. Σημαντικά σύνολα σφραγισμάτων βρέθηκαν σε κεντρικά κτήρια
όπως η «Οικία των Κεράμων» στη Λέρνα κατά την 3η χιλιετία π.Χ. και σε διάφορα
τμήματα ανακτόρων, π.χ. στην Κνωσό, τη Φαιστό, τη Ζάκρο, τα Χανιά, τη Θήβα,
κατά τη 2 χιλιετία π.Χ.14.
Ο τομέας της σφραγιδογλυφίας αποτέλεσε και πεδίο δραστήριας επιστημονικής
έρευνας, κυρίως κατά τον 20ο αιώνα και περιλαμβάνει μια ογκώδη βιβλιογραφία, που
εντάσσει τις σφραγίδες στα πιο ικανοποιητικά δημοσιευμένα τέχνεργα της αιγαιακής
προϊστορικής υλικής παραγωγής. Αυτά παρέχουν πολύτιμες μαρτυρίες για τη
διοικητική οργάνωση και άλλες, υλικές και συμβολικότερες, όψεις των κοινωνικών
δομών των αιγαιακών κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού15.
Ενέχουν πληροφορίες σε πολλά επίπεδα, ως ιδιάζουσες περιπτώσεις μελέτης, αφού
είναι φέροντα πολυχρηστικά αντικείμενα: τέχνεργα, δηλαδή, που έχουν τη σύνθετη
υλική αξία του πολιτισμικού αντικειμένου, αλλά και αντικείμενα τέχνης, που
παραπέμπουν σε συμβολικότερους ανθρώπινους κώδικες.
Η συνύπαρξη τόσο ποικίλων στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα ένα πλούτο «μηνυμάτων»
και, επομένως, ποικίλων δυνατών ερμηνευτικών προσεγγίσεων, οι συνολικές
παράμετροι των οποίων δύσκολα εντάσσονται σε αναλυτικά ποσοτικά και, πολύ
περισσότερο, σε ποιοτικά σχήματα. Έτσι, οι σφραγίδες και τα σφραγιστικά
δακτυλίδια δεν προσφέρονται μόνο σε τεχνική και τεχνοτροπική μελέτη, η οποία
βέβαια παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά συμβάλλουν επιπλέον με τις
μικρογλυπτικές παραστάσεις τους στη συγκρότηση μιας εικόνας για τη ζωή και τις
ιδεολογίες των ανθρώπων που τα παρήγαγαν και τα χρησιμοποίησαν κατά την Εποχή
του Χαλκού.
Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη μελέτη του θεωρητικού
πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης των εικονογραφικών θεμάτων, εστιάζοντας
κυρίως στην τεχνική του σημασιολογικού σχολιασμού και στις σύγχρονες εφαρμογές
ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης της εικονογραφίας.

12
13
14

Σακελλαρίου – Ξενάκη 1989, 11.

15
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I. 3 Γενική προβληματική της εργασίας
Μερικά απο τα πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη της προϊστορικής
αιγαιακής σφραγιδογλυφίας είναι:
Α) Η πρακτική τεκμηρίωσης και ο ιδιαίτερος γενικός χαρακτήρας των αντικειμένων
της σφραγιδογλυφίας.
Πράγματι, τα αντικείμενα αυτά αποτελούν ένα ενεργό πολιτισμικό σύνολο, αφού
εξακολουθούν να μεταδίδουν μηνύματα μέσω των υλικών, των σχημάτων, των
τεχνικών και των εγχάρακτων παραστάσεων τους. Δυστυχώς, οι αρχικοί πομποί και
δέκτες των μηνυμάτων, δηλαδή οι δημιουργοί και οι χρήστες των σφραγίδων
παραμένουν άγνωστοι16, αφού το αρχαιολογικό αυτό υλικό έχει αποκοπεί οριστικά
από το εκάστοτε πολιτισμικό του περιβάλλον. Ο προσδιορισμός της λειτουργίας του
και η βαρύτητα της σημασίας του είναι πλέον απόλυτες συναρτήσεις της
αναγνώρισης των ορατών χαρακτηριστικών τους. Την τεκμηρίωσή τους
δυσχεραίνουν επιπρόσθετα προβλήματα που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στο
εξαιρετικά μικρό μέγεθος των κινητών αυτών τεχνέργων, στον πολυεπίπεδο και
συχνά αινιγματικό χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχουν, αλλά και στις
ανεπαρκείς μεθόδους καταγραφής τους, π.χ. στην περιορισμένη χρήση τυπολογικών
παραλλήλων, στην ύπαρξη αμφίβολων, ή αποσπασματικών και ανακριβών
περιγραφών κλπ.17.
Β) Η τεκμηρίωση της εικονογραφικής πληροφορίας. Ταξινόμηση και σχολιασμός.
Στη βιβλιογραφία, η εικονογραφική πληροφορία συχνά νοηματοδοτείται διαφορετικά
από διαφορετικούς ανθρώπους και προβάλει διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές
εποχές, καθώς χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς και εστιάζει σε
διαφορετικά κάθε φορά στοιχεία του περιεχομένου της18. Οι παραστάσεις μπορούν να
χαρακτηρίζονται από μια τεράστια ποικιλία συνθέσων και θεμάτων. Απεικονίζουν
σχηματικά διακοσμητικά μοτίβα, παραστατικά σύμβολα, σκηνές, και, γενικότερα,
στοιχεία και θέματα των οποίων οι ερμηνευτικοί κώδικες έχουν πλέον χαθεί, και οι
ερμηνευτικές αποκλίσεις από την πραγματικότητα μπορεί να είναι φανερές, μπορεί
και όχι. Οι εγχάρακτες παραστάσεις έφτασαν σε μας ταξιδεύοντας μέσα στον χρόνο,
και οφείλουν να ακολουθήσουν ειδικές διαδικασίες τεκμηρίωσης, πέρα από
τυποποιημένους τρόπους «ανάγνωσης».
Η συστηματική περιγραφή και καταγραφή των εικονογραφικών θεμάτων οδηγεί στη
σταδιακή νοηματοδότηση και ταξινόμησή τους19. Για να γίνει δυνατή η περιγραφή
αυτών των θεμάτων χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αυξάνονται
καθώς εμβαθύνει κανείς στη συστηματική και ακριβή σημασιολογική περιγραφή.
Για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εικονογραφική τεκμηρίωση, συγκεντρώνονται
τα τυπολογικά και τα άλλα παράλληλα, καθώς και όλες οι πληροφορίες που
περιγράφουν τις διαδικασίες της εποχής που καθόρισαν την παραγωγή τους. Με άλλα
λόγια, η μελέτη της λειτουργίας των εικόνων σχετίζεται άμεσα με τις εκάστοτε

16

Sonesson 1994, 1-5.
Pini 1992, 12.
18
Chen 1999, 291-302.
19
Wang et al. 2002, 51-52.
17
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νοητικές και γνωστικές διαδικασίες από τις οποίες αυτές προκύπτουν, και θα έπρεπε,
στο πλαίσιο του δυνατού, η εικονογραφία να εξετάζεται ισόρροπα με τις πολιτικές,
κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις του περιβάλλοντος που τη δημιούργησε20.
Αυτό, βέβαια αποτελεί ένα πολύ δύσκολο, συχνά ακατόρθωτο, εγχείρημα ιδίως για
τις παραστάσεις των προϊστορικών περιόδων, που δεν κάνουν χρήση γραφής.
Γενικά οι κύριες δυσκολίες της τεκμηρίωσης στον τομέα της σφραγιδογλυφίας και
ειδικότερα της εικονογραφίας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής :
1. Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφορίας σε μια και μόνο απεικόνιση, άρα προκύπτει
το πρόβλημα «τι να τεκμηριώσω;».
2. Η τεκμηρίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα περιγραφής,
άρα προκύπτει το πρόβλημα «πώς να το τεκμηριώσω;» 21.
Στις δυσκολίες αυτές, η παρούσα εργασία ανταποκρίνεται με δύο τρόπους:
A) Μια προτεινόμενη σημειωτική προσέγγιση
Οι διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει «αθώο ή αντικειμενικό βλέμα»22 που παρατηρεί και
καταγράφει και ότι δεν μπορούμε να δούμε μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της
Εποχής του Χαλκού23 οδηγούν σε μια προσπάθεια σημειωτικής προσέγγισης του
εικονογραφικού υλικού των σφραγίδων, όπως εκφράστηκε μέσα από το εννοιολογικό
μοντέλο της παρούσας εργασίας.
Β) Μια προτεινόμενη οντολογική προσέγγιση, που οριοθετήθηκε από τους
ακόλουθους τρείς παράγοντες24 :
α) Το εύρος του τομέα της σφαγιδογλυφίας
Ο τομέας της σφραγιδογλυφίας αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό χώρο, όπου οι
προσεγγίσεις ποικίλουν και τα ευρευνητικά κριτήρια αυξάνονται ταχύτατα στη
διάρκεια της αναλυτικής προσέγγισης.
β) Το μέγεθος και την ποικιλία του καθιερομένου λεξιλογίου στη βιβλιογραφία
Η απουσία καθορισμένης ορολογίας στον τομέα της προϊστορικής μικρογλυπτικής
δυσχεραίνει την οντολογική περιγραφή του πεδίου ενδιαφέροντος. Σημαντική
διαβάθμιση και μεγάλος αριθμός συμβάσεων συμμετέχουν στις καταγραφές.
Ουσιαστική, επίσης, είναι η απουσία ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, αλλά και τα
προβλήματα της απόδοσης των σχετικών όρων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Όπως
τονίζει ο Ingo Pini, είναι επιτακτική η ανάγκη μιας σταθερής και αντιπροσωπευτικής,
ιεραρχικά ταξινομημένης ορολογίας25. Ο ίδιος προτείνει συστηματικές συζητήσεις
από ομάδες ερευνητών που θα οδηγούσαν σε μια από κοινού αντιμετώπιση του
ζητήματος. Το γεγονός αυτό θα αποτελούσε την αρχή της μελέτης και δόμησης των
εννοιών της οντολογίας του υπό μελέτη τομέα. Μια τέτοια προσπάθεια είναι
αναγκαία για την υλοποίηση μιας οντολογικής προσέγγισης του τομέα της
σφραγιδογλυφίας.

20

Η σύγχρονη ανάλυση της εικονογραφίας υπακούει στις αρχές της ψυχολογίας της αντίληψης, της
σημειωτικής, της κοινωνιολογίας και της σχετικής θεωρίας του πολιτισμικού περιβάλλοντος
(Goodman 1969 10 – 34).
21
Jaimes 2000, 1-2.
22

Sonesson 1994, 4.
Αλλά πρβλ. Sourvinou 1985, 245.
24
Hollink et al. 2000, 8.
25
Pini 1992, 12.
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γ) Tα επίπεδα προσέγγισης
Η διαφοροποίηση στα επίπεδα προσέγγισης του αρχαιολογικού υλικού και της
συναφούς εικονογραφίας ποικίλει ανάλογα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των
τελικών σημερινών χρηστών.
Για αυτό τον λόγο, τα χαρακτηριστικά των ερευνητών-χρηστών που θα
χρησιμοποιήσουν την οντολογία είναι πολύ σημαντικά, και βασίζονται γενικά σε
τρεις παραμέτρους:
1) τη θεματική περιοχή στην οποία κινείται ο χρήστης (π.χ. την παραγωγή, τη
διαχείριση, το οπτικό θέμα, τα εικονογραφικά στοιχεία κλπ.)26.
2) Τον σκοπό του χρήστη που μπορεί να είναι ερευνητικός, εκπαιδευτικός κλπ.,
καθώς και τα όρια της αναζήτησής του, δηλαδή σε ποιό επίπεδο (συντακτικό ή
σημασιολογικό ) ή σε ποιό βάθος ανάλυσης στοχεύει·
3) Τον βαθμό εξειδίκευσης του χρήστη
Η παρούσα εργασία απευθύνεται σε ερευνητές του τομέα της προϊστορικής αιγαιακής
σφραγιδογλυφίας και σε σπουδαστές που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το υλικό και την
εικονογραφική του θεματολογία, αλλά επιθυμούν να αναζητήσουν συγκεντρωμένες ή
και ειδικές πληροφορίες μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Πράγματι, το πρότυπο
Resource Description Framework (RDF) υιοθετήθηκε για την περιγραφή
πληροφοριακών πόρων και την αναπαράσταση γνώσης στο περιβάλλον του
Διαδικτύου που επιτρέπει τον γρήγορο και ακριβή εντοπισμό πληροφοριών, όπως και
την επικοινωνία μεταξύ ερευνητών που έχουν πρόσβαση σε αυτό.

I. 4 Στόχοι της εργασίας
Κατά τη σχεδίαση της οντολογίας που προτείνεται για τη μελέτη της προϊστορικής
αιγαιακής σφραγιδογλυφίας τέθηκαν κάποια γενικά ερωτήµατα και διατυπώθηκε ένας
προβληµατισµός σχετικά µε τον σκοπό και τους στόχους της. Εκείνο που
απασχόλησε καταρχήν ήταν ποιο είναι το σηµαντικότερο κίνητρο για τη δηµιουργία
μιας παρόμοιας οντολογίας και ποια η ενδεχόμενη χρησιµότητά της. Απαντώντας εν
μέρει στο ζήτημα της «πολυγλωσσίας» στον τομέα της σφραγιστικής εικονογραφίας
που έθεσε ο I. Pini27 η προσέγγισή μας στοχεύει, στη δημιουργία μιας δομής ενός
περιγραφικού λεξιλογίου που θα υπακούει σε κανόνες ιεραρχικής ταξινόμησης,
συσχετίζοντας ομάδες γνωρισμάτων και ιδιοτήτων του «υλικού» και του «οπτικού»
αντικειμένου της σφραγιδογλυφίας, και θα συμπληρώνεται σταθερά με τα νέα
δεδομένα.
Οι διαθέσιμες σχετικές εφαρμογές περιορίζονται σε συστήματα αρχειοθέτησης και
βάσεις δεδομένων και αγνοούν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Δεν επαρκούν επομένως
για τη δυναμική παρουσίαση πληροφορίας στο ευρύ κοινό του Διαδικτύου.
Οι καθιερωμένες βάσεις δεδομένων στηρίζονται σε μοντέλα που δεν είναι αρκετά
ευέλικτα ώστε να μπορούν να αναπαριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
σφραγίδων. Η γενικευμένη χρήση «λέξεων κλειδιών» περιορίζει αισθητά τη
σημασιολογική αναζήτηση και δεν παρέχει τη δυνατότητα δυναμικών συσχετισμών
των οντοτήτων και των γνωρισμάτων τους.
26

27

βλ. Κεφ. ΙΙΙ 2.
Pini 1992, 12.
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Ετσι, ζητούμενο στην παρούσα εργασία είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
προτύπου τεκμηρίωσης, με τη συγκροτημένη μορφή μιας οντολογίας, που θα παρέχει
σημασιολογικά καλά ορισμένη πληροφορία, προσβάσιμη από όλους.
Στους κεντρικούς στόχους της εργασίας περιλαμβάνονται, επομένως, αναλυτικότερα:
1. Η παρουσίαση ενός οντολογικού και σημασιολογικού προτύπου που θα βοηθά
στην καταγραφή της πληροφορίας για την τεκμηρίωση των πολιτισμικών
αντικειμένων - στη συγκεκριμένη περίπτωση, των προϊστορικών σφραγίδων
και σφραγιστικών δακτυλιδιών από την περιοχή του Αιγαίου, όπως έχουν
δημοσιευθεί στο CMS, με έμφαση στη σημασιολογική ανάλυση των
εικονογραφικών τους συνθέσεων. Η προτεινόμενη οντολογία αναπτύχθηκε
βάσει κανόνων ταξονομικής ιεράρχησης. Προχωρεί δε σε ένα βάθος
πληροφορίας που κλιμακώνεται σταδιακά και εντάσσεται σε ειδικές θεματικές
ενότητες τεκμηρίωσης. Οι χρήστες μπορούν να συγκροτήσουν πλούσιες
περιγραφές και έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει ποικίλων
σημασιολογικών συσχετίσεων.
2. H δημιουργία ενός προτύπου καταγραφών που θα συμβάλει στην
αποτελεσματική μετάδοση της πληροφορίας, θα βελτιώνει τη διαχείριση του
περιεχομένου της και θα μειώνει την περίσσεια προσπάθεια αναζήτησης. Οι
συνεπείς καταγραφές α) αυξάνουν την δυνατότητα πρόσβασης στο
περιεχόμενο β) καθιστούν, έτσι, δυνατή και ευκολότερη την επικοινωνία
μεταξύ διαφορετικών τομέων έρευνας (π.χ. εικονογραφίας στην
μικρογλυπτική, στην τοιχογραφία ή στην αγγειογραφία). Η ενιαία διαδικασία
τεκμηρίωσης ενδυναμώνει την έρευνα. Στόχος της συστηματικής συλλογής
και καταχώρησης δεδομένων είναι η σταδιακή τυποποίησή τους, που προάγει
τη συνεπή τους καταγραφή και αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοτική
ανάκτηση των καταχωρημένων πληροφοριών28.
3. Η συνεξέταση μεγάλης ποικιλίας μεταδεδομένων29 που αφορούν στο σύνολο
της τεκμηρίωσης. Τα μεταδεδομένα αυτά έχουν ομαδοποιηθεί και οργανωθεί
συμβατικά, σε οκτώ ειδικές θεματικές έδρες (Εισαγωγική πληροφορία,
Περιγραφή υλικού αντικειμένου, Διαχειριστική τεκμηρίωση, Παραγωγή,
Εικονογραφικά στοιχεία, Περιγραφή όντων, Σύνταξη, Οπτικό θέμα)30. Με
αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί άμεσα να επιλέξει τις κατηγορίες της
σημασιολογικής πληροφορίας που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να χρειάζεται να
διατρέχει το σύνολο της δομής. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης
οργάνωσης αποτελεί ο εύκολος ευρετηριασμός του πλήθους των τεχνικών
μορφολογικών και άλλων χαρακτηριστικών και εικονογραφικών στοιχείων ή
θεμάτων που ανήκουν στις ίδιες σημασιολογικές κατηγορίες.
Στον ορισμένο εννοιολογικό χώρο, ο χρήστης δύναται να αναζητήσει
ειδικότερα γνωρίσματα (π.χ. υλικό, διαστάσεις) ή γενικότερες έννοιες (π.χ.
σχολιασμένους εικονογραφικούς κύκλους).

28

Baca M. et al. 2004, 1-3.
Δηλαδή δεδομένων για τα δεδομένα (“data about data”) ή πληροφορίες που περιγράφουν άλλες πληροφορίες.
30
βλ. παρακάτω στο Κεφ.ΙΙ. 2.
29
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4. Η μεταφορά της έντυπης δημοσιευμένης πληροφορίας στον Σημασιολογικό
Ιστό31, με τη βοήθεια της γλώσσας Resource Description Framework, RDF
(Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων). Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τους ειδικούς ή
ειδικευόμενους ερευνητές -αρχαιολόγους και φοιτητές- καθώς η αναζήτηση
δηµοσιευµένων πληροφοριών γίνεται µε πολύ ταχύτερο τρόπο από ό,τι η
παραδοσιακή αναζήτηση στη βιβλιοθήκη, και είναι δυνατή ακόμη και σε
“αποµακρυσµένους” μελετητές.
Η μηχανική της οντολογίας, δηλαδή η γλώσσα RDF που προορίζεται για το
Διαδύκτιο και ο Σημασιολογικός Ιστός παρέχουν εξάλλου στους ερευνητές τη
δυνατότητα να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διατηρεί µια “ανοιχτή γραµµή” συνοµιλίας και ανατροφοδότησης του
ενδιαφέροντος και της ανταλλαγής δεδομένων, δημιουργεί ένα κοινό πεδίο
δράσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και διευρύνει σημαντικά τον
δρόμο για την ανάπτυξη της οντολογίας του σχετικού τομέα.
Η γλώσσα αυτή χαρακτηρίζεται, επιπλέον, από μεγάλη εκφραστικότητα και
ευελιξία που είναι απαραίτητες για τη σημασιολογική και συντακτική
περιγραφή κυρίως των εικονογραφικών θεμάτων.
5. Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης οντολογίας συνίσταται στη δυναμική
αναπαράσταση του σημασιολογικού σχολιασμού, με τη βοήθεια της γλώσσας
RDF και της πολυεδρικής οργάνωσης του υλικού τεκμηρίωσης.
Στους στόχους της εργασίας δεν εμπίπτει η απάντηση σε νέα ερωτήματα που
αφορούν, για παράδειγμα, την ταύτιση αινιγματικών παραστάσεων ή
λειτουργιών της αιγαιακής μικρογλυπτικής, αλλά η ευρύτερη οργάνωση και
ανάδειξη της ήδη υπάρχουσας πληροφορίας.
Η ίδια η οντολογία περιλαμβάνει θέματα άμεσης τεκμηρίωσης, αποκλείοντας
μια μεγάλη ποικιλία άλλων ζητημάτων, όπως είναι η εξειδίκευση και η
επιδεξιότητα των καλλιτεχνών, η αξιολόγηση των πρώτων υλών, ο χρόνος και
η ανθρώπινη προσπάθεια που απαιτήθηκαν για την τεχνολογική και
καλλιτεχνική εξέλιξη των ομάδων σφραγίδων, οι διαδικασίες χρήσης και
κοινωνικής σημασίας των τεχνέργων, οι διαπολιτισμικές τους ανταλλαγές και
αλληλεπιδράσεις ή ο έλεγχος της ορθότητας των περιγραφών και των
σχολιασμών τους στο CMS.
Σε καμία, τέλος, περίπτωση η συγκεκριμένη οντολογική προσέγγιση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη ή ανταγωνιστική.

I. 5 Μεθοδολογία της εργασίας
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δόμηση και την οργάνωση της πληροφορίας
είναι :
1. Επιλογή δείγματος

31

βλ. παρακάτω στο Κεφ. ΙΙ.1.
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Επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του υπό μελέτη υλικού. Για τις ανάγκες
της εργασίας, μελετήθηκαν ενδεικτικά δύο δημοσιευμένα σύνολα σφραγίδων από την
Κνωσό της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού, τα CMS II 2 Nr 35 -73 και
CMS II 3 Nr8 – 98 (Κεφ. V).
2. Ανάλυση, εννοιολογική ομαδοποίηση και συσχέτιση των βασικών εννοιών
Από τη συστηματική αναλυτική καταγραφή της πληροφορίας που παρέχει το Corpus
der minoischen und mykenischen Siegel (CMS) προέκυψαν σταδιακά οι έννοιες που
συγκροτούν την τεκμηρίωση.
Πρόκειται καταρχήν για τη διαδικασία της «εννοιολογικής ομαδοποίησης», δηλαδή
την ομαδοποίηση των κοινών όρων. Σε αυτή τη φάση, συγκεντρώνονται οι έννοιες
που ορίζουν τους ποικίλους τομείς τεκμηρίωσης του φυσικού και του οπτικού
αντικειμένου των σφραγίδων και των σφραγιστικών δακτυλιδιών και δομείται
σταδιακά η οντολογία.
Ακολούθησε «η συσχέτιση των βασικών εννοιών» (key concepts) της τεκμηρίωσης.
Η έντυπη καταγραφή της πληροφορίας τεκμηρίωσης πραγματοποιείται στη φυσική
γλώσσα, που θεωρείται και η καταλληλότερη για την πιο ευέλικτη απόδοση
γνωρισμάτων, σχέσεων και αναλύσεων των εικονογραφικών θεμάτων.
Για παράδειγμα, η πληροφορία που εμπεριέχεται στο γραπτό ελεύθερο κείμενο του
CMS «... ιερέας με μακρύ ένδυμα κοντά σε βωμό...» πρέπει να μελετηθεί, να
κατατμηθεί εννοιολογικά, ώστε να απαληφθούν οι σημασιολογικές αμφισημίες και να
συγκεντρωθούν και να ομαδοποιηθούν οι πιθανοί όροι στη βάση των οποίων θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλες εννοιολογικές κατηγορίες της οντολογίας32. Πρόκειται,
επομένως, για το στάδιο της ανάλυσης κατάτμησης των στοιχείων και της μελέτης των
μεταξύ τους σχέσεων.
Είναι ουσιαστικό να επιβεβαιωθεί ότι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο γίνεται η
ακριβής και επαρκής συλλογή εννοιών λειτουργεί βάσει τεκμηριωμένων κριτηρίων
της διεθνούς βιβλιογραφίας στον υπό μελέτη επιστημονικό τομέα.
Οι έννοιες και η ορολογία που χρησιμοποιήθηκαν στη δόμηση της οντολογίας
αντλήθηκαν στο σύνολο τους από το πρότυπο έργο της προϊστορικής αιγαιακής
σφραγιδογλυφίας, το CMS.
3. Δημιουργία εννοιολογικού μοντέλου - Ταξινόμηση
Σε αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται η συγκρότηση του εννοιολογικού μοντέλου που
αναπαριστά το σώμα των συνολικών δεδομένων τεκμηρίωσης και καθορίζεται από
αυτό.
Το εννοιολογικό μοντέλο αναπαρίσταται και γραφικά. Σε αυτό (Πίν. 1-12) ορίζεται
γραφικά το σύνολο των κατηγοριών, των ιδιοτήτων και των σχέσεων της οντολογίας,
και η διάρθρωση τους μέσα στο εννοιολογικό πλαίσιο, δηλαδή η θέση και οι μεταξύ
τους συσχετίσεις.
Το εννοιολογικό μοντέλο ακολουθεί μια λογική ταξονομική οργάνωση που υπακούει
στις απαιτήσεις του υλικού και συμφωνεί με τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας
στον τομέα της σφραγιδογλυφίας. Κάθε ομάδα εννοιών τεκμηρίωσης καταχωρείται
με την αντιπροσωπευτική της ονομασία και ταξινομείται στην καθορισμένη θεματική
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Soo et al. 2002, 197- 198.
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ενότητα και στον αντίστοιχο χώρο ονοματοδοσίας (Κεφ. ΙΙΙ.2) π.χ. Παραγωγή,
Διαχείριση, Εικονογραφικά στοιχεία, Σύνταξη κλπ.
H ταξινόμηση33 δημιουργεί έναν κοινό χώρο σημασιολογικής νοηματοδότησης που
σταδιακά ομαδοποιεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία και θέματα, βάσει κοινών τους
γνωρισμάτων και εμπλουτίζει αθροιστικά τις καθορισμένες κατηγορίες του
σημασιολογικού μοντέλου.
Η ιεραρχική ταξινόμηση34, δηλαδή, εμπλουτίζει τον σχολιασμό και βοηθά τον χρήστη
στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της καταχωρημένης πληροφορίας. Η επιτυχής
ταξινόμηση των εικονογραφικών οντοτήτων των γνωρισμάτων και των συντακτικών
χαρακτηριστικών τους θα βοηθήσει σε μία εξίσου επιτυχή ανάκτηση των δεδομένων.
Για παράδειγμα, ο όρος «βωμός» αποτελεί μέλος της κατηγορίας των
«αρχιτεκτονικών κατασκευών» που είναι υποκατηγορία των «ανθρωπογενών
κατασκευών».
Ο χρήστης διευκολύνεται στην αναζήτηση ακολουθώντας ένα σταθερό αλλά και
ευέλικτο πολυεδρικό σχήμα με σαφείς ενσωματωμένες οδηγίες για την εύρεση του
ταξινομημένου υλικού35.
4. Αντιστοίχιση των εννοιών τεκμηρίωσης με τις οντότητες και ιδιότητες της οντολογίας
Η μεταφορά της πληροφορίας από το πρότυπο εκδοτικό έργο CMS στο ηλεκτρονικό
μέσο γίνεται εφικτή με τη διαδικασία αντιστοίχισης εννοιών. Σε αυτό το στάδιο
αντιστοιχίζονται τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης (π.χ. υλικό, εικονογραφικό θέμα,
θέση εύρεσης κλπ. έτσι όπως καταγράφονται στο CMS) με τις οντότητες και τις
ιδιότητες του εννοιολογικού μοντέλου της εργασίας36.
Να σημειωθεί ότι οι «ιδιότητες» και οι «οντότητες» ουσιαστικά αποτελούν πεδία για
τη συλλογή πληροφορίας. Κάθε οντότητα και ιδιότητα της οντολογίας συνοδεύεται
από έναν πλήρη σημασιολογικό ορισμό.
Η διαδικασία αντιστοίχισης διευκολύνεται από τη σταθερή και συνεπή παρουσίαση
της πληροφορίας στο εκδοτικό έργο του CMS. Στην αρχή κάθε καταγραφής (του
CMS) αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του τέχνεργου όπως η θέση εύρεσης, ο
ειδικός αριθμός καταλόγου μουσείου, ο αριθμός καταγραφής στο CMS, το υλικό, οι
διαστάσεις, το σχήμα, και η κατάσταση διατήρησης. Ακολουθεί σε ελεύθερο κείμενο
η περιγραφή του εικονογραφικού θέματος. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται από την
παράθεση της βιβλιογραφίας και των τυπολογικών και εικονογραφικών παραλλήλων.
Τέλος κάθε σφραγίδα συνοδεύεται από μια σειρά απεικονίσεων (φωτογραφίες ή
σχέδια του ίδιου του τεχνέργου και της σφραγιστικής του επιφάνειας).
Οπως ήδη αναφέραμε, για την επίτευξη της αντιστοίχισης χρησιμοποιείται το σύνολο
των οντοτήτων και ιδιοτήτων της οντολογίας που αφορούν στα α) υλικά αντικείμενα
(στη μορφολογία, στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις διαστάσεις, το υλικό στη
κατάσταση διατήρησης, στην προέλευση, στην τεχνοτροπία στη βιβλιογραφική
τεκμηρίωση στα τυπολογικά παράλληλα των σφραγίδων και των σφραγιστικών
δακτυλιδιών κλπ.) και στην β) εικονογραφία τους, δηλαδή στη σημασιολογία των
εικονογραφικών μονάδων, στις δραστηριότες που τις συσχετίζουν, στις χωρικές ή
τοπολογικές τους σχέσεις, σε ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις, στη βιβλιογραφική
τεκμηρίωση τους στα εικονογραφικά και τυπολογικά παράλληλα κλπ.

33

Bechhofer and Goble, 1999, 2-3.
Wang et al. 2002, 51-52.
35
βλ. παρακάτω, Kεφ. ΙΙ. 2.
36
Soo et al. 2003, 62.
34
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Επομένως, η οντολογία της εργασίας αποτελείται από οντότητες και ιδιότητες που
εκφράζουν δυναμικά τα δημοσιευμένα από το CMS χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
αντικειμένων και περιγράφουν παραστατικά την εικονογραφία τους.
5. Κωδικοποίηση
Η κωδικοποίηση όλων των παραπάνω με τη χρήση μιας τυποποιημένης γλώσσας στη
συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχτηκε να γίνει με την RDF, επειδή αυτή θεωρήθηκε η
καταλληλότερη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η κωδικοποίηση της
οντολογίας υλοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα. Σκοπός αυτής της επιλογής είναι η
ευκολότερη διακίνηση της πληροφορίας από το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας
των χρηστών του Διαδυκτίου, στο οποίο εξάλλου απευθύνεται η οντολογία. Επίσης η
χρήση της κρίθηκε αναγκαία ώστε να γίνει εφικτός ο σημασιολογικός και
συντακτικός έλεγχος της δομής της οντολογίας από τον Σημασιολογικό Αναλυτή του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
6. Αξιολόγηση της οντολογίας
Αξιολόγηση της οντολογίας μέσω της χρήσης παραδειγμάτων. Για τον έλεγχο της
οντολογίας της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο Σημασιολογικός Αναλυτής (RDF Parser)
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας37.

37
Ο Σημασιολογικός Aναλυτής ελέγχει τη συνέπεια του σχήματος και των περιγραφών του προτύπου RDF
(http://139.91.183.30:9090/RDF/VRP/ ).
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Κεφάλαιο II. Η οντολογική προσέγγιση της εργασίας
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η συγκρότηση της οντολογίας της εργασίας καθώς
και το τεχνολογικό και σημασιολογικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξή
της. Η διαδικασία της μετατροπής της πληροφορίας σε σημασιολογική είναι δυνατή
μέσω ενός πλαισίου περιγραφής, στη συγκεκριμένη περίπτωση του RDF (Resource
Description Framework) (Κεφ. ΙΙ.4). Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη σύνδεση του
περιεχομένου με ειδικά λεξιλόγια, τα οποία ερμηνεύουν τη σημασία του και
αποτελούν τις οντολογίες. Η παρουσίαση των πολιτισμικών εννοιών και των σχέσεων
τους μέσω των οντολογιών επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση, ανάκτηση, αναζήτηση
και ολοκλήρωση του περιεχομένου τους και συνεπώς τη βελτιωμένη απόδοση των
αντίστοιχων υπηρεσιών. Η τεχνολογία των οντολογιών του Σημασιολογικού Ιστού
και των γλωσσών των μεταδεδομένων παρέχουν τα μέσα καθορισμού εννοιολογικών
κατηγοριών με καλά ορισμένη σημασιολογία, και ένα μεθοδικό τρόπο για την
αναπαράσταση σημασιολογικών περιγραφών του σύνθετου υλικού της προϊστορικής
αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.

II. 1 Οντολογίες

Η οντολογία αποτελεί μια συλλογή εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων, η οποία
μπορεί να αποδώσει συλλογικά μια αφηρημένη άποψη ενός τομέα εφαρμογής38.
Μια οντολογία αποτελεί εξειδίκευση μιας αφηρημένης απλοποιημένης άποψης του
κόσμου, η οποία πρέπει να αναπαρασταθεί για κάποιο σκοπό. Ορίζει, επομένως, μια
ομάδα αντιπροσωπευτικών όρων, που ονομάζονται έννοιες.
Ετσι, οντολογία είναι η ενιαία και γενικά αποδεκτή σημασιολογική κωδικοποίηση της
πληροφορίας ενός θεματικού χώρου, η οποία προωθεί την από κοινού κατανόηση του
χώρου αυτού 39. Μια οντολογία ορίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή και αναπαράσταση μιας περιοχής γνώσης.
Οι άνθρωποι παράγουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οντολογίες, π.χ. για την κατανόηση
του περιβάλλοντός τους. Από το φιλοσοφικό πλαίσιο του Πλάτωνα έως τα μοντέρνα
συστήματα ταξινόμησης, οι οντολογίες αποτελούν - στις περισσότερες περιπτώσεις –
προϊόντα εκτεταμένης ανάλυσης και κατηγοριοποίησης40. Χρησιμοποιούνται σε
βάσεις δεδομένων και σε εφαρμογές που ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με ένα
αντικείμενο (περιοχή) - όπως είναι η ιατρική, η οικονομική διαχείριση, ο πολιτισμός
κλπ. H οντολογία είναι, κατά συνέπεια, ένας απαραίτητος παράγοντας για τη
διαχείριση της γνώσης.

38

http://www.w3c.gr/office/pressreleases/2004/02/sws-pressrelease.el.html.
Reimer 2001, 2-3.
40
Diaz 2002, 1.
39

20

Οι οντολογίες περιλαμβάνουν ορισμούς βασικών εννοιών – συμβατούς με τη γλώσσα
των υπολογιστών - στην εκάστοτε περιοχή 41. Κωδικοποιούν τη γνώση στο εσωτερικό
μιας περιοχής, καθώς και ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές και την κάνουν έτσι
επαναχρησιμοποιήσιμη.
Τα δομικά τους μέρη είναι : α) οι έννοιες και β) οι μεταξύ τους σχέσεις 42 .
Έτσι, μια οντολογία είναι µια ιεραρχηµένη ταξινόµηση εννοιών και ιδιοτήτων, µε
κατεύθυνση από το γενικότερο προς το ειδικότερο. Η κατασκευή οντολογιών
(ontological engineering) είναι μια απαραίτητη εργασία για οποιαδήποτε εφαρµογή
απαιτεί μια τυπική αναπαράσταση γνώσης.
Η οντολογία "χαρακτηρίζει" π.χ. τα υπαρκτά υλικά αντικείμενα και τα γνωρίσματα
τους, αντιστοιχίζοντας τις έννοιές τους σε συγκεκριµένες "οντότητες" και "ιδιότητες"
της οντολογίας43.
Μια έννοια που αντιστοιχίζεται σε μια οντότητα της οντολογίας "κληρονοµεί" τις
ιδιότητες όλων των γενικότερων κατηγοριών (δηλαδή οντοτήτων).
Ουσιαστικά κάθε κατηγορία µιας οντολογίας είναι το σύνολο όλων των
«αντικειµένων» που αντιστοιχίζονται με αυτή.
Με την ανάπτυξη της οντολογίας δημιουργείται, επομένως, μια νέα βάση γνώσης που
διευκολύνει με νέες υπηρεσίες την ανάκτηση της σημασιολογικής πληροφορίας (Πίν.
1 – 12 για τη περιγραφή των οντοτήτων και σχέσεων της οντολογίας).
Η οντολογία που αναπτύχθηκε αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας αυτής και
χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς :
1. Για τον σημασιολογικό σχολιασμό και την αντίστοιχη αναζήτηση
Το οντολογικό μοντέλο παρέχει έννοιες τεκμηρίωσης και σημασιολογικού
σχολιασμού, τα οποία εκφράζουν το σύνολο των μεταδεδομένων που αφορούν στα
πολιτισμικά υλικά αντικείμενα της σφραγιδογλυφίας όσο και στην εικονογραφία.
Ο σημασιολογικός σχολιασμός αναπτύσσεται μέσω των εννοιολογικών γνωρισμάτων
και σχέσεων μεταξύ οντοτήτων.
Το μοντέλο της οντολογίας χρησιμοποιείται ώστε να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι
διαφορές βάσει των σχέσεων και των ατομικών γνωρισμάτων μεταξύ των
εικονογραφικών θεμάτων των σφραγίδων.
2. Για την πολυεδρική ταξινόμηση της πληροφορίας : Πολυεδρική οντολογία44.
Το κομμάτι αυτό αναπτύσσεται ακολούθως.
ΙΙ. 1 (1) Η Πολυεδρική οντολογία

Η «ταξονομία» καθορίζει τη δομή των εννοιολογικών κατηγοριών. Η «ταξινόμηση»
αντίστοιχα κατατάσσει τα αντικείμενα στις κατηγορίες μιας ταξονομίας. Με την
έννοια αυτή, οντολογία ονομάζεται η ταξονομία όπου το νόημα κάθε έννοιας
καθορίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες και από συσχετισμούς με άλλες έννοιες,
καθώς και με αξιώματα που περιορίζουν αισθητά το πεδίο ερμηνείας.

41

Wang et al. 2002, 51.
Αυτόθι.
43
Hyvönen 2002, 15-17.
44
Diaz 2002, 4-11.
42
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Η πολυεδρική οντολογία αποτελεί ένα είδος ταξινόμησης. Η πολυεδρική προσέγγιση
προτάθηκε αρχικά από τον Ranganathan το 1939. Αυτός εφάρμοσε τη διαδικασία
«σύνθεσης», η οποία οργανώνει βασικές και ομοειδείς έννοιες μιας περιοχής γνώσης
σε ένα σχήμα που χαρακτηρίζεται «πολυεδρικό». Η πολυεδρική οντολογία
περιγράφει ένα τομέα ή μια περιοχή γνώσης από διαφορετική κάθε φορά σκοπιά ή
έδρα (facet). Χρησιμοποιεί τη συστηματική οργάνωση ενός πολυεδρικού σχήματος
ταξινόμησης που παρέχει τους κανόνες και καθορίζει τους συσχετισμούς των
εννοιών. Η δημιουργία ενός πολυεδρικού σχήματος ταξινόμησης απαιτεί καλή γνώση
του επιστημονικού πεδίου καθώς και της επικείμενης χρήσης.
Η πολυεδρική οντολογία έχει αρκετά προτερήματα σε σχέση με μία απλή ιεραρχία
όρων, όπως η εννοιολογική σαφήνεια και η συμπαγής οργάνωση των εννοιών και των
όρων, ώστε να παρέχεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα η πληροφορία. Η
πολυεδρική προσέγγιση χρησιμοποιείται από τον χρήστη ως βοήθημα, για να εστιάσει
καλύτερα στην πληροφορία και να διατυπώσει σαφή ερωτήματα.
Για τις ανάγκες της εργασίας, σχεδιάστηκε μία οντολογία με πολυεδρική ταξινόμηση
που αναφέρεται και ενσωματώνει οκτώ χώρους ονοματοδοσίας. Κάθε ένας από
αυτούς διακρίνεται από ένα όμοιο στόχο τεκμηρίωσης π.χ. να περιγράψει θέματα
διαχείρισης, θέματα παραγωγής, θέματα συντήρησης του αντικειμένου,
εικονογραφικά θέματα, θέματα σύνταξης κλπ. (Κεφ. ΙΙ.2).
Οκτώ θεματικές περιοχές συνθέτουν την τεκμηρίωση του υλικού και εικονογραφικού
αντικειμένου. Οι έδρες του μοντέλου αποτελούν διαφορετικές εννοιολογικές
προσεγγίσεις, που χαρακτηρίζουν θεματικά τη διαδικασία τεκμηρίωσης.
Η παρουσίαση τους γίνεται μέσα από τους οκτώ αντίστοιχους χώρους ονοματοδοσίας
(βλ. παρακάτω Κεφ. ΙΙ. 2).
Οι έδρες του μοντέλου μας είναι :
1. Εισαγωγική πληροφορία
2. Φυσική κατάσταση
3. Παραγωγή
4. Διαχείριση
5. Εικονογραφικά στοιχεία
6. Περιγραφή όντων
7. Σύνταξη
8. Οπτικό θέμα.
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II. 2 Περιγραφή της πολυεδρικής οντολογίας της
εργασίας
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Όπως φάνηκε ήδη, η παρούσα πολυεδρική οντολογία αποτελείται από 8 έδρες. Κάθε
έδρα αποτελείται από ένα συμπαγή θεματικό χώρο (ή χώρο ονοματοδοσίας)45. Σε αυτό
το υποκεφάλαιο κάθε χώρος παρουσιάζεται και σχολιάζεται ξεχωριστά.
Κάθε έδρα της οντολογίας της εργασίας περιέχει τα στοιχεία τεκμηρίωσης με τη
µορφή οντοτήτων, ιδιοτήτων και σχέσεων46 που ομαδοποιούνται από τον μηχανισμό
του αντίστοιχου χώρου ονοματοδοσίας. Οι χώροι ονοματοδοσίας συνδέονται με
πολλαπλές συσχετίσεις οντοτήτων και ιδιοτήτων.
Αυτοί οι οκτώ χώροι ονοματοδοσίας αντιπροσωπεύουν το σύνολο της πληροφορίας
για την τεκμηρίωση των σφραγίδων και των σφραγιστικών δακτυλιδιών στο Αιγαίο
της Εποχής του Χαλκού.
Μια οπτική αναπαράσταση των χώρων ονοματοδοσίας φαίνεται στον Πίν. 1.
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Πίνακας 1. Οι οκτώ χώροι ονοματοδοσίας για την προϊστορική αιγαιακή σφραγιδογλυφία

45 Για

46

τον μηχανισµό ονοµατοδοσίας XML (XMLnamespace) γίνεται λόγος στο Κεφ. ΙΙ.4.
Για τις οντότητες και τις ιδιότητες γίνεται λόγος στο Κεφ. ΙΙ. 4.
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ΙΙ. 2. (1) Εισαγωγική Πληροφορία (Πίν. 2-5)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας αναπτύσσεται η βασική τεκμηρίωση του
υλικού αντικειμένου των σφραγίδων και των σφραγιστικών δακτυλιδιών της Εποχής
του Χαλκού στο Αιγαίο και των δομικών του στοιχείων, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό.
Η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι εκείνη της περιγραφικής ορολογίας του
πρότυπου δημοσιευμένου σώματος δεδομένων της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας στο
CMS. Παράλληλα, σχολιάζεται η πηγή τεκμηρίωσης που αφορά στην καταγραφή της
βιβλιογραφικής παραπομπής, η οποία αναπτύσσεται με βάση το πρότυπο σχήμα
BibTex της LATEX47.
Αναφέρονται τέλος, τα τυπολογικά παράλληλα του αντικειμένου και οι
διαφοροποιημένες απόψεις και τα σχόλια των ειδικών του τομέα, όπως αυτές έχουν
δημοσιευθεί στο CMS.
Ο χώρος ονοματοδοσίας της Εισαγωγικής πληροφορίας συνιστά τον κεντρικό χώρο
διασύνδεσης και εισαγωγής στους υπόλοιπους χώρους ονοματοδοσίας.
Ο Πίν. 2 αποδίδει το εννοιολογικό μοντέλο, με τη χρήση κατευθυνόμενων γράφων48 :

Εισαγωγική πληροφορία

Πολιτισμική οντότητα

Is A

τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται

Is A

Is A

έχει συντακτικές σχέσεις

Πηγή τεκμηρίωσης
Is A

Υλικό
αντικείμενο

Φυσικές ιδιότητες

Οπτικό αντικείμενο
υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες

Εικονογραφικά
Στοιχεία

Is A

Is A

φέρει οπτικό αντικείμενο

Οπτικές ιδιότητες

οπτικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις οπτικές ιδιότητες

Διαχειριστική
Τεκμηρίωση

Περιγραφή
υλικού
αντικειμένου

Περιγραφή
όντων

Σύνταξη

Οπτικό θέμα
Παραγωγή

Πίνακας 2. Οι xώροι ονοματοδοσίας όπως περιγράφονται μέσα από τον χώρο της Εισαγωγικής
πληροφορίας

47
48

Για τη «Πηγή τεκμηρίωσης» βλ. παρακάτω, Κεφ. IV 2. (1).
Για τους κατευθυνόµενους γράφους, βλ. παρακάτω, Κεφ. ΙΙ. 4.
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ΙΙ. 2. (2) Περιγραφή υλικού αντικειμένου (Πίν. 6)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας περιγράφεται η πληροφορία που σχετίζεται
με τη φυσική κατάσταση του τεχνέργου. Πρόκειται για τη στοιχείωδη περιγραφή των
ιδιοτήτων που αφορούν στις σωζόμενες διαστάσεις, στην κατάσταση διατήρησης του,
τη συντήρηση κλπ.
ΙΙ. 2. (3) Διαχειριστική τεκμηρίωση (Πίν. 7)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας περιγράφεται η πληροφορία που σχετίζεται
με το σημερινό περιβάλλον φύλαξης του αντικειμένου, καθώς και οι διαδικασίες
απόκτησής του και τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε αυτές.
ΙΙ. 2. (4) Παραγωγή – Κατασκευή (Πίν. 8)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας περιγράφεται η πληροφορία που σχετίζεται
με τις διαδικασίες παραγωγής και κατασκευής του αντικειμένου. Η τεκμηρίωση που
αφορά στα θέματα της παραγωγής χρησιμοποιεί πολλαπλές ενδεικτικές ομάδες
δεδομένων. Η συχνή απουσία άμεσων μαρτυριών για την κατασκευή οδηγεί στην
έμμεση αναζήτηση ενδείξεων που σχετίζονται με τα γνωρίσματα του αντικειμένου, με
τη θέση εύρεσης και τις αρχαιολογικές του συνάφειες, καθώς και τη συγκριτική
μελέτη με ανάλογες ομάδες - βάση ειδικών γνωρισμάτων - από άλλους γεωγραφικούς
χώρους49.
Στην εργασία, τεκμηριώνεται αναλυτικά ο τόπος εύρεσης αλλά όχι παραγωγής του
αντικειμένου. Ακολουθεί η στοιχειώδης καταγραφή των υλικών, των τεχνικών, των
εργαλείων, της προτεινόμενης χρονολόγησης, του πιθανού εργαστηρίου παραγωγής,
και των συνευρημάτων του - που αποτελούν έμμεσες πηγές πληροφορίας για τη
χρονολόγηση, τη χρήση, την οργάνωση της παραγωγής κλπ.

ΙΙ. 2. (5) Εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 9)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας περιγράφεται ένα ταξονομικό σχήμα των
εικονογραφικών στοιχείων. Το ταξονομικό αυτό σχήμα προέκυψε από τη συγκριτική
μελέτη ποικίλων αρχειοθετήσεων του υλικού της προϊστορικής αιγαιακής
σφραγιδογλυφίας, από διαφορετικούς συγγραφείς, όπως οι Yule, Υounger, Crowley,
Σακελλαρίου, Ωνάσογλου, Παπαποστόλου, Pini, Πλάτων, Σμπόνιας, και
Σακελλαράκης50.
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Εδώ, ταυτίζονται και ταξινομούνται ιεραρχικά οι βασικές περιγραφές των
μεμονωμένων και διακριτών εικονογραφικών στοιχείων, χωρίς εκτενέστερο
σχολιασμό. Ο κάθε μελετητής ονομάζει και ταξινομεί το οπτικά άμεσα «αντιληπτό
θέμα», όπως κτήριο, άλογο, άνδρας κλπ. χωρίς να αναφέρεται στο σύνολο της
σύνθεσης.
Η καταγραφή των εικονογραφικών στοιχείων αντιστοιχεί με το στάδιο της «Προ –
εικονογραφικής»51 περιγραφής του Panofsky και αφορά στην απλή ταύτιση των
σχημάτων των μορφών ή των αντικειμένων της απεικόνισης (π.χ. μια μορφή με σαφές
περίγραμμα, που διακρίνεται στο σκηνικό της βάθος).
Αν και στη βιβλιογραφία οι ερμηνευτικές βαθμίδες προσέγγισης των εικονογραφικών
στοιχείων ποικίλουν, εδώ ο σχολιαστής καλείται να επιλέξει την κατώτερη βαθμίδα
ερμηνείας. Για παράδειγμα, στην κατηγορία των ανθρώπινων μορφών, επιλέγεται ο
όρος «γυναίκα» και όχι ο όρος «ιέρεια», που είναι φορτισμένος ερμηνευτικά.
Η ερμηνεία του όντος ως ιέρεια ταξινομείται σε ειδική κατηγορία, διαφορετικής
ενότητας της οντολογίας.
Επίσης, στην παρούσα εργασία δεν αναλύονται οι λειτουργικές ιδιότητες των
εικονογραφικών στοιχείων, καθώς δεν εξετάζεται ο γνωστός από τη βιβλιογραφία
διαχωρισμός σε πρωτεύοντα-πρωταγωνιστικά και δευτερεύοντα-παραπληρωματικά
στοιχεία (βλ. παραπάνω).
Δεν λαμβάνεται εξάλλου υπόψη η τεχνοτροπική απόδοση των στοιχείων, για
παράδειγμα αν είναι σχηματοποιημένη, γραμμική ή φυσιοκρατική52.
Σε αυτό το στάδιο, απλώς ταυτίζονται και ονομάζονται οι μορφές τα σχήματα ή τα
στοιχεία που δομούν την παράσταση, όπως αναγνωρίζονται και καταγράφονται από
τους ειδικούς ερευνητές και συγγραφείς του CMS.
Τα εικονογραφικά στοιχεία στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας δεν συμπίπτουν
με τους δημοσιευμένους καταλόγους των «μοτίβων»53 του CMS. Η σύνταξη των
καταλόγων στο CMS γίνεται βάσει των ακόλουθων πολλαπλών κριτηρίων και
προσεγγίσεων.
Στο CMS,
Α. Η αρχειοθέτηση των καταλόγων γίνεται αλφαβητικά, με βάση το κριτήριο του
θεματικού περιεχομένου, μέσα από τη διάκριση σε συνθέσεις και σε εικονογραφικές
μονάδες.
Παράδειγμα :
α) σκηνές – συνθέσεις (θρησκευτική σκηνή, σκηνή κυνηγιού κλπ.) και
β) αυτόνομες εικονογραφικές μονάδες (άνθρωποι, ζώα, αντικείμενα κλπ.).
Β. Η αρχειοθέτηση γίνεται με βάση το κριτήριο της ερμηνευτικής προσέγγισης.
Παράδειγμα : το θέμα (μοτίβο) “γυναίκα” ταξινομείται στο ίδιο ταξονομικό επίπεδο
με το θέμα “ιέρεια”– με διαφοροποιητικό κριτήριο το αντίστοιχο ερμηνευτικό βάθος.
Γ. Η αρχειοθέτηση υπακούει στους κανόνες διάκρισης κύριων
παραπληρωματικών θεμάτων (μοτίβων), βάσει λειτουργικών κριτηρίων.

και
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Παράδειγμα : το θέμα “φυτό” αρχειοθετείται στο ίδιο ταξονομικό επίπεδο με το θέμα
“φυτικό παραπληρωματικό μοτίβο” – διαφοροποιώντας τη λειτουργία του
παραπληρωματικού μοτίβου στο πεδίο της παράστασης-.
Δ. Η αρχειοθέτηση υπακούει στους κανόνες διάκρισης μεταξύ σχηματοποιημένων και
εικονιστικών θεμάτων, βάσει στυλιστικών κριτηρίων.
Παράδειγμα : το θέμα “φυτό ” αρχειοθετείται στο ίδιο ταξονομικό επίπεδο με το θέμα
“μοτίβο φυτού” – διαφοροποιώντας, τη νατουραλιστική από τη σχηματοποιημένη
απεικόνιση του φυτού-.

ΙΙ. 2. (6) Περιγραφή όντων (Πίν. 10)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας σχολιάζεται η σημασιολογική περιγραφή
των απεικονιζόμενων όντων (ανθρώπων, ζώων, και μεικτών όντων) μέσω της
ταύτισης των ατομικών τους γνωρισμάτων54 για παράδειγμα κάποια χαρακτηριστικά
της εξωτερικής τους εμφάνισης όπως είναι η ενδυμασία, η στάση του σώματος κλπ.
Τα γνωρίσματα αυτά των εικονογραφικών στοιχείων αποτελούν φορείς μηνυμάτων.
Ατομικά γνωρίσματα είναι τα φυσιογνωμικά, τα ανατομικά αλλά και τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά που συνιστούν σημασιολογικές μονάδες και συμβάλουν έτσι στη
νοηματοδότηση και την ερμηνεία των μορφών.
Η σημασιολογική αναπαράσταση των εικονογραφικών στοιχείων οφείλει να
περιλαμβάνει όλες τις περιγραφές για κάθε ξεχωριστή ιδιότητα ή γνώρισμα.
Στην οπτική αφήγηση, κινήσεις, στάσεις του σώματος και γνωρίσματα των μορφών
βοηθούν τη δημιουργία ενός πλαισίου δυνατών ερμηνειών και στηρίζουν την
επιβεβαίωση ή την απόρριψη των διαφόρων ερμηνευτικών σχημάτων.
Σε αντίθεση με την λεκτική επικοινωνία που βασίζεται στον συνδυασμό
προκαθορισμένων όρων (λέξεων), η εικονιστική τέχνη εξαρτάται από τη συνεχή
ανακάλυψη του δικού της εκφραστικού λεξιλογίου. Για παράδειγμα, κάθε
στιγμιότυπο της απεικονιζόμενης ανθρώπινης μορφής παράγει μία νέα έκφραση, που
προκύπτει από την άθροιση των εκάστοτε διαφορετικών ιδιοτήτων και γνωρισμάτων
που τη χαρακτηρίζουν.
Η αδυναμία του σύγχρονου μελετητή να μεταφράσει τη γλώσσα του σώματος και να
ταυτίσει τα ενδεικτικά εξωτερικά γνωρίσματα (ενδυμασία, κόμη, κόσμηση), ή να
προσέξει τη λεπτομέρεια και να εστιάσει στα σημεία που καθόρισε ο καλλιτέχνης,
χρησιμοποιώντας την απλή λογική, δημιουργεί ένα τεράστιο σημασιολογικό κενό.
Όσο περισσότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποδίδονται από τον καλλιτέχνη τόσο
ευκολότερο γίνεται το έργο του σύγχρονου θεατή- μελετητή, ως προς την ανάπλαση
των βασικών στοιχείων της ιστορίας. Για παράδειγμα, μια μορφή που κρατά όπλο,
φέρει κράνος, στέκεται πάνω σε βραχώδες έδαφος και επιτίθεται σε άλλη μορφή
χαρακτηρίζεται με ευκολία «πολεμιστής»55.
Η απουσία των γνωρισμάτων που εμπλουτίζουν και εξατομικεύουν τον σκηνικό χώρο
και τις μορφές θα οδηγούσε σε κάποιο συμβατικό χαρακτηρισμό της σκηνής και των
προσώπων, καθώς θα μειωνόταν δραστικά η αφηγηματική τους αξία. Ακόμα και οι
αμφίσημες κινήσεις ελαττώνουν τη δυνατότητα κατανόησης του συνόλου.

54
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Dallas 1992, 232.
Cain 2001, 105, 27 – 37.
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Η εμφάνιση σταθερών γνωρισμάτων που πλαισιώνουν και χαρακτηρίζουν τις μορφές
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αμφιβολιών ως προς την αναγνώριση και ταύτισή
τους. Το θέμα της αμφίβολης ερμηνείας απαιτεί τη γενικότερη κατανόηση και την
προσεκτικότερη προσέγγιση του συνόλου των συμφραζομένων του εικονογραφικού
περιεχομένου.

ΙΙ. 2. (7) Σύνταξη (Πίν. 11)

Ο συγκεκριμένος χώρος ονοματοδοσίας αφορά στην περιγραφή του συνόλου των
σχέσεων που δομούν τη σύνθεση. Περιγράφονται οι χωρικές συσχετίσεις οι
δραστηριότητες και τα εμπλεκόμενα εικονογραφικά στοιχεία, στο πλαίσιο της
συντακτικής δομής που ορίζει την εγχάρακτη παράσταση.
Για την κατανόηση των παραστάσεων απαιτούνται περισσότερα από ό,τι η
συγκρότηση ενός εικονογραφικού ερευτηρίου-λεξικού56 των εικονογραφικών
στοιχείων. Η λειτουργία των εικονογραφικών στοιχείων δεν είναι δηλαδή προφανής
από την απλή απαρίθμηση και καταγραφή των μονάδων τους.
Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πρακτικό πλαίσιο αναφοράς που
θα επιτρέπει την έρευνα της δομής των εικονιστικών παραστάσεων της
μικρογλυπτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψιν οι τοπολογικές και χωρικές σχέσεις που
κληρονομούνται και στις οπτικές αναπαραστάσεις57.
Οι χωρικές σχέσεις μεταξύ των μερών της παράστασης διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο ως προς την κατανόηση του συνόλου και εμπλέκονται στη μεταβίβαση του
εικονογραφικού μηνύματος. Η σύνταξη ορίζεται από τις ομάδες των χωρικών και
τοπολογικών στοιχείων, που οργανώνουν τις μορφές στο πεδίο της παράστασης.
Επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ταύτιση των δραστηριοτήτων στις οποίες
συμμετέχουν οι μορφές, όπως και η ακολουθία ή η σειρά ανάγνωσης των
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα.
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οποιαδήποτε «ανάγνωση» συνεπάγεται την κατανόηση
του βασικού αφηγηματικού σχήματος μιας πλοκής, δηλαδή τη σχέση «υποκείμενο –
δράση–αντικείμενο». Η ονομαστική περιγραφή κάποιων μεμονωμένων
εικονογραφικών στοιχείων αποτελεί σχετικά εύκολη υπόθεση, όμως η περιγραφή της
δράσης που εκδηλώνεται ή υπονοείται μέσα στη σύνθεση (είτε επιβεβαιώνεται είτε
όχι) δεν είναι πάντα εύκολη.
Η ασφαλέστερη μέθοδος για μια βασική ανάγνωση του θέματος είναι συχνά η
καταγραφή του ποιος κάνει τι, απο τι χαρακτηρίζεται και πού βρίσκεται. Παρά την
πολύ ζωντανή και πειστική παρουσίαση των συνθέσεων, η ερμηνευτική τους ασάφεια
εμφανίζεται σε όλα τα παραπάνω επίπεδα ματαιώνοντας κάθε απόπειρα βεβαιωμένης
ταύτισης των συσχετίσεων μεταξύ των εικονογραφικών στοιχείων58.
Μέσα από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, μπορεί να προκύψει μια συνθετική
τυπολογία που να οδηγεί :
1. Στη διαπίστωση ότι τα δομικά στοιχεία δεν συσχετίζονται τυχαία αλλά
παρουσιάζουν συγκεκριμένες κανονικότητες.
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2. Στον εντοπισμό και την κατανόηση αναλογιών μεταξύ διαφορετικών
συνθετικών τύπων.
3. Στην παραδοχή της εμπλοκής των συντακτικών κανόνων στην ερμηνεία του
συνόλου της παράστασης.
ΙΙ. 2. (8) Οπτικό θέμα (Πίν. 12)

Στον συγκεκριμένο χώρο ονοματοδοσίας περιγράφεται η πληροφορία που σχετίζεται
με την εικονογραφική θεματολογία. Τα θέματα αφορούν σε έννοιες που δεν είναι
πάντοτε ορατές και άμεσα αναγνωρίσιμες, προκύπτουν δε μέσω της ερμηνευτικής
διαδικασίας και της συγκριτικής μελέτης. Εδώ, εικονογραφικά στοιχεία και έννοιες
συσχετίζονται σε ένα βαθύτερο πεδίο ερμηνείας που βέβαια ποικίλλει π.χ. ανάλογα με
τον σχολιαστή. Το ερμηνευτικό αυτό στάδιο αντιστοιχεί μερικώς στην ιδεολογική
συμπαραδήλωση (ideological connotative) του Barthes και στο εικονολογικό επίπεδο
του Panofsky59. Στην ενότητα αυτή, εντάσσονται επίσης οντότητες που περιγράφουν
τεχνοτροπικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και τύπους συνθέσεων, π.χ.
οργάνωση του χώρου, διάταξη θεμάτων στο πεδίο, στυλιστική απόδοση,
τεχνοτροπικές ομάδες κλπ. ολοκληρώνοντας έτσι τη μελέτη των εικονογραφικών
θεμάτων.
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II. 3. Ο Σημασιολογικός Ιστός
Είναι γνωστό ότι ο Παγκόσμιος Ιστός (World-Wide Web60) έχει κάνει
πραγματικότητα αυτό που παλαιότερα οραματίστηκαν κάποιοι θεωρητικοί της
επικοινωνίας. Μια σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους,
όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή. Ο Ιστός, όπως και όλες οι εξελίξεις
στην τεχνολογία επικοινωνιών, συντελούν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου
ερευνητικού πεδίου διευρύνοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων ερωτημάτων και
αναζήτηση απαντήσεων.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τον σημασιολογικό Ιστό (Semantic
Web)61. Πρόκειται για ένα διαδίκτυο, στο οποίο η πληροφορία είναι καλύτερα
ορισμένη επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκλήρωση, την αυτοματοποίηση
και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων62. Ο Ιστός (Web) του μέλλοντος
προβλέπεται να αποτελεί μια παγκόσμια βάση δεδομένων και γνώσης, με
πληροφορίες που θα είναι "κατανοητές" από ανθρώπους και από μηχανές (machineunderstandable information). "Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι, επομένως, μια
επέκταση του σημερινού ιστού, όπου η πληροφορία θα έχει καλά καθορισμένο
νόημα, καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών πιο
αποτελεσματική"63.
Η αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης στηρίζεται στην παροχή των αναγκαίων
γλωσσών για την απόδοση σαφώς ορισµένης «ερµηνείας» στη διακινούµενη
πληροφορία.
Για την υλοποίηση του Σημασιολογικού Ιστού είναι απαραίτητος ο σημασιολογικός
εμπλουτισμός της πληροφορίας μέσα από τη χρήση των οντολογιών. Πρόκειται για
ένα σχετικά καινούργιο τομέα στην περιοχή της διαχείρισης της γνώσης, αφού οι
οντολογίες μετατρέπουν την πληροφορία σε σημασιολογική και διευκολύνουν την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών, μέσω της αποδοχής κοινής σημασιολογίας
για την περιγραφή της πληροφορίας.
Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο περιγραφής RDF (Resource Description
Framework) και των αντίστοιχων σχημάτων του (RDF schemas). Το RDF περιγράφει
οντολογίες που προορίζονται αποκλειστικά για το Διαδίκτυο - μια φιλόδοξη και πολύ
δύσκολη προσπάθεια.
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II. 4 Το Πλαίσιο Περιγραφής
Description Framework ή RDF)

Πόρων

(Resource

Tο Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework64) είναι το
πρότυπο που υιοθετήθηκε το 2004 για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων και
γενικότερα για την αναπαράσταση γνώσης στο περιβάλλον του Διαδικτύου65.
Αποτελεί επομένως µέρος της δραστηριότητας για τη διαχείριση µεταδεδοµένων
στον Παγκόσµιο Ιστό, την οποία υιοθέτησε και συντονίζει το World Wide Web
Consortium (W3C), και συγκροτεί τη βάση για την κωδικοποίηση, ανταλλαγή,
επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση µεταδεδοµένων. Για να ερµηνεύσει αυτά τα
µεταδεδοµένα, το RDF προσφέρει δυνατότητες ορισµού κατάλληλων σχηµάτων
(λεξιλογίων) µέσω της αντίστοιχης γλώσσας ορισµού RDF σχηµάτων (RDF Schema
Language). Προκειµένου να διευκολυνθεί ο ορισµός των µεταδεδοµένων, το RDF
έχει ένα σύστηµα κλάσεων που µοιάζει πολύ µε τις αντικειμενοστραφείς γλώσσες
προγραµµατισµού66. Ενα σύνολο από κλάσεις ονοµάζεται σχήµα. Οι κλάσεις
οργανώνονται σε µία ιεραρχία και προσφέρουν επεκτασιµότητα µέσω της
δυνατότητας προσθήκης υποκλάσεων στο αρχικό σχήµα. Με αυτόν τον τρόπο, και
προκειµένου να προκύψει ένα σχήµα που να διαφέρει λίγο σε σχέση µε ένα υπάρχον,
δεν είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός νέου σχήµατος από την αρχή. Αντίθετα, αυτό
διαμορφώνεται μέσα από διαδοχικές τροποποιήσεις του υπάρχοντος σχήµατος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι :
1. Τα δοµικά στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του Πλαισίου Περιγραφής Πόρων
(RDF) και της αντίστοιχης Γλώσσας Σχήµατος (RDFS) επιτρέπουν σε κοινότητες
χρηστών να µοιράζονται πληροφορίες ενός τοµέα γνώσης και να ορίζουν τη δική
τους σηµασιολογία µέσω µιας, σαφώς καθορισµένης, εννοιολογικής υποδοµής.
2. Η σηµασιολογία κωδικοποιείται σε ένα σύνολο από προτάσεις (που ονομάζονται
τριάδες)67. Κάθε πρόταση συντάσσεται από το ανάλογο υποκείμενο, ρήµα και
αντικείμενο µιας στοιχειώδους πρότασης, η οποία µπορεί να γραφεί µε τη χρήση
XML68 ετικετών. Το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται ένας φυσικός τρόπος για την

64

http://www.w3.org/RDF/
Το θέμα της αναπαράστασης της γνώσης είναι θεμελιώδους σημασίας για τον Σημασιολογικό Ιστό.
Άρα το RDF αποτελεί ένα από τα βασικά πρότυπα στα οποία βασίζεται η ανάπτυξη του
Σημασιολογικού Ιστού.
66
Τζορµπατζάκη 2003, 6-7.
67
Μαγκαναράκη 2002, 6.
68
H XML (Extensible Markup Language) αποτελεί μια γλώσσα περιγραφής και ανταλλαγής
δομημένων πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό. Η RDF υιοθέτησε συντακτικά στοιχεία του μοντέλου
δεδομένων της XML. Όμως, παρά τις συντακτικές ομοιότητες, τα δύο αυτά μοντέλα διαφοροποιούνται
ουσιαστικά. Για παράδειγμα, η XML χρησιμοποιεί δενδρικούς γράφους που βασίζονται στη σχέση
«γονέα – παιδί» (“Parent – child”). Η RDF χρησιμοποιεί γράφους διαφορετικού τύπου. Οι γράφοι της
αναπαριστούν κόμβους που σχετίζονται με πλήθος σχέσεων. Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι η
XML δεν υποστηρίζει τη «σχέση υπαλληλίας». Αυτό σημαίνει ότι η XML (σε αντίθεση με την RDF)
δεν μπορεί να περιγράψει ότι π.χ. ένα «αγγείο» είναι υποκλάση (ή υποκατηγορία) της κλάσης (ή
κατηγορίας) της «κεραμικής». Η RDF διαθέτει τον μηχανισμό υποστήριξης απλών ή πολλαπλών
σχέσεων υπαλληλίας, έτσι π.χ. ένα «αγγείο» μπορεί να ανήκει στην κατηγορία (ή κλάση) της
«κεραμικής» αλλά και ταυτόχρονα στην κατηγορία της «πλαστικής». (Koffina 2005, 29 -30).
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περιγραφή της συντριπτικής πλειονότητας των πληροφοριακών πόρων που
µπορούν να βρεθούν στο ∆ιαδίκτυο.
Οι δομημένες περιγραφές είναι εννοιολογικά σαφώς πλουσιότερες από τη συνήθη
και παραδοσιακή μέθοδο «προσέγγισης με όρους» (set of term approach)69. Στην
πραγματικότητα προσεγγίζουν πολύ περισσότερο τη φυσική γλώσσα, που συχνά
θεωρείται ο ιδανικός τρόπος περιγραφής και τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού
υλικού.
3. Tο RDF στοχεύει στην επαναχρησιµοποίηση, τον διαµοιρασµό και την
επεκτασιµότητα των ορισµών µεταδεδοµένων και, κατά συνέπεια, στην αυτόµατη
επεξεργασία πόρων που ανταλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου.
Με τον τρόπο αυτό, διαφορετικές κοινότητες χρηστών µπορούν είτε να
αναπτύξουν ανεξάρτητα το δικό τους σχήµα είτε να επαναχρησιµοποιήσουν ήδη
υπάρχοντα σχήµατα άλλων οµάδων, ως έχουν ή επεκτείνοντάς τα (π.χ. ο τομέας
της τοιχογραφίας μπορεί να προστεθεί ως επέκταση στο τμήμα της οντολογίας
που αφορά στην εικονογραφία της σφραγιδογλυφίας) έτσι ώστε να ικανοποιήσουν
τις συγκεκριµένες ανάγκες περιγραφής και σύγκρισης των πληροφοριακών πόρων
τους.
Για το RDF, «πόρος» είναι ο,τιδήποτε πρόκειται να περιγραφεί. Μπορεί να είναι μια
σελίδα στο Διαδίκτυο ή ένας δικτυακός τόπος ή φυσικά αντικείμενα που δεν είναι
ακόμη προσπελάσιµα στον Παγκόσµιο Ιστό, όπως οι σφραγίδες, ή έννοιες ή και μια
λέξη.
Οι πόροι δηλώνονται με το Καθολικό Αναγνωριστικό Πόρων (Universal Resource
Identifiers ή URI). To URI είναι γενικότερο απο το URL του Διαδικτύου. Δεν
δηλώνει απαραίτητα κάτι προσπελάσιμο στο διαδίκτυο. Είναι απλώς ένα παγκόσμιο,
μοναδικό και μόνιμο αναγνωριστικό, μια ταυτότητα του πόρου που περιγράφει.
To RDF είναι ένα απλό μοντέλο μεταδεδομένων : όλες οι προτάσεις του
αποτελούνται απο μια δήλωση της μορφής: Υποκείμενο, Σχέση, Αντικείμενο. Στην
πραγματικότητα, οι περισσότερες φυσικές γλώσσες χρησιμοποιούν αυτή τη δομή και
το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης που αναπαραστούμε μέσα από τους υπολογιστές
μπορεί να έχει αυτή τη μορφή. Συγχρόνως, για την αναπαράσταση και οπτική
απεικόνιση των RDF/S περιγραφών και σχηµάτων χρησιµοποιείται, εκτός από το
µοντέλο των προτάσεων (τριάδων), ένα µοντέλο κατευθυνόµενων γράφων70. Οι
δηλώσεις RDF παριστάνονται συνήθως ώς κατευθυνόμενοι γράφοι με ετικέττες71.
Στο µοντέλο των κατευθυνόµενων γράφων που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα
εργασία72 για την αναπαράσταση RDF περιγραφών και σχηµάτων, οι «κόµβοι»
αναπαριστούν έννοιες (πόρους ή κλάσεις ή οντότητες) και οι «ακµές» συµβολίζουν
σχέσεις µεταξύ των κόµβων ή ιδιότητες. Ως κόµβοι αναπαριστώνται επίσης και τύποι
“Literal”, δηλαδή αλφαριθµητικά και άλλοι βασικοί τύποι δεδοµένων, όπως αυτοί
ορίζονται στο σχήµα της XML.

69

Όπως η αναζήτηση που βασίζεται σε όρους που προέρχονται από Θησαυρούς, (Wielinga et al. 2001,
194-195).
70
Βακάλη 1999, 327.
71
“Directed labeled graphs” (Μαγκαναράκη 2002, 8).
72
Οι γράφοι απεικονίζονται στους πίνακες 2- 12 του Κεφ. ΙΙΙ 1, και έχουν σκοπό να διευκολύνουν την
κατανόηση του εννοιολογικού σχήματος.
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Οπτικά οι κόµβοι συµβολίζονται ως ελλείψεις και τα αλφαριθµητικά ως
παραλληλόγραµµα.
Όσον αφορά τις ακµές, για τις ανάγκες της εργασίας αναφέρονται τα παρακάτω είδη :
α) ακμές απόδοσης γνωρισµάτων (με µονό -πράσινο- βέλος), και β) ακμές υπαλληλίας
(με διπλό -μαύρο- βέλος). Με τις ακμές απόδοσης γνωρισµάτων αναπαριστώνται
γνωρίσµατα κόµβων και οι µεταξύ τους σχέσεις. Ενώ οι ακµές υπαλληλίας
χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν, σε επίπεδο σχήµατος, ότι ένας κόµβος (ή κλάση)
ή μια ιδιότητα είναι υποκατηγορία ενός σηµασιολογικά ευρύτερου κόµβου ή μιας
ευρύτερης ιδιότητας αντίστοιχα. Ο µηχανισµός των ακµών υπαλληλίας επιτρέπει τον
σχηµατισµό ιεραρχιών κόµβων αλλά και ακµών.
Ενας επίσης σηµαντικός µηχανισµός για την ανάπτυξη RDF σχηµάτων και τη
δηµιουργία RDF περιγραφών είναι :
Ο χώρος ονοµατοδοσίας (XMLnamespace), επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση όρων
από διαφορετικά σχήµατα. Ένας χώρος ονοµατοδοσίας είναι ένα σύνολο από κλάσεις
ή/και ιδιότητες, στον οποίο αποδίδεται ένα µοναδικό URI. Έτσι, ένα RDF σχήµα
αποτελεί ένα χώρο ονοµατοδοσίας που προσδιορίζεται µοναδικά από ένα URI. Με τη
χρήση ενός XML χώρου ονοµατοδοσίας, περιγραφικοί όροι (δηλαδή ονόµατα
κλάσεων ή/και ιδιοτήτων) αναγνωρίζονται µοναδικά από το URI του σχήµατος στο
οποίο ορίζονται (το οποίο παίζει το ρόλο ενός προθέµατος) ως κανονικοί πόροι στο
∆ιαδίκτυο. Στην παρούσα εργασία, ο μηχανισμός των χώρων ονοματοδοσίας
καθόρισε την ανάπτυξη της πολυεδρικής προσέγγισης της οντολογίας (για το αριθμό
και την ταυτότητα των χώρων ονοματοδοσίας, βλέπε Κεφ. ΙΙ.1(1) «Περιγραφή της
πολυεδρικής οντολογίας»). Οι συγκεκριμένοι χώροι ονοματοδοσίας βοηθούν στην
καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας σε θεματικές ενότητες τεκμηρίωσης, και
οδηγούν τον χρήστη σε μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση.
Για να επιτύχει την μοντελοποίηση και περιγραφή των πληροφοριακών πόρων ενός
πεδίου εφαρμογής, το RDF/S προσφέρει ένα σύνολο από δομικά στοιχεία, τα οποία
παρουσιάζονται εν συντομία στις επόμενες παραγράφους. Οι παρακάτω ορισμοί της
βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται απο το RDF/S παρέχονται ως βοήθημα για
τους αναγνώστες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ορολογία της μοντελοποίησης
όσο και ως επεξήγηση για την ακριβή χρήση των όρων73 .
Τυπικές RDF/S κλάσεις και ιδιότητες
Η έννοια της κλάσης στο πρότυπο RDF/S χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει ένα
σύνολο από πληροφοριακούς πόρους, οι οποίοι οµοιάζουν βάσει ενός αριθµού
κοινών χαρακτηριστικών. Η γλώσσα RDF/S προσφέρει μια σειρά από βασικές
κλάσεις, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µοντελοποιήσουν τη
πληροφορία που περικλείεται σε ένα γνωστικό τoµέα.
Πρόκειται συγκεκριµένα, για τις ακόλουθες κλάσεις:
rdfs:Resource (Πόρος): οποιοσδήποτε πληροφοριακός πόρος που µπορεί να
περιγραφεί µε το RDF αποτελεί µέλος της κλάσης rdfs:Resource. Εκτός από
πληροφοριακούς πόρους άµεσα συνδεδεµένους µε το ∆ιαδίκτυο, µπορούν να
περιγράψουν στοιχεία του φυσικού κόσµου, π.χ. τέχνεργα, πρόσωπα, εκδόσεις κλπ.

73

Crofts et al. 2004, 6.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε πληροφοριακός πόρος διακρίνεται από ένα ατομικό
URI.
rdfs:Class (Κλάση): Μια κατηγορία ειδών74 που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά
χαρακτηριστικά, τα οποία λειτουργούν ως κριτήρια προκειμένου να καθοριστούν τα
είδη που ανήκουν στη συγκεκριμένη κλάση. Μια κλάση παίζει ρόλο ανάλογο με
αυτόν του ουσιαστικού στη γραμματική και μπορεί να οριστεί πλήρως, χωρίς
αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο – σε αντίθεση με τις ιδιότητες, που
πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένο πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών. Συχνά, οι όροι
κατηγορία, οντότητα ή κόμβος χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα της κλάσης.
Εντούτοις, µία rdfs:Class δεν επιβάλλει ένα συγκεκριµένο τύπο για τα µέλη/ πόρους
της και πόροι που ανήκουν στην ίδια κλάση µπορεί να περιγράφονται µε βάση
διαφορετικές ιδιότητες.
rdf:Property (Ιδιότητα): Αναπαριστά όλες τις ιδιότητες. Μία ιδιότητα καθορίζει μία
ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε δύο κλάσεις. Η ιδιότητα παίζει τον ρόλο του ρήματος
στη γραμματική. Καθορίζεται με βάση το Πεδίο Ορισμού και το Πεδίο Τιμών της, τα
οποία είναι ανάλογα με το υποκείμενο και το αντικείμενο στη γραμματική – σε
αντίθεση με τις κλάσεις, που μπορούν να καθοριστούν ανεξάρτητα. Δεν έχει σημασία
ποια κλάση επιλέγεται ως Πεδίο Ορισμού, όπως ακριβώς δεν έχει σημασία η επιλογή
ανάμεσα σε ενεργητική και παθητική φωνή στη γραμματική. Με άλλα λόγια, μία
ιδιότητα μπορεί να ερμηνευτεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, με δύο διαφορετικές
αλλά σχετιζόμενες μεταξύ τους ερμηνείες. Ιδιότητα είναι είτε ένα γνώρισµα ή
χαρακτηριστικό που χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα πόρο είτε µια σχέση
µεταξύ πόρων. Κάθε ιδιότητα έχει ορισµένη σηµασιολογία.
Οι ιδιότητες αποτελούν µια ειδική κατηγορία πόρων. Η ιδιαιτερότητα του RDF/S
µοντέλου, σε σύγκριση µε το οντοκεντρικό µοντέλο δεδοµένων, έγκειται στο γεγονός
ότι οι ιδιότητες στο RDF θεωρούνται «πολίτες πρώτης κατηγορίας» (first-class
citizens), δεδοµένου ότι µπορούν να οριστούν και να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα
από τις κλάσεις στις οποίες αποδίδονται. Στο RDF οι ιδιότητες είναι µηδιατεταγµένες, προαιρετικές και πλειότιµες, που σηµαίνει ότι η χρήση τους δεν είναι
απαραίτητη για την περιγραφή πόρων που ανήκουν στην κλάση με την οποία
συναρτώνται ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν και περισσότερες από µία φορές.
rdfs:Literal (Τιμή): Αντιπροσωπεύει το σύνολο των τιµών βασικών τύπων, για
παράδειγµα συµβολοσειρές χαρακτήρων (string) και αριθµητικούς τύπους
(πραγµατικοί και ακέραιοι αριθµοί). Σύµφωνα µε το µοντέλο γραφημάτων που
ακολουθεί το RDF/S, η κλάση αυτή αναπαριστά τους «αυτο-περιγραφόµενους» (selfdenoting) κόµβους· κόµβους δηλαδή στους οποίους δεν µπορεί να αποδοθεί κάποια
ιδιότητα. Με αυτό τον τρόπο, αν και µπορούµε να αποδώσουµε ιδιότητες στην ίδια
την κλάση rdfs:Literal, οι ιδιότητες αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν στα µέλη της
συγκεκριμένης κλάσης. Εποµένως, οι τιµές literal µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο
πεδίο τιµών µιας ιδιότητας και όχι στο πεδίο ορισµού της.
rdfs:subClassOf (Υποκλάση) rdfs:subPropertyOf (Υποϊδιότητα):
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Αυτόθι.
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H υποκλάση αποτελεί εξειδίκευση (ή υποκλάση) μίας άλλης κλάσης (της υπερκλάσης
της). Υποϊδιότητα είναι μία ιδιότητα που είναι εξειδίκευση μίας άλλης ιδιότητας (της
υπεριδιότητάς της). Η χρήση των ιδιοτήτων rdfs:subClassOf και rdfs:subPropertyOf
σχηµατίζει ιεραρχίες κλάσεων και ιδιοτήτων αντίστοιχα. Γραφικά, αυτές
συµβολίζονται µε ακµές υπαλληλίας (isA links).
H κληρονομικότητα των ιδιοτήτων από υπερκλάσεις σε υποκλάσεις σημαίνει ότι εάν
ένα στοιχείο x αποτελεί υπόδειγμα μιας κλάσης Α, τότε όλες οι ιδιότητες που πρέπει
να ισχύουν για τα υποδείγματα οποιασδήποτε υπερκλάσης Α, πρέπει επίσης να
ισχύουν και για το στοιχείο x· και όλες οι προαιρετικές ιδιότητες που ενδέχεται να
ισχύουν για τα υποδείγματα οποιασδήποτε υπερκλάσης Α, ενδέχεται να ισχύουν και
για το στοιχείο x.
rdfs:domain (Πεδίο ορισμού) rdfs:range (Πεδίο τιμών): οι ιδιότητες αυτές
χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν το πεδίο «ορισµού» (domain) και «τιµών»
(range) µιας ιδιότητας. Η κλάση του πεδίου ορισμού είναι ανάλογη με το υποκείμενο
μιας φράσης στη γραμματική, ενώ η ιδιότητα είναι ανάλογη με το ρήμα. Δεν έχει
σημασία ποια κατηγορία επιλέγεται ως πεδίο ορισμού και ποια ως πεδίο τιμών, όπως
ακριβώς δεν έχει σημασία η επιλογή ανάμεσα σε ενεργητική και παθητική φωνή στη
γραμματική. Από εννοιολογικής πλευράς, τα ονόματα των ιδιοτήτων έχουν
σχεδιαστεί ως «σημαίνοντα» και ως γραμματικά ορθά όταν διαβάζονται με φορά από
το πεδίο ορισμού στο πεδίο τιμών.
Το µοντέλο RDF/S επιτρέπει την πολλαπλή χρήση των ιδιοτήτων αυτών: εποµένως,
µία ιδιότητα µπορεί να αποδοθεί σε πολλές διαφορετικές κλάσεις και να πάρει τιµές
από ένα σύνολο κλάσεων.
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II. 5 Συστήματα και Πρότυπα σχολιασμού πολιτισμικών
αντικειμένων και εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στην
εργασία
Κατά τη σχεδίαση της προτεινόμενης οντολογίας, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν
υπόψη υπάρχοντα μοντέλα και πρότυπα πολιτισμικών δεδομένων, και μουσειακά –
πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με τον τομέα της
τεκμηρίωσης πολιτισμικών αντικειμένων και της εικονογραφίας τους. Η εφαρμογή
των προτύπων εκπροσωπεί μια καθολική προσέγγιση στη δόμηση δεδομένων. Τα
πρότυπα που μελετήθηκαν συνέβαλαν στην ομοιόμορφη δόμηση και ανάπτυξη της
οντολογίας της εργασίας καταστώντας την συμβατή, πρακτική και ευέλικτη και
επιτρέποντας στον χρήστη να μετέχει σε μια κοινή προσέγγιση.

ΙΙ. 5. (1) Το πρότυπο Corpus der minoischen und
mykenischen Siegel (CMS)
Το πολύτομο σώμα του CMS ιδρύθηκε από τον καθηγητή Friedrich Matz το 195875.
Τη συμπλήρωση του έργου έχει αναλάβει από τη δεκαετία του '60 ο Ingo Pini. Τα
αρχεία του περιλαμβάνουν μια συλλογή από 9.000 αποτυπώματα σφραγίδων,
σφραγισμάτων, σφραγιστικών δακτυλιδιών κ.α., 7.500 σχέδια σφραγίδων και
σφραγισμάτων και 100.000 περίπου αρνητικά φωτογραφιών. Μέχρι σήμερα έχουν
εκδοθεί πάνω από 20 τόμοι του CMS με αναλυτικό υλικό, ενώ συνθετικά
αποτελέσματα της έρευνας στον ευρύτερο τομέα της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας
δημοσιεύονται περιοδικά σε τόμους - παραρτήματα (Beihefte) του CMS. Η
επιστημονική επιτροπή έχει την έδρα της στο Marburg της Γερμανίας και
συνεργάζεται συστηματικά με πολυάριθμους ερευνητές σε όλο τον κόσμο.
Τo μνημειακό αυτό έργο αποτελεί το τυποποιημένο σώμα πληροφορίας -σε έντυπη
μορφή εγγράφου- που εξυπηρετεί επίσημα και σοβαρά τις ανάγκες τεκμηρίωσης και
σχολιασμού των προϊστορικών σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών. Έχει
επιτύχει ένα βαθμό συστηματοποίησης των διαδικασιών τεκμηρίωσης λαμβάνοντας
πάντοτε υπόψη τη διεθνή έρευνα στον τομέα.
Το αρχαιολογικό υλικό που περιέχει βρίσκεται διασκορπισμένο σε μουσεία της
Δύσης, και αποτελεί το αναγνωρισμένο εργαλείο της έρευνας στον τομέα της
προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας. Διαχειρίζεται, συνεπώς ένα τεράστιο και
ετερόκλιτο υλικό τεκμηρίωσης, που περιλαμβάνει φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα
καταγραφών, και βιβλιογραφίας. Η γλώσσα συγγραφής είναι η γερμανική.
Οι σφραγίδες δημοσιεύονται σε σύνολα, με κριτήρια : τον τόπο έρευσης, φύλαξης και
τη χρονολόγηση. Κάθε σφραγίδα χαρακτηρίζεται απο ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό,
που σχηματίζεται από τους λατινικούς αριθμούς του ειδικού τόμου έκδοσης και τον
αραβικό του συγκεκριμένου αντικειμένου (π.χ. CMS II, 3, Nr 52). Κάθε σφραγίδα
σχολιάζεται αναλυτικά. Η συνολική τυπική καταγραφή χαρακτηρίζεται από την
περιγραφική αναφορά του τόπου έρευσης, και κατόπιν την ανάλυση του σχήματος
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του σφραγιστικού τεχνέργου, των ειδικών τεχνολογικών χαρακτηριστικών και των
σωζόμενων διαστάσεών του, του αριθμού καταλόγου στο Μουσείο όπου φυλάσσεται
και, τέλος, της εικονογραφίας του.
Κάθε καταγραφή ακολουθεί ένα σχετικά τυποποιημένο σχήμα παρουσίασης που
συνοδεύεται από εικόνες (φωτογραφίες των αντικειμένων -γενική ή μερική άποψη –
ή/και των αποτυπωμάτων τους και σχέδιο). Ο σχολιασμός της εικονογραφίας γίνεται
σε ελεύθερο κείμενο. Επιπλέον πληροφορίες καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα των
σχολίων : πρόκειται συνήθως για μεταγενέστερες παρατηρήσεις ή διορθωτικές
παρεμβάσεις. Kάθε κείμενο καταγραφής ακολουθεί η δημοσιευμένη σχετική
βιβλιογραφία, για το ίδιο το αντικείμενο ή για τυπολλογικά του παράλληλα.
Κάθε τόμος περιλαμβάνει αρχειοθετημένους καταλόγους εικονογραφικών θεμάτων.
Οι κατάλογοι των “Μοτίβων” ή θεμάτων του CMS ταξινομούνται αλφαβητικά. Η
σύνταξη των καταλόγων γίνεται βάσει πολλαπλών κριτηρίων και προσεγγίσεων
(Κεφ. ΙΙ. 2. 5).
Ο μεγάλος αριθμός των συγγραφέων–συνεργατών του CMS προϋποθέτει πολλές
διαφορετικές προσεγγίσεις76. Όπως διαπιστώνει ο J. Younger, κατά την τεκμηρίωση
δεν γίνεται χρήση ενιαίας ορολογίας, ενώ η παρουσίαση των δεδομένων δεν έχει
αυστηρά τυποποιημένη και σταθερή μορφή77. Η δημιουργία ενός βασικού κοινού
λεξιλογίου μπορεί, επομένως, να αποτελεί το όνειρο πολλών ερευνητών που
συνεργάζονται με το CMS.
Ωστόσο, το γεγονός και μόνο της ύπαρξης ενός τέτοιου εκδοτικού έργου είναι τόσο
σημαντικό, ώστε κάθε συζήτηση για τη συνεπή χρήση της σχετικής ορολογίας
μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

ΙΙ. 5. (2) Συστήματα όρων
Οι Θησαυροί Πολιτισμικών Όρων είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται στην
τεκμηρίωση των πολιτισμικών αγαθών. Έχουν ιεραρχική δομή και καθορίζουν
σχέσεις μεταξύ των όρων για να καταδείξουν όχι μόνο τη συνωνυμία και τη θεματική
συγγένεια, αλλά και σχέσεις γένους-είδους και όλου-μέρους. Με τη σύνδεση των
όρων διευκολύνουν το χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών. Σκοπός τους είναι να
καθιερώσουν ένα σύστημα ορολογίας που διευκολύνει την κατάταξη των
αντικειμένων και, κατά συνέπεια, την αναζήτησή τους από τους ειδικούς78. Σε αυτό
το υποκεφάλαιο παρατίθενται τα συστήματα όρων που μελετήθηκαν στα πλαίσια
αυτής της εργασίας.
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ΙΙ. 5. (2) 1. Θησαυρός της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (Art and Architecture
Thesaurus ή ΑΑΤ)79
Πρόκειται για ένα δομημένο και ελεγχόμενο λεξιλόγιο, με όρους που προσεγγίζουν
εννοιολογικά την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό γενικότερα. Ο
ΑΑΤ χρησιμοποιείται από μουσεία και οργανισμούς καθώς διευκολύνει την
περιγραφή του οπτικού υλικού (φωτογραφίες, διαφάνειες, πόστερ κ.ά.). Οι όροι του
υπάρχουν συγκεντρωμένοι σε καταλόγους και λεξικά και καλύπτουν θέματα που
ανήκουν στις ακόλουθες επτά αμοιβαία αποκλειόμενες ιεραρχίες :
1) Σχετιζόμενοι όροι (αφηρημένες έννοιες, όπως ομορφιά, μεταφορά, ιδιαιτερότητα)
2) Φυσικά γνωρίσματα (ποιοτική περιγραφή, όπως χρώμα, σχήμα) 3) Τεχνοτροπία
και χρονική περίοδος 4) Πρόσωπα ή ομάδες που είναι υποκείμενα δραστηριοτήτων 5)
Δραστηριότητες 6) Υλικά 7) Αντικείμενα (προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας).
ΙΙ. 5. (2) 2. Θησαυρός Γραφικών Υλών της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου
(Library of Congress’s Τhesaurus for Graphic Materials ή TGM)80
Ο Θησαυρός του TGM παρέχει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο που αφορά στην στατική
εικόνα, και καλύπτει θέματα σχετικά με γεγονότα, δραστηριότητες, αντικείμενα,
τόπους και πρόσωπα. Προωθείται ως πρότυπο καταλογογράφησης των οπτικών
έργων. Ο θησαυρός εμπεριέχει γύρω στους 6300 εγκεκριμένους όρους και
χρησιμοποιείται από αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και οργανισμούς που διαθέτουν
ιστορικές συλλογές εικόνων.
Θησαυροί όπως εκείνοι της Art and Architecture και της Library of Congress
βοηθούν σημαντικά στην ταξινόμηση και μελέτη εικονογραφικών θεμάτων.
ΙΙ. 5. (2) 3. Το ταξονομικό σύστημα ICONCLASS81
Το Iconclass αποτελεί ένα διεθνές ταξονομικό σύστημα που αφορά στην έρευνα και
τεκμηρίωση του εικονογραφικού υλικού. Παρέχει πάνω απο 28.000 ορισμούς που
χαρακτηρίζονται από κωδικούς ιεραρχικά δομημένους και 14.000 λέξεις–κλειδιά,
αρχειοθετημένα σε αλφαβητικούς καταλόγους. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε κάποιο
όρο ή κάποια έννοια του τομέα των Καλών Τεχνών. Οι κωδικοί επιτρέπουν συνολικά
την ποικίλη προσέγγιση της εικονογραφίας, η οποία διαιρείται σε δέκα θεματικές
κατηγορίες :
0) Αφηρημένα θέματα 1) Θρησκεία και υπερφυσικό 2) Φύση 3) Άνθρωπος (ως
βιολογική οντότητα) 4) Κοινωνία και Πολιτισμός 5) Αφηρημένες έννοιες 6) Ιστορία
7) Η Βίβλος 8) Γραμματεία 9) Μυθολογία και Ιστορία.
To Iconclass είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αυτούς που αναζητούν μεμονωμένα
εικονογραφικά αντικειμένα ή ολοκληρωμένες (σκηνές-) παραστάσεις με ισχυρό
ερμηνευτικό κύκλο και θεωρείται κατάλληλο για θέματα της νεώτερης εποχής. Εχει
μεταφραστεί στα Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
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ΙΙ. 5. (3) Οντολογίες
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρατίθενται τα πρότυπα και οι οντολογίες που
μελετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην εργασία αυτή. Οι οντολογίες “CRM”,
“Dolce” και τα σχήματα μεταδεδομένων “CDWA” και “VRA Core Categories 3.0”
συνέβαλαν ουσιαστικά στην ονομασία, στον ορισμό, στην περιγραφή, στην
ταξινόμηση αλλά και στην ομαδοποίηση των οντοτήτων και των σχέσεων τους στις
αντίστοιχες θεματικές περιοχές που συνθέτουν την τεκμηρίωση του υλικού και
εικονογραφικού αντικειμένου της προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.
ΙΙ. 5. (3) 1. Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς της CIDOC (Conceptual Reference
Model ή CRM) 82
Το CRM83 είναι η πρώτη τυπική οντολογία που στοχεύει στην ανταλλαγή και
διαλειτουργικότητα της πληροφορίας για την πολιτισμική κληρονομιά μεταξύ
μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων. Το CRM αποτελεί την κορύφωση των εργασιών
μιας δεκαετίας και πλέον, με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων από τη Διεθνή Επιτροπή
Τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)84.
Πρωταρχικός ρόλος του CRM είναι να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων
ανάμεσα σε ετερογενείς πηγές πληροφοριών για την πολιτιστική κληρονομιά.
Παρέχει τους αναγκαίους σημασιολογικούς ορισμούς και επεξηγήσεις, προκειμένου
να μετατρέψει ανόμοιες πηγές με τοπικό χαρακτήρα σε ένα συνεκτικό μέσο
παγκόσμιας εμβέλειας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οργανισμού, σε εσωτερικιά
δίκτυα ή στο Διαδίκτυο.
Η προοπτική του είναι επομένως υπερ-ιδρυματική, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε
συγκεκριμένα τοπικά συμφραζόμενα. Ο στόχος αυτός καθορίζει τα δομικά στοιχεία
και το επίπεδο λεπτομέρειας του CRM, το οποίο αποσκοπεί να παράσχει μια ιδανική
ανάλυση της διανοητικής δομής της πολιτιστικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τους
κανόνες της λογικής. Κατά συνέπεια, δεν έχει βελτιστοποιηθεί για αποθήκευση, με
σκοπό την εφαρμογή και την επεξεργασία. Περισσότερο παρέχει τα μέσα για να
γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα που έχουν τέτοιες βελτιστοποιήσεις στη
σημασιολογική προσβασιμότητα των αντίστοιχων περιεχομένων.
ΙΙ. 5. (3) 2. Περιγραφική Οντολογία της Γλωσσολογίας και της Γνωστικής
Μηχανικής (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering ή
DOLCE) 85
Η Dolce86 συνιστά μια θεμελιώδη και υψηλού επιπέδου περιγραφική οντολογία της
Γλωσσολογίας και της “Γνωστικής Μηχανικής”. Αποτελεί το αρχικό πρότυπο της
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ομάδας των Θεμελιωδών Οντολογιών Βιβλιοθήκης, που αναπτύχθηκαν μέσω του
έργου του “WonderWeb”87. Σε αντίθεση με τις «ελαφρότερες» οντολογίες, που
εστιάζουν στην ελάχιστη δομή της ορολογίας -η οποία συχνά αποτελεί μια απλή
ταξονομία- εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας κλειστής κοινότητας, ο κύριος σκοπός
των θεμελιωδών οντολογιών είναι η διαπραγμάτευση νοήματος και η εδραίωση
κοινής συναίνεσης σε μία κοινωνία στην οποία συμμετέχουν υπολογιστικά
συστήματα και άνθρωποι.
ΙΙ. 5. (3) 3. Περιγραφικές Κατηγορίες έργων Τέχνης (Categories for the
description of works of Art CDWA) 88
Πρόκειται για ένα σχήμα μεταδεδομένων που ολοκληρώθηκε από τον οργανισμό Art
Information Task Force (AITF) τον Φεβρουάριο του 1996. Αποτελεί ένα πρότυπο
βάσεων δεδομένων για την τέχνη, αφού εφαρμόζει ένα εννοιολογικό πλαίσιο
περιγραφής και πρόσβασης στην πληροφορία που αφορά σε εικόνες και αντικείμενα.
Ενέχει είκοσι έξι διαφορετικές κατηγορίες και κάθε κατηγορία αναλύεται σε
αντίστοιχες υποκατηγορίες. Το σχήμα αυτό είναι εκτεταμένο και προορίζεται για τους
ειδικούς της Ιστορίας της Τέχνης. Τα σχήματα του CDWA και του VRA θεωρούνται
τα πιο σημαντικά και αναγνωρισμένα πρότυπα μεταδεδομένων που έχουν σχεδιαστεί
ώστε να πληρούν τις ανάγκες των συλλογών εικονογραφικού υλικού.
ΙΙ. 5. (3) 4. Dublin Core89
Το σύνολο µεταδεδοµένων Dublin Core εμπεριέχει ένα σώμα από ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που περιγράφουν οποιοδήποτε είδος πληροφορίας και βοηθούν στην
οργάνωση και κατάταξη της πληροφορίας ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείµενό
της. Υποστηρίζεται από το διεθνή οργανισμό προτυποποίησης “Dublin Core
Metadata Iniative” (DCMI) και αποτελείται από δεκαπέντε ορισµούς που
περιγράφουν εννοιολογικά οποιαδήποτε πληροφορία ανεξάρτητα από τον τύπο της
και την κατηγορία στην οποία ανήκει. Όλοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν
μεταδεδομένα από το σώμα αυτό για να περιγράψουν τους πόρους (resources) σε ένα
οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα. Ιδιαίτερη χρήση βρίσκει η εφαρμογή αυτή στις
σελίδες του Διαδικτύου.
Στις κοινότητες των χρηστών των µεταδεδοµένων Dublin Core περιλαμβάνονται
ερευνητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι εµπορικοί–γραφειοκρατικοί οργανισµοί,
βιβλιοθήκες, σχεδιαστές σελίδων στο Διαδίκτυο κλπ.
ΙΙ. 5. (3) 5. Επιτροπή Οπτικών Πόρων και Προτύπων Δεδομένων (Visual
Resources Association Data Standards Committee ή VRA) 90
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Η Επιτροπή Οπτικών Πόρων και προτύπων δεδομένων όρισε το έτος 2000 τις
προδιαγραφές για τις βασικές κατηγορίες της έκδοσης 3.0 της VRA (VRA Core
categories version 3.0) αφού αναγνώρισε ότι οι Περιγραφικές Κατηγορίες Έργων
Τέχνης (CDWA) δεν επαρκούσαν για τη μελέτη και ανάλυση του εικονογραφικού
υλικού. Η ίδρυση της VRA ήταν αποτέλεσμα της εννοιολογικής επέκτασης του
σχήματος των Περιγραφικών Κατηγοριών Εργων Τέχνης (CDWA). Η VRA ανέπτυξε
ένα πίνακα κατηγοριών (VRA template) που ορίζεται ως εξειδίκευση του Dublin
Core και παρέχει ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων προσαρμοσμένων στις ανάγκες
του εικονογραφικού υλικού. Πρόκειται για ένα πίνακα δεκαεπτά κατηγοριών, οι
οποίες προορίζονται για καταγραφές τόσο των αυθεντικών έργων που απεικονίζονται
όσο και των εικόνων που φέρουν τα προαναφερόμενα έργα.
Στις κατηγορίες αυτές, η πληροφορία διαιρείται σε δύο ενότητες: εκείνες που
περιγράφουν το έργο (Work Description Categories) και σχολιάζουν το πρωτότυπο
έργο που απεικονίζει, και εκείνες που περιγράφουν το οπτικό έγγραφο (Visual
Document Description Categories) και σχολιάζουν τις ιδιότητες του μέσου
απεικόνισης.
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε το πρότυπο VRA.
Συνδυάστηκε ωστόσο με στοιχεία από το European GRASP Project, ένα πρόγραμμα
που ανέπτυξε μια οντολογία τεκμηρίωσης και σχολιασμού απωλεσθέντων έργων
τέχνης 91. Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι οι ακόλουθες ενότητες, οι οποίες
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα άλλα ερευνητικά έργα :
•
•
•
•

1) Περιγραφές σχετιζόμενες με παραγωγή, π.χ. δημιουργός, τεχνοτροπία
(στυλ), πολιτισμός και σχέσεις μεταξύ τους.
2) Περιγραφές φυσικών στοιχείων, π.χ. διαστάσεις, χρώμα.
3) Περιγραφές διαχείρισης, π.χ. θέση, αριθμός καταλόγου μουσείου, συλλογή,
προστασία.
4) Γενικά στοιχεία, π.χ. κύρια τυπολογία, ονομασία του αντικειμένου (τίτλος)
κλπ.
ΙΙ. 5. (4) Πληροφοριακά
τεκμηρίωσης

συστήματα

πολιτισμικής

Τα πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικής τεκμηρίωσης αποτελούν εφαρμογές
λογισμικού που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση των
πολιτισμικών αγαθών. Περιλαμβάνουν συστήματα διαχειριστικής και θεματικής
τεκμηρίωσης, συστήματα τεκμηρίωσης έρευνας πεδίου κ.α..
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται συστήματα που αφορούν, κυρίως, στην
τεκμηρίωση της εικονογραφίας. Αναφέρονται επίσης επιλεγμένες εφαρμογές
οντολογικής προσέγγισης του εικονογραφικού υλικού μέσω των δυνατοτήτων που
προσφέρει το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF). Η μελέτη των περιπτώσεων που
ακολουθούν επηρέασε την εξέλιξη και την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας.
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ΙΙ. 5. (4) 1. Ανθίβολον 92
Το Ανθίβολο είναι ένα πιλοτικό σύστημα για τη συστηματική κατάταξη των
εικονογραφικών θεμάτων της χριστιανικής τέχνης. Υλοποιήθηκε από το Κέντρο
Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ το 1998.
Στον σχεδιασμό του συστήματος τεκμηρίωσης της ορθόδοξης χριστιανικής
εικονογραφίας μεταφέρεται τεχνογνωσία από το σύστημα πολιτισμικής τεκμηρίωσης
«Κλειώ».
Στόχοι του συστήματος αυτού είναι:
1. Η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού για τη μελέτη των θεμάτων της χριστιανικής
εικονογραφίας, με αφετηρία τα μνημεία της Ιεράς Μονής Σινά και η κατασκευή
πιλοτικού συστήματος, για τη συστηματική κατάταξη της αντίστοιχης εικονογραφίας.
Ειδικότερα, γίνεται τυπολογική κατάταξη των εικονογραφικών στοιχείων, ώστε να
είναι δυνατή η διάταξή τους σε ομάδες ή παραλλαγές, ανεξαρτήτως τεχνοτροπίας,
επιφάνειας, ή υλικού στα οποία έχουν απεικονισθεί.
2. Η σχηματική ανασύνθεση των ανθιβόλων των ίδιων παραστάσεων.
3. Η ανίχνευση του κοινού συνθετικού τύπου που έχουν ακολουθήσει οι αγιογράφοι
κατά τη σύντμηση ή την ανάπτυξη μιας παράστασης σε εικόνες, χειρόγραφα,
τοιχογραφίες κλπ., και την ενδεχόμενη ένταξή τους σε συγκεκριμένες εποχές ή
εργαστήρια.
ΙΙ. 5. (4) 2. Κοινοπραξία Μουσείων τέχνης Art Museum Image Consortium, ή
AMICO 93
Η AMICO είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία που δηµιουργήθηκε από τα Μουσεία
Τέχνης της Βορείου Αµερικής, τα οποία συνεργάστηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Στόχος τους ήταν να προσφέρουν πρόσβαση σε πολιτισµική πληροφορία, µέσω της
δηµιουργίας και συνεχούς ενημέρωσης µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης εικόνων και της
συστηματικής τεκµηρίωσης των έργων των συλλογών τους.
Η AMICO Library αποτελεί µια βάση δεδοµένων µε περισσότερα από 65.000 έργα
τέχνης που στεγάζονται στα µουσεία αυτά. Πρόκειται για μια συλλογή εικόνων
υψηλής ανάλυσης, που συνοδεύεται από περιγραφές, και διατίθεται στον Παγκόσµιο
Ιστό.
ΙΙ. 5. (4) 3. Εφαρμογή σημασιολογικού σχολιασμού και αναζήτησης ιστορικών
εικόνων 94
Η μελέτη αυτή εφαρμόζει τη μέθοδο του σημασιολογικού σχολιασμού σε ένα σύνολο
ιστορικών εικόνων, δηλαδή των πήλινων ομοιωμάτων έφιππων πολεμιστών του
Πρώτου Αυτοκράτορα της Κίνας. Εστιάζει στα προτερήματα της χρήσης οντολογιών
από τον τομέα της γνώσης, του σημασιολογικού σχολιασμού και της παράστασης της
γνώσης με τη γλώσσα RDF. Ο σημασιολογικός σχολιασμός γίνεται βάσει των
οντολογιών των τομέων της Ιστορίας της Τέχνης και της Ιστορίας της Κίνας στη
συγκεκριμένη περίοδο. Γενικά σχολιάζεται το γεγονός ότι οι μη εξειδικευμένοι και
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εξοικοιωμένοι χρήστες στον τομέα της Ιστορίας και της Ιστορίας της Τέχνης
χρειάζονται καλύτερη καθοδήγηση και βοήθεια από την απλή παροχή λέξεωνκλειδιών. Η τυπική πρόκληση στον χώρο της ανάκτησης ιστορικών εικόνων, με
ερωτήσεις βασισμένες στον προϋπάρχοντα σχολιασμό, είναι ότι οι χρήστες που συχνά
δεν διαθέτουν ιστορική γνώση δεν είναι σε θέση να επιλέξουν τη σωστή λέξη-κλειδί
για τη δόμηση έγκυρης ερώτησης. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του παραπάνω
προβλήματος, είναι η χρήση των οντολογιών που καθοδηγούν τον χρήστη (λόγω της
εκτεταμένης ανάλυσης της σημασιολογίας και των συσχετισμών). Όπως σημειώθηκε
ήδη, η ανάλυση και ο σχολιασμός της οπτικής πληροφορίας με μια οντολογία
προσφέρει στον χρήστη το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να κάνει ερωτήσεις και να
λάβει σωστές απαντήσεις.
ΙΙ. 5. (4) 4. Σύστημα σχολιασμού και ανάκτησης φωτογραφιών και εγγράφων
(Ontogator)95
Στο έργο αυτό δημιουργήθηκε ένα πρότυπο σύστημα με την ονομασία Ontogator, που
εφαρμόζει μια μέθοδο πολύπλευρης αναζήτησης, βάση σημασιολογικών σχολιασμών
που στηρίζονται στην οντολογία του σχετικού τομέα. Ως δείγμα μελέτης
χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο φωτογραφιών και εγγράφων που ανήκουν στο Μουσείο
του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Στόχος του έργου είναι η πληροφόρηση και
ενημέρωση του επισκέπτη του Μουσείου για τα θέματα και τις παραστάσεις των
φωτογραφιών και των εγγράφων που αφορούν στη ζωή του Πανεπιστημίου, από τον
17ο αιώνα έως σήμερα. Καταρχήν δημιουργήθηκε μια οντολογία τομέα, που ορίζει
τις βασικές έννοιες, τις σχέσεις και τις ιδιότητες τους.
Ακολούθησε η δημιουργία της οντολογίας σχολιασμού, η οποία δομεί τα
μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των παραστάσεων, σε RDF
Schema (RDFS), με το εργαλείο Protégé 2000 ontology editor.
Συζητήθηκαν επίσης οι δυσκολίες κατά την παραγωγή της οντολογίας και του
επίπονου, λεπτομερή και χρονοβόρου σχολιασμού των παραστάσεων. Τονίζεται το
γεγονός ότι οι δυσκολίες αυτές εξομαλύνονται μέσα από τις πλούσιες σημασιολογικές
δυνατότητες και την υψηλή ακρίβεια της ανακτόμενης πληροφορίας που
προσφέρονται στον τελικό χρήστη.
Η ανάπτυξη λεπτομερών σχολίων επιβεβαιώνει την ποιότητα της πληροφορίας.
Όπως αποδεικνύει και η συγκεκριμένη μελέτη, οι λέξεις-κλειδιά δεν δύνανται να
περιγράψουν τη δυναμικότητα πολύπλοκων περιγραφών. Μόνο ο σημασιολογικός
σχολιασμός του εικονογραφικού περιεχομένου οδηγεί σε λεπτομερή, εξατομικευμένη
και ακριβή περιγραφή. Επισημαίνεται, ωστόσο, και ο κίνδυνος κατασκευής μιας τόσο
πολύπλοκης οντολογίας που θα είναι ελάχιστα προσιτή και χρήσιμη στον τελικό
χρήστη.
ΙΙ. 5. (4) 5. Εφαρμογή σημασιολογικού σχολιασμού συλλογών εικόνων έργων
τέχνης 96
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Στη μελέτη αυτή εφαρμόζεται επίσης ο σημασιολογικός σχολιασμός σε σύνολα
ζωγραφικών έργων απο ποικίλες συλλογές. Η σημασιολογική περιγραφή αφορά
αφενός στην ανάλυση του απεικονιζόμενου θέματος και αφετέρου στα ιδιαίτερα
καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά των έργων -από την πλευρά της Ιστορίας της Τέχνης.
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ταξονομικά
συστήματα και θησαυροί:
α)Θησαυρός της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (ΑΑΤ), για την τεχνοτροπική
ανάλυση
β)Συγκεντρωτικός Κατάλογος Ονομάτων Καλλιτεχνών (ULAN) για την
ονοματοδοσία των καλλιτεχνών (π.χ. ονομασίες ζωγράφων)
γ)Iconclass για τα εικονογραφικά θέματα, και
δ)Wordnet για το περιεχόμενο των παραστάσεων και των διακριτών απεικονιζόμενων
αντικειμένων (π.χ. δοχείο με λουλούδια).
Τέλος, συμπεριλήφθηκαν δεκαεπτά κατηγορίες περιγραφής του προτύπου VRA 3.0
Core Categories, για την πληρέστερη δυνατή καταγραφή πληροφορίας που αφορά
στην ύλη, το μέγεθος, τη χρονολόγηση, την τεχνική κλπ. του ζωγραφικού
αντικειμένου. Οι οντολογίες και οι σχολιασμοί καθορίστηκαν σε RDF Schema
(RDFS).
Το περιεχόμενο των παραστάσεων αποδίδεται με δομημένες περιγραφές ενεργειών
που διαδραματίζονται μεταξύ δράστη και αποδέκτη. Στη γλώσσα RDF/S
χρησιμοποιείται, δηλαδή, ένα είδος εκφραστικών προτάσεων που θυμίζουν την
φυσική γλώσσα. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν το μέσο περιγραφής των
απεικονιζόμενων αντικειμένων και μορφών αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων. Τα
θέματα των ζωγραφικών πινάκων περιγράφονται, έτσι, από μια σειρά δηλώσεων που
έχουν την ακόλουθη σύνταξη: «Δράστης – Δράση – Αποδέκτης» ή «Δράστης –
Δράση – Αντικείμενο – Αποδέκτης» (π.χ. Chagall, Marc - kiss- Wife).
ΙΙ. 5. (4) 6. Εφαρμογή σημασιολογικού σχολιασμού σε φωτογραφίες επίπλων97
Πρόκειται για μια μελέτη που επικεντρώνεται στον σχολιασμό, την τεκμηρίωση και
την ταξινόμηση ομάδας φωτογραφιών που απεικονίζουν μια κατηγορία επίπλων, και
συγκεκριμένα καθίσματα τύπου Windsor. Ο σχολιασμός πραγματοποιήθηκε με τη
βοήθεια οντολογιών που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών
προτύπων για την τέχνη98.
Η ανάγκη καλού και έγκυρου σημασιολογικού σχολιασμού πόρων οδηγεί στην
αιτιολόγηση της χρήσης οντολογιών όσο και γλωσσών, όπως το πρότυπο RDF, οι
οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του σχολιασμού στον Σημασιολογικό
Ιστό.
Οι οντολογίες καθορίστηκαν σε RDF Schema (RDFS) και αναπτύχθηκαν με ένα
ειδικό εργαλείο το “Protégé 2000 ontology editor”. Για τις περιγραφές εικόνων και
αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τα πρότυπα VRA Core Categories,
VRA version 3.0 και European GRASP Project, από το οποίο συμμετείχαν ορισμένα
περιγραφικά στοιχεία.
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Για τις ανάγκες του σημασιολογικού σχολιασμού των φωτογραφιών, τα στοιχεία των
δεδομένων (π.χ. ιδιότητες των αντικειμένων) ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις ενότητες
πληροφορίας:
1) Γενικά γνωρίσματα του αντικειμένου (π.χ. ο τίτλος και ο τύπος του).
2) Περιγραφικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην παραγωγή του αντικειμένου (π.χ.
τεχνική, υλικό).
3) Περιγραφικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην υλική υπόσταση του
αντικειμένου (π.χ. δομικά μέρη).
4) Γνωρίσματα που αναφέρονται στη διαχείριση του αντικειμένου (π.χ. δικαιώματα,
αριθμός καταχώρησης, συλλογή μουσείου). Επιπρόσθετα, στην περιγραφή των
επίπλων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΑΤ (Art and Architecture Thesaurus). Ένα
συμπέρασμα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι απαιτείται σχετικά
καλό επίπεδο εξειδίκευσης των ανθρώπων του εκάστοτε ερευνητικού τομέα για τον
απαιτούμενο αντίστοιχο σημασιολογικό σχολιασμό.
ΙΙ. 5. (4) 7. Εφαρμογή σημασιολογικού σχολιασμού συλλογών φωτογραφιών του
τομέα της ζωολογίας99
Σε αυτή την εργασία ερευνήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η γνώση, η οποία
προάγεται από την ανάπτυξη των οντολογιών και του σημασιολογικού σχολιασμού.
Η μελέτη επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση μιας συλλογής φωτογραφιών με θέματα
του τομέα της ζωολογίας, με μια στρατηγική ανάπτυξης σχολιασμών και αναζήτησης
παραστάσεων. Οι οντολογίες της έρευνας καθορίστηκαν σε RDF Schema (RDFS) και
αναπτύχθηκαν επίσης με το εργαλείο “Protégé 2000 ontology editor”. Για τις
περιγραφές των εικόνων όσο και της υπό μελέτη ζωικής βιοποικιλότητας
χρησιμοποιήθηκε μια ορολογία που προέκυψε συνδυαστικά από τα πρότυπα
ICONCLASS και WORDNET. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην οργάνωση της
οντολογίας τεκμηρίωσης και στη σχέση της με την ευρύτερη οντολογία του
συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα.
Οι σημασιολογικοί σχολιασμοί των παραστάσεων εντάχθηκαν σε δύο ομάδες
ορισμών :
1) Ορισμός και δομή της οντολογίας τεκμηρίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο
εικονογραφικό υλικό (απεικονίσεις ζώων).
2) Ορισμός και δομή της οντολογίας του εξειδικευμένου τομέα ζωολογίας (που στη
μελέτη αφορά τα πιθηκοειδή).
Κάθε περιγραφή διαθέτει μια εσωτερική δομή. Όλα τα χαρακτηριστικά αποτελούν
υποκλάσεις των πιο αφηρημένων εννοιών.
Η περιγραφή του απεικονιζόμενου θέματος αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα
διαδικασία, στην οποία συμμετέχει τόσο η οντολογία τεκμηρίωσης όσο και εκείνης
του τομέα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του δομημένου σχολιασμού
σύμφωνα με τους Audrey Tam and Clement Leung, που αποτελείται από τα τέσσερα
ακόλουθα βασικά στοιχεία100 :
1) Δράστης, εκείνος που ενεργεί και μπορεί να χαρακτηρίζεται από ειδικά
γνωρίσματα, όπως μια στάση του σώματος κλπ. Γίνεται ο βασικός διαχωρισμός
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ανάμεσα σε ένα «παθητικό δράστη» (που απλώς παρίσταται, ενδεχομένως μέσα σε
ένα σκηνικό χώρο) και έναν ενεργητικό δράστη (ο οποίος εκτελεί πράξη).
2) Δράση, δηλαδή η πράξη που εκτελείται από τον δράστη.
3) Αντικείμενο, που μπορεί επίσης να διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά.
4) Σκηνικό, π.χ. ανοιχτός χώρος με φυτά, θάλασσα, ακτή κλπ.
Ο χρόνος και ο χώρος του σκηνικού ορίζονται και αυτά στο μοντέλο (αλλά
δευτερευόντως).

ΙΙ. 5 (5) Συστήματα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και
αρχειοθέτησης στον τομέα της σφραγιδογλυφίας
Στο παρελθόν, έχουν γίνει αρκετές απόπειρες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και
ταξινόμησης του υλικού των προϊστορικών αιγαιακών σφραγίδων και της
εικονογραφίας τους. Η πρώτη προσπάθεια έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1970,
όταν οι Henri και Micheline van Effenterre επιχείρησαν μια συστηματική προσέγγιση
των θεμάτων της εικονογραφίας σε μια ειδικά ανεπτυγμένη βάση δεδομένων101. To
1980, o Paul Yule102 δημιούργησε ένα σύστημα αρχειοθέτησης εικονογραφικών
θεμάτων με τη μορφή έντυπου λεξικού, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Arne
Furumark για τη γραπτή διακόσμηση της προϊστορικής αιγαιακής κεραμικής.
Αργότερα, ο Francois Digard δημοσίευσε, σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ένα
είδος εικονογραφικού λεξικού για τους σφραγιδοκυλίνδρους της Μέσης Ανατολής.
Συντάχθηκαν έτσι, κατάλογοι ορολογίας και σχέδια που απέδιδαν τυπολογικά,
διακοσμητικά και συντακτικά στοιχεία των σφραγιδοκυλίνδρων103.
Αμέσως παρακάτω παρατίθενται τα συστήματα εκείνα που μελετήθηκαν και
επέδρασαν σημαντικά στην ανάπυξη της παρούσας εργασίας. Δύο συστήματα
ταξινόμησης αφορούν τον τομέα της σφραγιδογλυφίας των ιστορικών χρόνων.
ΙΙ. 5 (5) 1. Το Αρχείο Beazley (The Beazley Archive)104
Το προσωπικό αρχείο του Sir John Beazley υπήρξε η αρχική βάση του έργου μιας
έμπειρης ερευνητικής ομάδας, το οποίο επεκτάθηκε σε ποικίλες άλλες
δραστηριότητες. Το αρχείο αυτό μεταφέρθηκε το 1970 στο Ashmolean Museum της
Οξφόρδης, όπου ψηφιοποιήθηκε και διατίθεται σήμερα στον Παγκόσμιο Ιστό.
Πρόκειται για πάνω από 200 ιστοσελίδες με 5000 εικόνες. Παρουσιάζουν ένα
εικονογραφημένο λεξικό που σχολιάζει ομάδες κεραμικής, γλυπτικής και σφραγίδων.
Επίσης περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές και
στοχεύουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση τους. Η πρόσβαση στους φοιτητές είναι
ελεύθερη. Το ηλεκτρονικό μέσο βοηθά την αναζήτηση, τον εντοπισμό, τη μελέτη και
τη σύγκριση, π.χ. των διαφόρων εικονογραφικών θεμάτων, όπως είναι οι μυθολογικές
παραστάσεις, που αποδίδονται στη γλυπτική, την κεραμική και τη σφραγιδογλυφία.
Οι σφραγίδες και τα σφραγίσματα αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πρόγραμμα, με
φωτογραφίες του υλικού σε υψηλή ανάλυση μέσω του οποίου οι μελετητές μπορούν
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να ερευνήσουν με λεπτομέρεια τις σφραγιστικές επιφάνειες των μικροσκοπικών
αυτών αντικειμένων. Το υλικό του ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάζεται σε
θεματικές ενότητες, που ταξινομούνται κατά συλλογές ή κατά χρονολογικές
περιόδους. Κάθε ενότητα εμφανίζει επιλέξιμες θεματικές υποκατηγορίες, στις οποίες
ο χρήστης μπορεί να “πλοηγηθεί” σε περιγραφές και εικόνες σφραγίδων και
σφραγισμάτων, από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως την κλασική, ελληνιστική και χριστιανική
περίοδο. Το Αρχείο Beazley είναι προσιτό σε όλη την ερευνητική κοινότητα και
ανοίγει ποικίλες προοπτικές για νέες συνεργασίες.
ΙΙ. 5 (5) 2. Σύνολα σφραγίδων του πολιτισμού των Σασανιδών της συλλογής
Edward Gans (Sasanian Seals from the Collection of the Late Edward Gans,
at UC Berkeley )105
Το έργο παρουσιάζει ηλεκτρονικά τη συλλογή του Edward Gans, που περιλαμβάνει
370 ιρανικούς σφραγιδόλιθους της εποχής των Σασανιδών (224–642 μ.Χ.). Η
ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των σφραγίδων έγινε υπό την επίβλεψη του
οργανισμού ECAI του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UC Berkeley).
Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρήθηκαν οι καταγραφές που
αφορούν τις σφραγίδες και την εικονογραφία τους και οι υψηλής ποιότητας ψηφιακές
τους απεικονίσεις. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στον Παγκόσμιο Ιστό, όπου ο
χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις για το σχήμα, το υλικό τις επιγραφές και τα
εικονογραφικά θέματα των σφραγίδων. Το ελεγχόμενο λεξιλόγιο που παρέχεται
χρησιμοποιείται στην κατασκευή ερωτήσεων. Η απλή οργάνωση της πληροφορίας
έχει στόχο να προσελκύσει ερευνητές με συναφή ενδιαφέροντα.
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται δύο συστήματα ταξινόμησης που χαρακτηρίζουν
τον τομέα της εικονογραφίας της σφραγιδογλυφίας της Εποχής του Χαλκού.
ΙΙ. 5 (5) 3. Iconaegean & Ιconostasis 106
Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Τμήματος της Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της
Ταζμανίας στην Αυστραλία και ερευνητών του Corpus der minoischen und
mykenischen Siegel (CMS). Στόχος του συστήματος είναι η καταχώρηση, η
ταξινόμηση και ο ευρετηριασμός σφραγίδων, σφραγισμάτων και σφραγιστικών
δακτυλιδιών της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και της εικονογραφίας τους. Το
2002, ολοκληρώθηκε η καταχώρηση αρχαιολογικών και εικονογραφικών δεδομένων
που αφορούσαν ένα δείγμα 1000 σφραγίδων.
Το σύστημα αποτελείται από :
Α) Τη βάση δεδομένων (Iconostasis) και
Β) Την ταξονομία των όρων της μικρογλυπτικής του Αιγαίου (Iconaegean).
H δομή του σχήματος της βάσης αναλύεται σε δύο τμήματα α) το τμήμα καταγραφών
που μεταγράφει με ακρίβεια δεδομένα, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην πρωταρχική
έκδοση του CMS και β) το τμήμα καταχώρησης προσωπικών παρατηρήσεων του
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εκάστοτε μελετητή. Ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης σε εικόνα και κείμενο
συγχρόνως.
Η βάση συνεργάζεται με το ελεγχόμενο λεξιλόγιο των όρων της μικρογλυπτικής του
Αιγαίου που προσφέρεται στο ταξονομικό σύστημα Iconaegean.
Στόχο του προγράμματος δεν αποτελεί η λεπτομερής ανάπτυξη όλων των ζητημάτων
αλλά η σύντομη και τυποποιημένη περιγραφή των σφραγιστικών αντικειμένων και
των εικονογραφικών θεμάτων που απεικονίζονται σε αυτά.
Επομένως, χωρίς να επιχειρεί να απαντήσει σε θέματα ταύτισης των αινιγματικών
παραστάσεων, το σύστημα αυτό στοχεύει στη δημιουργία ενός τυποποιημένου
λεξιλογίου για την αιγαιακή εικονογραφία, που μπορεί να εμπλουτίζεται σταδιακά
από τις παρατηρήσεις των μελετητών της.
Η ταξινόμηση της πληροφορίας γίνεται ιεραρχικά σε πέντε επίπεδα που παραπέμπουν
στις ακόλουθες βασικές έννοιες :
1) Θέμα, δηλαδή ομαδοποιήσεις του εικονογραφικού θεματολογίου της
αιγαιακής τέχνης (π.χ. πόλεμος, κυνήγι, επίθεση ζώου, σκηνές ναυσιπλοΐας
κλπ.).
2) Εικόνα, δηλαδή Ο τρόπος οργάνωσης των θεμάτων, η εξειδίκευση των
θεμάτων (π.χ. στο θέμα ταυροπαιδιές αντιστοιχούν οι εικόνες «σύλληψη του
ταύρου με δίκτυ», «ακροβάτης πάνω από τον ταύρο» κλπ.).
3) Στοιχείο, δηλαδή τα μεμονωμένα εικογραφικά στοιχεία που απαρτίζουν μια
σύνθεση (π.χ. ταύρος, βωμός, άνθρωπος, κολώνα κλπ.). Τα στοιχεία δεν
καταγράφονται ερμηνευτικά αλλά ως ουδέτερες περιγραφικές οντότητες (π.χ.
ανθρώπινη μορφή και όχι ιερέας ή θεότητα κλπ.).
4) Σύνταξη, η οποία ορίζει αρχικά το σχήμα του πεδίου και τη σχέση μεταξύ των
εικογραφικών του στοιχείων (π.χ. αντιθετική διάταξη).
5) Πρωτότυπο, δηλαδή η πιο χαρακτηριστική απεικόνιση της πρότυπης εικόνας.
Το συγκεκριμένο σύστημα βοηθά τους ερευνητές να ενημερώνονται και να έχουν
άμεση πρόσβαση στους καταλόγους του CMS, καθώς πολλά πεδία του μεταγράφουν
την πληροφορία που είναι ήδη δημοσιευμένη εκεί. Τα πεδία αυτά είναι : υλικό,
μέγεθος, τύπος, τρόπος απόκτησης, χρονολόγηση, τόπος φύλαξης κλπ. Η
διευκόλυνση που παρέχεται στον μελετητή είναι βασική, αφού ο μόνος άλλος τρόπος
για να βρεί το δημοσιευμένο ζητούμενο είναι η προσωπική, χρονοβόρα αναζήτηση
μέσα από το ξεφύλισμα του CMS.
Ο χρήστης απολαμβάνει τα προτερήματα της γρήγορης και έγκυρης πληροφόρησης,
ενώ ταυτόχρονα έχει το προνόμιο να μπορεί να εισάγει τα δικά του σχόλια και τις
παρατηρήσεις του. Μια από τις βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι η
πολλαπλή αναζήτηση. Η λειτουργία ευρετηριασμού πραγματοποιείται με λέξειςκλειδιά που προσφέρονται αλφαβητικά σε καταλόγους ανά θεματικές ενότητες, οι
οποίες δηλώνονται με κεφαλαία γράμματα και επιλέγονται από τον χρήστη κατά τη
διαδικασία της αναζήτησης.
Η προσέγγιση και η αναζήτηση μέσα από λέξεις–κλειδιά είναι σχετικά απλές. Όπως
όμως σημειώθηκε ήδη, η μέθοδος αυτή υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς καθώς
δεν περιγράφει σχέσεις και δεν υπακούει στους ταξονομικούς κανόνες (π.χ.
ευρύτερος – στενότερος όρος) που διευκολύνουν και καθοδηγούν τον χρήστη.
Στο Iconostasis & Iconaegean, αν και γίνεται προσπάθεια σημασιολογικού ορισμού
των πεδίων και δίνονται οδηγίες για την καλή χρήση τους, τα πεδία καταγραφής
συμπληρώνονται από μια ακολουθία όρων που υπάγονται σε διαφοροποιημένες
εννοιολογικές ομάδες και, τελικά, δυσχεραίνουν τη χρήση. Για παράδειγμα, στο πεδίο
«Σύνταξη» συμπληρώνονται διαδοχικά άφθονες, διαφορετικές πληροφορίες όπως : το
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α) σχήμα του πεδίου της σφραγίδας β) η ανάλυση της σύνταξης της εικόνας γ) οι
στάσεις των στοιχείων και δ) η διάταξη των στοιχείων.
ΙΙ. 5 (5) 4 Σύστημα ταξινόμησης της εικονογραφίας της σφραγιδογλυφίας της
Ύστερης Εποχής του Χαλκού107
Η ανάπτυξη του ταξονομικού αυτού συστήματος εικονογραφίας από τον Younger
στηρίχθηκε στη σχετική έρευνα του, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η υλοποίηση
και η καταχώρηση των στοιχείων έγινε σε βάση δεδομένων τύπου Data-base
computer program Dbase II, IBM. Αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής καταχώρησης των
ποικίλων δεδομένων ήταν η σύνταξη των θεματικών καταλόγων εικονογραφίας που
εμπεριέχονται στη δημοσίευση του “The iconography of Late Minoan and Mycenaean
sealstones and finger rings”, 1988.
Το συγκεκριμένο ταξονομικό σύστημα αφορά στην πολύπλευρη τεκμηρίωση
σφραγίδων της Ύστερης Eποχής του Χαλκού, με έμφαση στην εικονογραφία.
Kαταγράφονται στοιχεία προέλευσης, χρονολογικής εκτίμησης, τόπου φύλαξης,
τεχνικών χαρακτηριστικών (όπως σχήμα, οπή διάτρησης κλπ.) παρέχονται, επίσης, τα
ιδιαίτερα στοιχεία της εικονογραφικής πληροφορίας, για παράδειγμα η ταξινόμηση
των εικονογραφικών θεμάτων και η καταγραφή της συντακτικής οργάνωσης (π.χ.
τοπολογικά στοιχεία, όπως πάνω, κάτω, εμπρός από, πίσω από, αριστερά, δεξιά κλπ.).
Τα εικονογραφικά θέματα (motifs), ταξινομούνται ιεραρχικά σε καταλόγους, με βάση
ένα πλήθος κριτηρίων που αφορούν στη μορφή, τη λειτουργία και τη σύνθεσή τους.
Διακρίνονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θέματα, μια διαφοροποίηση που
γίνεται με κριτήριο τη λειτουργία τους μέσα στη σύνθεση, αντίστοιχα ως ενεργά
στοιχεία δράσης (πρωτεύοντα) και ως παραπληρωματικά - συμπληρωματικά στοιχεία
(δευτερεύοντα).
Πολλά από τα θέματα, όπως οι άνθρωποι, τα αντικείμενα, τα ζώα, ταξινομούνται
κατά περίπτωση και στις δύο αυτές κατηγορίες, ανάλογα με την εκάστοτε λειτουργία
τους στο πεδίο παράστασης. Στα δευτερεύοντα μοτίβα υπάγονται συνήθως το πλήθος
των τεχνέργων ή ανθρωπογενών κατασκευών στις παραστάσεις.
Οι σκηνές που περιλαμβάνουν ανθρώπινες μορφές είναι εκείνες με την πιο
ανεπτυγμένη και πολύπλοκη οργάνωση. Ο Younger προτείνει μια ομαδοποιήση των
μορφών σύμφωνα με την κατηγορία των δραστηριότητων στις οποίες συμμετέχουν.
Αποφεύγει έτσι, κατά τη γνώμη του, τον κίνδυνο «των υποθετικών» ταυτίσεων των
μορφών. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που κάθεται σε πλοίο χαρακτηρίζεται
«ναυτικός»· ενώ άνδρες και γυναίκες που κάθονται σε πλοίο χαρακτηρίζονται ως
«άνθρωποι μέσα σε πλοίο», καθώς ο σκοπός της δραστηριότητας τους είναι
άγνωστος. Επομένως, η ταξινόμηση και η κατάταξη των μορφών εξαρτάται από το
ερμηνευτικό βάθος των θεμάτων, το οποίο διαφέρει κατά περίπτωση.
Στόχος του εικονογραφικού αυτού καταλόγου είναι ο εντοπισμός, η ταξινόμηση και η
ανάλυση μεμονωμένων θεμάτων και ευρύτερων συνθέσεων για τη διευκόλυνση της
ερμηνείας και τη συγκριτική μελέτη π.χ. της τεχνοτροπίας και της εικονογράφησης
στον τομέα της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας του 2ου ημίσεος της 2ης χιλιετίας π.Χ.
Με το ταξονομικό του εγχείρημα, ο μελετητής ευελπιστεί να προωθήσει και όχι να
περιορίσει την ανάλυση των εικονογραφικών θεμάτων.
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Πρόκειται για ένα ιεραρχημένο σύστημα θεματικών κατηγοριών που αναλύονται σε
υποκατηγορίες με κριτήρια τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις ιδιότητες των ομάδων
που τις αποτελούν. Έτσι, για παράδειγμα, το θέμα άνδρες με ζώα διαφοροποιείται από
τo θέμα γυναίκες με ζώα επιτυγχάνοντας μια βελτιωμένη ανίχνευση και ανάλυση των
επικρατέστερων τυποποιημένων σχημάτων (patterns ).
Οι σκηνές ταξινομούνται σε «ευρύτερους θεματικούς κύκλους», για παράδειγμα τον
κοσμικό, τον θρησκευτικό, τον στρατιωτικό· και, κατόπιν, σε στενότερους
περιγραφικούς κύκλους, όπως άνθρωπος σε ιερό, άνθρωπος σε βωμό κλπ.
Οι μορφές των ανθρώπων καταχωρούνται με γνώμονα αφενός την εκάστοτε
δραστηριότητά τους (π.χ. τοξότης, πολεμιστής) τον αριθμό τους (π.χ. μεμονωμένες
μορφές, ζεύγη ή ομάδες, και τέλος το φύλο τους (π.χ. άνδρας, γυναίκα).
Αποτέλεσμα της γενικής ταξινόμησης σε «πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θέματα»
είναι: α) η σύνταξη δύο καταλόγων με ταυτόσημα θέματα β) η ουσιαστικά διπλή
ταξινόμηση και αναζήτηση των στοιχείων και γ) η αναπόφευκτη κατανάλωση
διπλάσιου χρόνου αναζήτησης. Την ανάγνωση των δεδομένων δυσχεραίνει, επιπλέον,
ένας μεγάλος αριθμός συντμήσεων και ειδικών συμβόλων, που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή της κωδικοποίησης της εικονογραφικής πληροφορίας.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ. Η προσέγγιση των εικονογραφικών
δεδομένων
Η παράσταση των εννοιών της οντολογίας της εργασίας στηρίζεται σε δύο βασικές
περιγραφικές κατηγορίες, που ενσωματώνουν το σύνολο της πληροφορίας και
αφορούν στο «υλικό» και στο «οπτικό» αντικείμενο της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.
Με τη διάκριση αυτή είμαστε σε θέση να χειριστούμε με συνέπεια και να
μελετήσουμε σε βάθος ένα πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τις ιδιότητες του
υλικού (τέχνεργου) και τα χαρακτηριστικά του οπτικού του αντικειμένου (δηλαδή της
εικονογραφίας του).
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο
βασίστηκε η ανάπτυξη του τμήματος της οντολογίας που περιγράφει το οπτικό
περιεχόμενο των παραστάσεων των προϊστορικών σφραγίδων και των σφραγιστικών
δακτυλιδιών της περιοχής του Αιγαίου.
Έναυσμα για την παρούσα οργάνωση της πληροφορίας αποτέλεσε η μεγάλη ποικιλία
και οι ιδιομορφίες των εικονογραφικών δεδομένων που έκαναν επιτακτική την
ανάγκη του αποτελεσματικού χειρισμού τους. Ο σημασιολογικός σχολιασμός και η
ανάλυση της εικονογραφίας (που στην περίπτωσή μας ακολουθεί τις πρότυπες
καταγραφές του CMS) κρίνεται απαραίτητη, όταν ο χρήστης επιθυμεί να περιγράψει
με σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματά της. Ενας τέτοιος
σχολιασμός εξυπηρετεί την ακριβή και πλήρη απάντηση ερωτήσεων που έχουν
σύνθετο τεχνοτροπικό, τυπολογικό, συντακτικό χαρακτήρα.
Για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός σχολιασμός των εικονογραφικών θεμάτων,
εφαρμόστηκαν εκτεταμένα αρχές και συμπεράσματα από τον επιστημονικό χώρο της
Σημειωτικής. Μελετήθηκαν επίσης οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και οι
τεχνικές σχολιασμού και ανάκτησης των εικονογραφικών δεδομένων.

IΙΙ. 1 Σημειωτική προσέγγιση των εικονογραφικών
δεδομένων
Η Σημειωτική είναι η επιστημονική περιοχή που μελετά σε βάθος όλα τα φαινόμενα
του πολιτισμού στις σημερινές κοινωνίες, αλλά και στις κοινωνίες του παρελθόντος,
ως συστήματα σημείων. Τα σημεία μελετώνται όχι μεμονωμένα αλλά ως τμήματα
ενός σημειωτικού συστήματος σημείων που απαιτούνται για την επικοινωνία108.
Αντικείμενο μελέτης της Σημειωτικής είναι, ανάμεσα σε άλλα, η καθημερινή
συμπεριφορά, τα νοήματα που επικοινωνούν οι χειρονομίες και οι τρόποι ένδυσης, οι
δομές της ποίησης και της λογοτεχνίας, η γλυπτική, η ζωγραφική και οι λοιπές τέχνες,
τα μηνύματα που εκπέμπουν το θέατρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και
τα βιώματα από την αρχιτεκτονική και γενικότερα τον δομημένο χώρο. Με αυτόν τον
τρόπο, η Σημειωτική διασταυρώνεται με όλες τις τέχνες και με ένα ευρύ φάσμα
θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Ασχολείται, ουσιαστικά, με τις
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διαδικασίες μέσω των οποίων ένα πολιτισμός παράγει σημεία ή/ και προσδίδει
νοήματα στα σημεία. Ένα σημείο μπορεί να είναι εικόνα, σύμβολο και ενδείκτης, ή
οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Αυτοί οι όροι δεν αναφέρονται σε ξεχωριστά
αντικείμενα αλλά σε διαφορετικούς τύπους αναπαράστασης.
Ο C. W. Morris διαίρεσε το αντικείμενο της Σημειωτικής σε τρεις τομείς:
Τη Σημαντική (Semantics), που μελετά τη σημασία των σημείων, δηλαδή τη σχέση
τους με αυτό που αντιπροσωπεύουν.
Τη Συντακτική (Syntactics ή Syntax), που μελετά τις δομικές σχέσεις μεταξύ σημείων.
Την Πραγματιστική (Pragmatics, που μελετά τους τρόπους με τους οποίους τα σημεία
χρησιμοποιούνται και ερμηνεύονται109.
Η Σημειωτική των Οπτικών Τεχνών είναι ένα πεδίο με τη δική του ιστορία και ένα
σύγχρονo θεωρητικό υπόβαθρο που ενσωματώθηκε στον τομέα της Σημειωτικής.
Αφορά όλες τις πολιτισμικές διαδικασίες που αποτελούν απλές διαδικασίες
επικοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται ένα υπαρκτό σύστημα
σημασιοδότησης τους110. Η σημειωτική των εικόνων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο
πεδίο έρευνας.
Στην πράξη, δεχόμαστε ότι η ανάγνωση των εικόνων λειτουργεί σύμφωνα με
πιθανολογικούς κανόνες. Διαφορετικές πηγές πληροφορίας αξιολογούνται ώστε να
στηρίξουν τα ενδεχόμενα νοήματα και τις προτεινόμενες ερμηνείες.
Η σημειωτική προσέγγιση που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
βοήθησε στην καλύτερη δυνατή κατανόηση και συνειδητοποίηση της συνολικής
προβληματικής που χαρακτηρίζει τις προϊστορικές παραστάσεις στη μικρογλυπτική
και, επομένως, στην καλύτερη επεξεργασία και αντιμετώπισή της. Με αυτή την
έννοια, τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη μελέτη είναι :
1. Η ερμηνεία των προϊστορικών εικονογραφικών σημείων απαιτεί εξοικείωση
με τα κατάλληλα σύνολα των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την
παραγωγή και την κατανάλωση των συγκεκριμένων εικόνων από τα εκάστοτε
κοινωνικά σύνολα της Προϊστορίας. Η αναγνώριση, ο χαρακτηρισμός και η
ταξινόμηση των εικονογραφικών θεμάτων της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας
της Εποχής του Χαλκού αποτελεί πρόκληση για κάθε μελετητή που στερείται
εξορισμού τη γνώση των πολιτισμικών και καλλιτεχνικών κωδίκων και των
κανόνων του αρχικού συστήματος νοηματοδότησης και, επομένως,
κατανόησης και ερμηνείας τους. Οι σημειωτιστές υποστηρίζουν ότι η
σύμβαση είναι αναγκαία για την κατανόηση οποιουδήποτε σημείου.
Χρειάζεται να μάθουμε πώς να κατανοούμε μια εικόνα. Η σύμβαση είναι η
κοινωνική διάσταση των σημείων· είναι η συμφωνία μεταξύ των χρηστών για
τις αρμόζουσες χρήσεις ενός σημείου111. Η παραγωγή όσο κι η ερμηνεία των
εικόνων εξαρτάται από την ύπαρξη και τη φύση των κωδίκων ή των
συμβάσεων επικοινωνίας. Η αποκωδικοποίηση των προϊστορικών
εικονογραφικών μηνυμάτων αποτελεί συνεπώς αμφίβολο και δύσκολο έργο.
Αφού οι κώδικες δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά συστήματα, που αλλάζουν
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διαχρονικά112 και είναι, έτσι, ιστορικά και κοινωνικο-πολιτισμικά
οριοθετημένα. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
2. Οι εικόνες, όπως και οι λέξεις παράγουν διφορούμενα νοήματα. Στο πλαίσιο
της παρούσας μελέτης, η σημειωτική προσέγγιση βοήθησε στη
συνειδητοποίηση του ότι η σημασία των εικόνων δεν αφομοιώνεται αλλά
δημιουργείται κατά την ενεργό διαδικασία της ερμηνείας. Στην
πραγματικότητα, ερμηνεύουμε εικόνες χωρίς ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι η
εικονική αναπαράσταση αποδίδει αυτό που εμείς νομίζουμε113. Η Σημειωτική
σχολιάζει την πολυ-τονικότητα του σημείου, δηλαδή τη δυνατότητα ποικίλων
ερμηνειών του ιδίου σημείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κοινωνικές και
ιστορικές του συνάφειες. Όπως το έθεσε ο Stuart Hall, τα «συστήματα
σημείων μας… μας μιλούν όσο μιλούμε κι εμείς μέσα σε αυτά και δια μέσου
αυτών»114.
3. Μερικοί σημειωτιστές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν 'καθαρές' εικόνες. Η
Σημειωτική μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε τι παίρνουμε ως δεδομένο
όταν αναπαριστούμε τον κόσμο, υπενθυμίζοντάς μας ότι ασχολούμαστε με
σημεία, όχι με μιαν άμεση αντικειμενική πραγματικότητα, και ότι τα
συστήματα σημείων εμπλέκονται στην κατασκευή της σημασίας. Ο
σύγχρονος θεατής – μελετητής των προϊστορικών παραστάσεων δεν φτάνει,
επομένως, ποτέ στο «πραγματικό αντικείμενο» αλλά αποκωδικοποιεί τα
σημεία σε όσο βάθος μπορεί ή κρίνει απαραίτητο για να καταστεί εφικτή η
επιθυμητή πράξη της επικοινωνίας115.
4. Αξίζει να θυμηθούμε ότι ακόμη και οι φωτογραφίες δεν απεικονίζουν μόνο τη
σκηνή που δείχνουν, αλλά τους σκοπούς του φωτογράφου116. Σύμφωνα με
αυτό το σκεπτικό, μια προϊστορική σφραγιστική παράσταση είναι η επιλογή
κάποιου θέματος από ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη του παρελθόντος, που για
κάποιο λόγο θεωρήθηκε σημαντικό, αποδόθηκε με δεδομένο τρόπο και για
ειδικούς σκοπούς. Η μελέτη της επιλογής των εικονογραφικών θεμάτων, το
κοινωνικό πλαίσιο της χρήσης τους, οι λόγοι της επιλογής τους κλπ.
αποτελούν σημαντικά επιστημονικά θέματα, τα οποία όμως δεν εγγράφονται
στα ενδιαφέροντα της παρούσας εργασίας.
5. Οι προϊστορικές παραστάσεις προσκαλούν το μάτι να “ταξιδέψει” στον χώρο
που δημιούργησαν τα εικονογραφικά στοιχεία που τις συγκροτούν. Αυτό το
νοητικό ταξίδι καθοδηγείται από τη σύνθεση και τη συνταγματική δομή της
εικόνας και επηρεάζεται με βεβαιότητα από την προσέγγιση του εκάστοτε
μελετητή. Η χρήση μιας συνταγματικής δομής αντί μιας άλλης σε ένα κείμενο
επηρεάζει τη σημασία του. Η αφήγηση με λεκτικά ή με άλλα έντεχνα μέσα,
όπως ή γλυπτική, αποτελεί την πιο διαδεδομένη ίσως μορφή συνταγματικής
δομής. Η πλούσια εικονογραφία της σφραγιδογλυφίας αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα ανάπτυξης του αφηγηματικού χαρακτήρα της
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μικρογλυπτικής του Αιγαίου κατά την Εποχή του Χαλκού117. Η
αφηγηματικότητα στηρίζεται στην ύπαρξη ενός τουλάχιστον συμβάντος. Μία
ιστορία είναι το περιεχόμενο της αφήγησης και αναφέρεται στα συμβάντα,
στους χαρακτήρες, και στο σκηνικό που τα πλαισιώνει. Η ανάπτυξη αυτής της
ιστορίας γίνεται με τα επιλεγμένα εκφραστικά μέσα. Υπάρχουν διαφορετικοί
βαθμοί αφηγηματικότητας: ορισμένες παραστάσεις φαίνεται να διαθέτουν μία
εσωτερική λογική και υψηλό δείκτη αφηγηματικότητας, ενώ άλλες είναι
εξαιρετικά αφαιρετικές. Καθώς η αφηγηματική αξία των παραστάσεων της
σφραγιδογλυφίας είναι γενικά σχετικά χαμηλή, μια συστηματική καταγραφή
πρέπει να συνεξετάζει αυστηρά το υποκείμενο (ποιος;) το αντικείμενο (κάνει
τι;) τις χωρικές – τοπολογικές συσχετίσεις (π.χ. πού βρίσκεται;) και τα
ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. ανατομικά, χαρακτηριστικά, κινησιολογία κλπ.)
όσων συγκροτούν την αφήγηση.
6. Υπάρχει μια αδυναμία ορισμού μιας κοινώς αποδεκτής σημασιολογικής
περιγραφής των προϊστορικών παραστάσεων λόγω των προβλημάτων
ανάγνωσης. Στην εικονική αφήγηση ο θεατής έχει το πλεονέκτημα αλλά και
το μειονέκτημα να αντιμετωπίζει οπτικά την εξέλιξη της ιστορίας στο σύνολο
της. Η σειρά ανάπτυξης μπορεί να είναι γραμμική ή επαγωγική ή
συσχετιζόμενη, αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές ιστορίες και
εξίσου πολλοί τρόποι να τις διηγηθεί κανείς. Σε μία εικόνα δεν υπάρχουν
ενδείξεις για το «πριν» και το «μετά» το «πιθανώς» και το «εάν». Όλες οι
εικόνες φέρουν πολλαπλές σημασιολογίες118.
7. Η ανάγνωση των προϊστορικών παραστάσεων στο Αιγαίο πάσχει από την
έλλειψη βοηθητικών ή επεξηγηματικών στοιχείων. Η απουσία κειμένων και η
αδυναμία αναγνώρισης των συντακτικών κανόνων καθιστούν τις παραστάσεις
αυτές αμφίσημες και αινιγματικές. Οι περισσότερες σύγχρονες εικονικές
αφηγήσεις είναι εύληπτες διότι εμείς αναγνωρίζουμε το πλαίσιο αναφοράς
τους και είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε «σωστά» τα γνωρίσματα των
πρωταγωνιστικών τους χαρακτήρων και να συμπληρώσουμε νοητικά εκείνα
που υπονοούνται αλλά δεν απεικονίζονται.
8. Στην παρούσα εργασία μελετούνται δύο ομάδες ερμηνευτικών συντελεστών
(που προέκυψαν από τη μελέτη των αρχών της Σημειωτικής) των
εικονογραφικών
δεδομένων
των
αιγαιακών
παραστάσεων
της
σφραγιδογλυφίας της Εποχής του Χαλκού:
•
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•

Στο μοντέλο εισάγεται αφετέρου μια ομάδα «ατομικών γνωρισμάτων», που
εστιάζει στην αναλυτική καταγραφή των ειδικών εξωτερικών
χαρακτηριστικών του κάθε εικονογραφικού στοιχείου ξεχωριστά (π.χ.
ενδυμασία, κόσμηση, φύλο, στάση, χειρονομία μιας μορφής κλπ.). Αυτά τα
γνωρίσματα συμβάλλουν στην ταύτιση και ταξινόμηση των στοιχείων μέσα
στη συνολική σύνθεση.

Η σύνταξη και η ταύτιση των ατομικών γνωρισμάτων είναι ξεχωριστοί αλλά
συμπληρωματικοί τομείς σχολιασμού. Η σύνταξη παρέχει ένα περιβάλλον δράσης,
ενώ η ταύτιση των γνωρισμάτων ένα περιβάλλον αξιολόγησης.
Ο σημασιολογικός σχολιασμός αφορά το ερώτημα «τι συμβαίνει;» στην εκάστοτε
παράσταση και χρησιμοποιεί την υπαρκτή γνώση που προκύπει από τη συντακτική
δομή και την ερμηνεία των ατομικών γνωρισμάτων.

IΙΙ. 2 Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην
εικονογραφία
Πολλές είναι οι προσπάθειες προσέγγισης και ερμηνείας εικονογραφικού υλικού από
μελετητές που προέρχονται απο διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς, μέσα από την
ανάδειξη των σταδίων ταύτισης, επεξεργασίας και ερμηνείας των οπτικών
μηνυμάτων. Εδώ θα αναφερθούν μόνο εκείνες που βοήθησαν και επηρέασαν την
παρούσα εργασία.
Ερευνώντας το παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας, ο Γάλλος σημειωτιστής R.
Barthes συνέβαλε πρωτοποριακά στην ανάπτυξη της σημειωτικής ανάλυσης των
εικονογραφικών «μηνυμάτων» που εμπλέκουν τον ανθρώπινο πομπό και δέκτη. Ο
ίδιος υποστήριξε, το 1977, τη σχετικότητα του μηνύματος της φωτογραφίας όπως
αυτό γίνεται αντιληπτό από έναν θεατή με συγκεκριμένη ταυτότητα και συγκεκριμένο
κοινωνικό περιβάλλον119. Αμφισβήτησε την ύπαρξη «ουδέτερων» στοιχείων σε μία
εικόνα, αφού οι εικόνες αναγνωρίζονται, αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και
σχολιάζονται με τη βοήθεια της γλώσσας. Η φωτογραφία, όπως κάθε εικόνα,
συνδέεται στενά, κατά τον μελετητή, με τη γλώσσα η οποία συμβάλλει στην ερμηνεία
της120. Μια εικόνα γίνεται σχεδόν αυτόματα κατανοητή και μεταφράζεται
ερμηνευτικά από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας της οπτικής της αντίληψης.
Ο Barthes διακρίνει δύο επίπεδα προσέγγισης και επεξεργασίας των εικόνων: το
επίπεδο καταδήλωσης (“denotative level”), και το επίπεδο συμπαραδήλωσης
(“connotative level”)121, το οποίο εμπεριέχει την διαδικασία ερμηνείας του νοήματος
της φωτογραφίας/ εικόνας από τον θεατή και διαιρείται σε τρία περαιτέρω επίπεδα :
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Το πρώτο το ονομάζει αντιληπτική συμπαραδήλωση “perceptual connotation” και
θεωρεί ότι σημασιοδοτεί τον άμεσο χαρακτηρισμό, ορίζοντας την ονοματοδοσία
όλων των στοιχείων της εικόνας. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται από τη διαδικασία
αυτόματης ταξινόμησης που συνοδεύεται από την επίσης αυτόματη διαδικασία
λεκτικοποίησης και ονοματοδοσίας του συνόλου των ορατών στοιχείων, η κατανόηση
των οποίων συνδέεται με τη γλώσσα.
Το δεύτερο επίπεδο το ονομάζει γνωστική συμπαραδήλωση “cognitive connotation”
και το συνδέει με την αναγνώριση και ταύτιση των συμβόλων, καθώς η απεικόνιση
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη γενική κοσμοθεωρία του θεατή.
Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο σχετίζεται με την πολυσύνθετη ερμηνεία της εικόνας,
αντιστοιχεί στην ιδεολογική συμπαραδήλωση (‘ideological connotative’)122 και
προσεγγίζει το εικονολογικό επίπεδο του Panofsky, που αναφέρεται αμέσως
παρακάτω.
Το 1962, ο Ε. Panofsky ανέπτυξε την πρωτοποριακή θεωρία δομής του περιεχομένου
των εικόνων, επηρεάζοντας πλήθος ερευνητών123. Ως ιστορικός τέχνης, ο ίδιος
περιέγραψε τρία επίπεδα νοήματος στην τέχνη της Αναγέννησης: την «προ –
εικονογραφική περιγραφή», την «εικονογραφική ανάλυση» και την «εικονολογική
ερμηνεία».
Η S. Shatford124 επέκτεινε το 1986 αυτό το μοντέλο και ανέδειξε τη σημασία του όχι
μόνο για τη ζωγραφική της Αναγέννησης αλλά και για όλους τους τύπους των
παραστάσεων. Βασιζόμενη στα τρία επίπεδα του Panofsky, κατηγοριοποίησε τα
θέματα των εικόνων ως “Generic Of”, “Specific of” και “About”.
Στο πρώτο επίπεδο του “Generic Of”, περιγράφονται γενικά τα αντικείμενα και οι
δραστηριότητες (π.χ. γυναίκα, σπίτι, περπατώ). Στο δεύτερο επίπεδο (‘Specific of’)
περιγράφονται ατομικά και ονομαστικά τα αντικείμενα και τα γεγονότα (π.χ. η πτώση
του τείχους του Βερολίνου). Στο τρίτο επίπεδο (‘About’) περιγράφονται
συναισθήματα, σύμβολα και όποια αφαιρετική απεικόνιση (π.χ. ευτυχία, δικαιοσύνη
κλπ.). Η Shatford πρόσθεσε σε κάθε επίπεδο τα τέσσερα ερωτήματα που
συμπληρώνουν την περιγραφή, δηλαδή : ‘ποιος’, ‘τι’, ‘που’ και ‘πότε’. Το μοντέλο
Panofsky/Shatford αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο, που χρησιμοποιείται από
πολλούς ερευνητές για την ταξινόμηση των περιγραφών της εικονογραφίας.
Οι Α. Jaimes και S. Chang125 δημιούργησαν το 2000 ένα μοντέλο ταξινόμησης
περιγραφών των εικόνων με βάση το αντίστοιχο ποσοστό γνώσης που απαιτείται για
την ολοκλήρωση του εικονογραφικού σχολιασμού. Αυτό περιλαμβάνει δυο επίπεδα
σχολιασμού (επίπεδο αντίληψης και ενοιολογικό επίπεδο) και δέκα κλιμακωτούς
σταθμούς που δομούν τα αντίστοιχα επίπεδα σχολιασμού, με βάση την ανάλυση της
σύνταξης και της σημασιολογίας. Καθώς ανεβαίνει κανείς στην κλίμακα αυξάνει
αντιστοίχως η γνώση που απαιτείται για τη διατύπωση της περιγραφής. Οι πρώτοι
τέσσερεις σταθμοί ανήκουν στο επίπεδο αντίληψης (“Perceptual level”). O πρώτος
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περιγράφει τον τύπο και την τεχνική του αντικειμένου (π.χ. ζωγραφική, σχέδιο
φωτογραφία). Σε αυτόν σχολιάζονται γενικές οπτικές πληροφορίες για την εικόνα. Οι
τρείς επόμενοι σταθμοί περιγράφουν ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα, υφή, και
σχήμα). Η συγκεριμένη μελέτη διέκρινε τα συνολικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης,
στα ειδικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων στοιχείων μέσα στη σύνθεση, και τέλος,
στη διάταξη αυτών των στοιχείων που αφορούν στη σύνθεση (π.χ. συμμετρία, οπτική
γωνία κλπ.). Για να σχηματίσει κανείς περιγραφές αντίληψης (“Perceptual
descriptions”) δεν χρειάζεται ειδική γνώση του κόσμου. Οι επόμενοι έξι σταθμοί
αφορούν στο ενοιολογικό επίπεδο (“Conceptual level”) και θεωρούνται συνέχεια του
προτύπου Panofsky/Shatford. Το εννοιολογικό, τέλος, επίπεδο διακρίνεται στα:
γενικό επίπεδο “generic level”, ειδικό επίπεδο “specific level” και στο αφηρημένο
επίπεδο “abstract level”. Η μελέτη των Jaimes και Chang διαφοροποίησε τις
περιγραφές του εννοιολογικού επιπέδου σε συνολικές περιγραφές της σύνθεσης, και
σε περιγραφές μεμονωμένων στοιχείων μέσα στη σύνθεση. Για τις περιγραφές του
εννοιολογικού επιπέδου, απαιτείται η γνώση για τον «γενικό», «ειδικό» και
«αφηρημένο» κόσμο.
Ο J. Eakins126 έκανε το 1998 μια παρόμοια διάκριση επικεντρώνοντας περισσότερο
στις ερωτήσεις παρά στις περιγραφές. Αναγνώρισε τρία επίπεδα ερωτήσεων που
αφορούν στις εικόνες. Διέκρινε σε: α) ερωτήσεις βασισμένες σε πρωτογενή στοιχεία
(“primitive features”) π.χ. χρώματα και σχήματα όπως «κίτρινα και μπλε αστέρια» β)
σε λογικά στοιχεία (“logical features”) π.χ. μια γυναίκα, μία καρέκλα, ένα επιβατικό
τραίνο, και γ) σε αφηρημένα στοιχεία (“abstract features”) π.χ. αινιγματική έκφραση
της απεικονιζόμενης γυναίκας, «φαντασμαγορία» κλπ. Ο Eakins στηρίζει το
ταξονομικό μοντέλο στη διαφοροποίηση μεταξύ λογικών και πρωτoγενών
στοιχείων127. Οι πρωτoγενείς ερωτήσεις αντιστοιχούν στα τέσσερα κατώτερα επίπεδα
των Jaimes και Chang. Οι λογικές ερωτήσεις ενσωματώνουν τις γενικές και ειδικές
περιγραφές του μοντέλου τους, ενώ οι αφηρημένες ερωτήσεις αντιστοιχούν με τις
αφηρημένες περιγραφές του μοντέλου Jaimes και Chang.
Η ομάδα των Burford, Briggs και Eakins128 συνέχισε την έρευνα του Eakins και
διαμόρφωσε, το 2003, ένα ταξονομικό σύστημα που βασίστηκε στο μοντέλο του.
Προστέθηκαν έτσι εννέα περιγραφικές κατηγορίες, που προήλθαν από τη μελέτη
αντικειμένων της Ιστορίας της Τέχνης μέσα από την οπτική αντίληψη. Οι κατηγορίες
αυτές αφορούν σε: α) πρωτογενή στοιχεία αντίληψης (π.χ. υφή, χρωματικοί τόνοι) β)
γεωμετρικά πρωτογενή στοιχεία (π.χ. τετράγωνο πεδίο) γ) οπτική επέκταση (π.χ.
σκίαση, κλίση) γ) σημασιολογικές μονάδες (π.χ. γυναίκα, λουλούδι, σκύλος) δ)
περιβαλλοντική αφαίρεση (π.χ. νερό, πηγή) ε) πολιτισμική αφαίρεση (π.χ.
πινακοθήκη) ζ) συναισθηματική αφαίρεση (π.χ. λύπη) και η) τεχνοτροπική αφαίρεση
(π.χ. Αναγεννησιακή τέχνη).
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IIΙ. 3 Τεχνικές σχολιασμού και ανάκτησης εικόνων
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση και τον σχολιασμό των
εικονογραφικών δεδομένων είναι των ακόλουθων τύπων129 :
α) η παραδοσιακή προσέγγιση με «λέξεις - κλειδιά» (Keywords)
β) ο σημασιολογικός σχολιασμός με βάση τη σημασία (Semantic Annotation) και
γ) η σχετικά νέα περιοχή έρευνας της προσέγγισης με βάση το περιεχόμενο (ContentBased Image Retieval ή CBIR).
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η προσέγγιση με «λέξεις - κλειδιά» όσο
και η προσέγγιση με βάση το περιεχόμενο δεν καλύπτουν ούτε εκφράζουν
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του εικονογραφικού υλικού. Τα προβλήματα και οι
δυσκολίες που προκύπτουν κατά την τεκμηρίωση και την ανάκτηση εικόνων με τις
δύο αυτές προσεγγίσεις είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως «σημασιολογικό κενό»
(semantic gap)130. Αντίθετα, ο σημασιολογικός σχολιασμός μπορεί να επιτύχει την
επαρκέστερη τεκμηρίωση των εικονογραφικών θεμάτων και, κατά συνέπεια, και
εκείνων της προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.

IIΙ. 3 (1) Λέξεις – κλειδιά (Keywords)
Οι «λέξεις – κλειδιά» αντιστοιχίζονται στα μεταδεδομένα που προέρχονται από την
περιγραφή και τεκμηρίωση των εικονογραφικών θεμάτων131. Η αναζήτηση αυτού του
τύπου είναι σχετικά απλή, έχει όμως αρκετούς περιορισμούς132, εφόσον οι ερωτήσεις
απαιτούν πολύ καλή γνώση του τομέα. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει τις σωστές
λέξεις - κλειδιά ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει μία έγκυρη ερώτηση.
Για παράδειγμα στην περίπτωση των εγγράφων, οι «λέξεις-κλειδιά» δεν
εξασφαλίζουν τον ευρετηριασμό καθώς ένα έγγραφο που διαθέτει τη συγκεκριμένη
λέξη-κλειδί είναι πιθανόν να μην σχετίζεται σημασιολογικά με το ζητούμενο και,
αντίστροφα, ένα σημασιολογικά σχετικό έγγραφο μπορεί να μην περιέχει τη
συγκεκριμένη λέξη - κλειδί.
Η αποτελεσματικότητά τους καθορίζεται, επομένως, από παράγοντες όπως το
περιβάλλον εφαρμογής και η εκάστοτε χρήση133. Η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά είναι
εύχρηστη μόνο στους χρήστες που είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις έννοιες που
αντιστοιχίζονται, έχουν απόλυτα ξεκάθαρους στόχους και είναι γνώστες της
σημασιολογίας των καθορισμένων εκείνων λέξεων-κλειδιών που εμπλέκονται στην
αναζήτηση.
Στην πραγματικότητα, η διατήρηση ενός αυξανόμενου αριθμού λέξεων-κλειδιών
είναι δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν αυτές δεν συνοδεύονται από επεξηγηματικούς
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σημασιολογικούς ορισμούς. Το βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης με λέξεις–
κλειδιά είναι ότι το σύνολο των επιτυχών απαντήσεων είναι αυστηρά περιορισμένο
και εγκλωβισμένο στην υποκειμενική ερμηνεία εκείνου που καταχώρησε και
αντιστοίχισε την πληροφορία στη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.
Σε μια σειρά πειραματικών εφαρμογών, το 1999 ο Heidorn134 μελέτησε τους
μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να περιγράψουν αντικείμενα στη
φυσική γλώσσα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από το σύνολο των χρηστών που
συμμετείχαν, αρχάριων και ειδικών, να αναζητήσουν εικόνες λουλουδιών. Εύκολα
διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες χρησιμοποιούσαν με μεγάλη συχνότητα τις οπτικές
αναλογίες, όπως : ψάχνω «αυτό που μοιάζει με το τάδε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά
και αυτά τα γνωρίσματα…». Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας αλλά και άλλων
πολλών αντίστοιχων, έγκειται στη βαρύτητα των σημασιολογικών περιγραφών κατά
τη διαδικασία της αναζήτησης.
Στην πραγματικότητα, οι χρήστες περιγράφουν και αναζητούν κυρίως βάσει εννοιών
υψηλού σημασιολογικού επιπέδου. Αναδεικνύουν, συγχρόνως, σοβαρές ελλείψεις της
εικονογραφικής προσέγγισης με λέξεις-κλειδιά.

IIΙ. 3 (2) Σημασιολογικός Σχολιασμός (Semantic Annotation),
Οντολογίες και Θησαυροί
Η δημιουργία μεταδεδομένων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για όλες τις
συλλογές δεδομένων που περιγράφουν εικονογραφικά θέματα.
Υπάρχουν ταξονομικά συστήματα και θησαυροί με πλούσιο υλικό, όπως το Iconclass
και ο Art and Architecture Thesaurus, που ταξινομούν διαφορετικές απόψεις της ζωής
σε ιεραρχημένες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα εικονογραφικό θέμα
σχολιάζεται από μια ομάδα θεματικών κατηγοριών (π.χ. του Iconclass) που έχουν την
εκφραστική δυνατότητα να το περιγράψουν. Οι θησαυροί παρέχουν δομημένα
λεξιλόγια που εξυπηρετούν στην περιγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων
τέχνης. Όταν όμως η τεκμηρίωση ενός αντικειμένου απαιτεί μια σημασιολογικά
πλούσια περιγραφή, οι Θησαυροί δεν προσφέρουν παρά ένα μέρος της γνώσης που
απαιτείται135.
Ο σημασιολογικός σχολιασμός (semantic annotation) που βασίζεται στις οντολογίες
αποτελεί τη λύση στο παραπάνω πρόβλημα136. Για να ξεπεραστεί το επίπεδο της
απλής προσέγγισης με λέξεις-κλειδιά εφαρμόζεται ο σημασιολογικός σχολιασμός με
τις οντολογίες. Αυτές παρέχουν έννοιες τεκμηρίωσης (οι οποίες πιθανώς αποτελούν
μέρη της οντολογίας του εκάστοτε τομέα) με καλά ορισμένη σημασιολογία, που
ελαχιστοποιεί τις πιθανές δυσνοήσεις.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ερωτήσεις που βασίζονται σε οντολογίες υπερέχουν σε
σχέση με τις ερωτήσεις που βασίζονται στις λέξεις-κλειδιά, όπως φαίνεται από τα
ακόλουθα δύο παραδείγματα :
Στην πρώτη περίπτωση, περιγράφεται παράσταση με θέμα : «Στρατιώτης σε μάχη».
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Εδώ χρησιμοποιούνται οι συσχετιζόμενες οντότητες της οντολογίας, που
περιγράφουν το «πρόσωπο» του οποίου το «καθεστώς» είναι στρατιώτης και του
οποίου η «κατάσταση» είναι η μάχη. Η οντολογία τεκμηριώνει τις ίδιες τις οντότητες
αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων «πρόσωπο» και «μάχη»· ενώ οι λέξειςκλειδιά δεν μπορούν να περιγράψουν σχέσεις αυτού του τύπου.
Στη δεύτερη περίπτωση περιγράφεται η παράσταση με θέμα : «Ο στρατιώτης υψώνει
το χέρι του στην αριστερή από τον θεατή πλευρά».
Μια πιθανή ερώτηση, εδώ, απαιτεί την ανάλυση του θέματος σε πλήθος
συσχετιζόμενων υποερωτημάτων π.χ. εύρεση του απεικονιζόμενου προσώπου με
συγκεκριμένο καθεστώς (στρατιώτης), που χαρακτηρίζεται από την συγκεκριμένη
χειρονομία (η χείρα υψώνεται), που με τη σειρά της χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένη τοπολογική σχέση (προς την αριστερή κατεύθυνση) κλπ.
Στα παραπάνω παραδείγματα, τα αποτελέσματα της ανάκτησης παρουσίασαν υψηλή
ακρίβεια διότι βασίστηκαν στην καλά ορισμένη σημασιολογία και στους δυναμικούς
– οντολογικούς- συσχετισμούς των οντοτήτων που συμμετείχαν.
Δυστυχώς, όμως, ο σημασιολογικός σχολιασμός παρουσιάζει και αυτός κάποιες
δυσκολίες :
Η απουσία μιας ενιαίας ορολογίας επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν
διαφορετικούς όρους, που προκαλούν προβλήματα κατά την ανάκτηση της
πληροφορίας.
Επιπλέον, η μετατροπή μιας καταγραφής που έχει γίνει σε φυσική γλώσσα σε
καταγραφή σημασιολογικού σχολιασμού απαιτεί ειδική γνώση και εξειδικευμένους
χρήστες.
Τέλος ο σχολιασμός του εικονογραφικού υλικού που διαθέτει εκτεταμένη και
περίπλοκη πληροφορία αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία.

IIΙ. 3 (3) Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο (ContentBased Image Retieval ή CBIR)

Η ανάκτηση εικόνας που βασίζεται στο περιεχόμενο (Content-Based Image Retieval
ή CBIR) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιείται σε
μια πληθώρα εφαρμογών, όπως οι εκδόσεις, η ιατρική έρευνα, η διαφήμιση, οι
γραφικές τέχνες, το αρχιτεκτονικό και μηχανολογικό σχέδιο, ο πολιτισμός κ.α. Η πιο
πρόσφατη όμως και σημαντική εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι ο Παγκόσμιος
Ιστός, όπου το 73% περίπου της πληροφορίας αποτελείται από εικόνες. Τα
συστήματα CBIR ανακτούν εικόνες, συγκρίνοντας χαρακτηριστικά τους όπως το
χρώμα, το σχήμα κλπ., που αποτελούν τα βασικά ή πρώτου επιπέδου χαρακτηριστικά.
Συνήθως τα συστήματα αυτά δουλεύουν με ανίχνευση που βασίζεται σε
παραδείγματα. Δηλαδή ορίζονται τα προς περιγραφή χαρακτηριστικά, και το
σύστημα αναλαμβάνει να ψάξει για παρόμοια χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε
παρόμοιες εικόνες. Τέτοιου τύπου ευρετηριασμοί βασίζονται κατεξοχήν σε στόχους
όπως «Αναζήτησε το παρόμοιο σχήμα….». Το CBIR εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία
σε συστήματα π.χ. ιατρικών διαγνώσεων που βασίζονται στη σύγκριση της οπτικής
πληροφορίας όπως εκείνη, που παρέχουν οι ακτινογραφίες.
Η ανάκτηση δεδομένων που βασίζεται στο CBΙR έχει μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται
στον πολιτισμικό τομέα. Ετσι, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης χρησιμοποίησε το
σύστημα αυτό για το εικονογραφικό περιεχομένο οικοσήμων μιας συγκεκριμένης
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περιόδου137. Η επιτυχία της εφαρμογής οφείλεται στην σχετική ευκολία διαχείρισης
της συγκεκριμένης εικονογραφίας που: α) χαρακτηρίζεται από κοινό αρχέτυπο και
μικρές εξελικτικές αλλαγές β) έχει ξεκάθαρη και συχνά επαναλαμβανόμενη δομή και
απλή σύνθεση γ) εμφανίζει συμμετρία πεδίου και υπακούει σε ένα μικρό αριθμό
κανόνων και δ) απεικονίζει μια σχετικά μικρή ομάδα αντικειμένων. Οι παραπάνω
ιδιότητες κατέστησαν το εικονογραφικό υλικό των οικοσήμων κατάλληλο για την
εφαρμογή της τεχνικής CBIR.
Οι εικόνες που ευρετηριάζονται επιτυχώς με την τεχνολογία CBIR χρειάζεται,
επομένως, να ανήκουν σε ένα κλειστό ομοιογενές σύνολο138, να μην
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους και να μην φέρουν πολύπλοκο και ποικίλο
σημασιολογικό περιεχόμενο. Ωστόσο, αντικείμενα με πλούσιες σημασιολογικές
σχέσεις και σύνθετα νοήματα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του υλικού της
προϊστορικής αιγαιακής σφραγιδογλυφίας, δεν εξυπηρετούνται από την προσέγγιση
αυτή.
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Κεφάλαιο IV. Η Οντολογία τεκμηρίωσης
σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών
προϊστορικό Αιγαίο.

των
στο

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε το εννοιολογικό πλαίσιο της εργασίας
που υποστήριξε την υλοποίηση των αρχών τεκμηρίωσης του πρότυπου εκδοτικού
έργου του τομέα της σφραγιδογλυφίας (CMS). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια
σύντομη περιγραφή της δομής της εργασίας που διευκολύνει τη συστηματική
καταγραφή της πληροφορίας και την αναλυτική παρουσίαση των ομαδοποιημένων σε
ενότητες συσχετιζόμενων οντοτήτων και ιδιοτήτων της οντολογίας.

ΙV. 1 Δομή της εργασίας
Το προτεινόμενο πλαίσιο της εργασίας αυτής συνιστά ένα συγκροτημένο ταξονομικό
σχήμα που ομαδοποιεί έννοιες, βάσει κοινών διαδικασιών, γνωρισμάτων ή ιδιοτήτων
που αφορούν στην περιγραφή και τον σχολιασμό σφραγίδων και σφραγιστικών
δακτυλιδιών στο προϊστορικό Αιγαίο.
H πληροφορία τεκμηρίωσης διακρίνεται και αναλύεται σε τέσσερα επίπεδα, δύο από
τα οποία αφορούν στις σφραγίδες ως τέχνεργα και τα δύο άλλα στην εικονογραφία139.
Πρόκειται για :
α) το βασικό περιγραφικό επίπεδο που αφορά στο υλικό αντικείμενο της
σφραγιδογλυφίας,
β) το επίπεδο σχολιασμού και διαχειριστικής τεκμηρίωσης του υλικού αντικειμένου,
γ) το βασικό περιγραφικό επίπεδο που αφορά στην εικονογραφία,
δ) το επίπεδο της εννοιολογικής μελέτης της εικονογραφίας140.
Η περιγραφή και ο σχολιασμός του αντικειμένου δεν είναι αναγκαίο να
περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες πληροφορίας. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί
τις βασικές κατηγορίες περιγραφής ή να επιλέγει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.
Αναλυτικότερα, διακρίνονται τα :
Α) Επίπεδο βασικής περιγραφής του υλικού αντικειμένου
Εδώ ενδιαφέρει η βασική τεκμηρίωση του αντικειμένου, δηλαδή των σφραγίδων και
των σφραγιστικών δακτυλιδιών της Εποχής του Χαλκού. Η πληροφορία αφορά
αποκλειστικά στον υλικό φορέα, το μέσο ή το τέχνεργο που φέρει την έγγλυφη
παράσταση, και ειδικότερα το είδος, τη μορφολογία, τα δομικά μέρη, τα κύρια
γνωρίσματα και τις ιδιότητές του.
Η πληροφορία που καταγράφεται εδώ δεν σχετίζεται, επομένως, με την ανάλυση της
εικονογραφίας.

139
140

Hollink et al. 2000· Jaimes & Chang 2000.
Buford et al. 2003.
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H μέθοδος καταγραφής και η περιγραφική ορολογία μετεγγράφονται αυτούσιες απο
το δημοσιευμένο πρότυπο έργο CMS. Το σύνολο της περιγραφικής πληροφορίας που
αφορά στο σώμα του υλικού αντικειμένου ομαδοποιείται και αναπτύσσεται στον
χώρο ονοματοδοσίας «Εισαγωγική πληροφορία».
Β) Επίπεδο σχολιασμού και διαχειριστικής τεκμηρίωσης του υλικού αντικειμένου
Οι γνωστικές περιοχές που αφορούν στην παραγωγή, τη διαχείριση και τη φυσική
κατάσταση του αντικειμένου αποτελούν σύνολα εννοιών που χρήζουν ιδαίτερης
μελέτης, αφού παρέχουν πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για την κατασκευή και τη
σημερινή κατάσταση του αντικειμένου, εμβαθύνοντας το επίπεδο τεκμηρίωσης.
Το σύνολο του σχολιασμού για το σώμα του υλικού αντικειμένου ομαδοποιείται στην
κατηγορία των «Φυσικών ιδιοτήτων» και αναπτύσσεται στους ακόλουθους τρεις
χώρους ονοματοδοσίας141 :
α) «Παραγωγή»
β) «Διαχειριστική τεκμηρίωση»
γ) «Περιγραφή υλικού αντικειμένου».
Γ) Επίπεδο βασικής περιγραφής του οπτικού αντικειμένου
Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται απο τη διαδικασία λεκτικοποίησης (verbalization)
του αντικειμένου της οπτικής τεκμηρίωσης και αφορά στην άμεση καταγραφή των
σημασιολογικών εικονογραφικών μονάδων (Semantic units)142 χωρίς περαιτέρω
ανάλυση και ερμηνεία143.
Εδώ, δηλαδή, ταυτίζονται, ονοματίζονται και ταξινομούνται τα εικονογραφικά
στοιχεία (αντικείμενα, μορφές, γεωμετρικά θέματα κλπ.) του πεδίου της
σφραγιστικής παράστασης. Το σύνολο των οντοτήτων που δομούν την ταξονομία των
εικονογραφικών στοιχείων ομαδοποιούνται στην κατηγορία του «οπτικού
αντικειμένου» και αναπτύσσονται στον χώρο ονοματοδοσίας «Εικονογραφικά
στοιχεία».
Δ) Επίπεδο εννοιολογικής μελέτης του οπτικού αντικειμένου
Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία του σημασιολογικού, συντακτικού και
ερμηνευτικού σχολιασμού του οπτικού αντικειμένου και αφορά στην «άντληση» και
την επεξεργασία των εικονογραφικών εννοιών. Με άλλα λόγια, προτείνεται η
ολοκλήρωση του εννοιολογικού σχολιασμού των ταυτισμένων στο προηγούμενο
επίπεδο εικονογραφικών στοιχείων.
Το σύνολο του εννοιολογικού σχολιασμού ομαδοποιείται στην κατηγορία των
«οπτικών ιδιοτήτων» και αναπτύσσεται σε τρεις χώρους ονοματοδοσίας:
α) «Περιγραφή όντων»
β) «Σύνταξη»
γ) «Οπτικό θέμα».

141

Schreiber et al. 2002.
Burford et al. 2003.
143
Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στο στάδιο ‘of’ της Shatford, το προεικονογραφικό του Panofsky,
καθώς και το αντιληπτικό συμπαραδηλωτικό επίπεδο (perceptual connotative level) του Barthes
(Hollink et al. 2000· Shatford, 1986· Panofsky 1962, 26- 29· Andreasen 2002, 5- 15).
142
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ΙV. 2 Περιγραφή των οντοτήτων και των ιδιοτήτων της
οντολογίας
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, στόχος της εργασίας είναι η
δημιουργία μιας οντολογίας για την τεκμηρίωση των σφραγίδων και των
σφραγιστικών δακτυλιδιών και τον σημασιολογικό σχολιασμό της εικονογραφίας
τους. Για τον σκοπό αυτό, η πληροφοφορία γύρω από τα σφραγιστικά αντικείμενα
και τις εγχάρακτες τους παραστάσεις αποδίδεται στη γλώσσα RDF με μια σειρά
οντοτήτων, ιδιοτήτων και σχέσεων.
Οι οντότητες (κλάσεις ή κατηγορίες) αυτές παριστάνουν έννοιες όπως «Υλικό
αντικείμενο», «Οπτικό αντικείμενο», σχέσεις όπως «υλικό αντικείμενο σχετίζεται με
οπτικό αντικείμενο» και ιδιότητες όπως «υλικό αντικείμενο έχει αριθμό
καταγραφής». Οι οντότητες, οι μεταξύ τους σχέσεις και οι ιδιότητες συνιστούν την
οντολογία της εργασίας. Οι οντότητες και οι ιδιότητες παρουσιάζονται
ομαδοποιημένες σε θεματικές ενότητες, δηλαδή στους αντίστοιχους χώρους
ονοματοδοσίας (Κεφ. ΙΙ.2 ).
Ακολουθεί η λεπτομερής ανάπτυξη της οντολογίας.
Να σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, όλες οι οντότητες ξεκινούν με
κεφαλαίο γράμμα ενώ οι σχέσεις και οι ιδιότητες με μικρό.

IV. 2 (1) Εισαγωγική Πληροφορία (Πίν. 3-5)

Πολιτισμική οντότητα (Πίν. 3)
Αποτελεί τον φορέα του σώματος της πληροφορίας. Συνιστά την αφηρημένη
οντότητα που εμπεριέχει το σύνολο των υλικών και πνευματικών προιόντων. Η
οντότητα διακρίνεται, ακολούθως, στις συγκεκριμένες οντότητες του Πολιτισμικού
αντικειμένου και της Πηγής τεκμηρίωσης.
Πολιτισμικό αντικείμενο (Πίν. 3)
Συνιστά το διακριτό υπαρκτό αντικείμενο που αποτελεί προϊόν τεχνολογικών και
πνευματικών διεργασιών. Τα Πολιτισμικά αντικείμενα είναι πραγματικές, απτές και
ολοκληρωμένες οντότητες που τεκμηριώνονται και σχολιάζονται μέσω της Πηγής
τεκμηρίωσης. Η οντότητα εμπεριέχει τις οντότητες του Υλικού και Οπτικού
αντικειμένου.
πολιτισμικό αντικείμενο τεκμηριώνεται απο πηγή τεκμηρίωσης (Πίν. 3)
Η σχέση μεταξύ ενός πολιτισμικού αντικειμένου και της Πηγή Τεκμηρίωσης του
είναι άμεση και αμοιβαία. Ο συσχετισμός των δύο οντοτήτων είναι αναγκαίος για την
ολοκληρωμένη μελέτη των αντικειμένων. Ο σχολιασμός των αντικειμένων και των
ιδιοτήτων τους επιτυγχάνεται μέσω της Πηγής τεκμηρίωσης.
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Πηγή τεκμηρίωσης 144 (Πίν. 3, 5)
Η οντότητα αυτή ομαδοποιεί όλα τα έγγραφα πνευματικά έργα που τεκμηριώνουν και
σχολιάζουν την οπτική και φυσική ταυτότητα των αντικειμένων. Η Πηγή
τεκμηρίωσης περιγράφει αναλυτικά τη βιβλιογραφική παραπομπή και δεν
περιλαμβάνει άλλα είδη μαρτυρίας, όπως η προφορική μαρτυρία.
Η πρώτη ιεραρχικά καταχώρηση βιβλιογραφικής παραπομπής για την αιγαιακή
σφραγιδογλυφία είναι σαφώς εκείνη στο CMS. H μελέτη της βιβλιογραφίας αποδίδει
το σύνολο των δεδομένων της περιγραφής και του σχολιασμού (βλ. παρακάτω, Πίν. 5
για την αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων της). Η Πηγή τεκμηρίωσης σχετίζεται
άμεσα με το Πολιτισμικό αντικείμενο. Η οντότητα εμπεριέχει τις οντότητες των
«Φυσικών» και «Οπτικών ιδιοτήτων» που βασίζονται στη δημοσιευμένη πληροφορία.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή">
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
Υλικό αντικείμενο 145 (Πίν. 3)
Το Yλικό αντικείμενο συνιστά την πραγματική υλική μονάδα τεκμηρίωσης146. Έτσι
χαρακτηρίζεται το ίδιο το τεκμήριο του υλικού πολιτισμού που συνιστά το φυσικό
υπόβαθρο ή τον φορέα του οπτικού αντικειμένου δηλαδή της σφραγιστικής
παράστασης. Με τον όρο αυτό εισάγεται η βασική πληροφορία που αφορά στην
τεκμηρίωση του φυσικού σώματος του αντικειμένου.
Στην εργασία, για λόγους πληρέστερης και αναλυτικότερης τεκμηρίωσης, το Yλικό
αντικείμενο εμπεριέχει τις υποκατηγορίες Σφραγίδα, Σφραγιστικό δακτυλίδι και
Συμβατικά μέρη (βλέπε παρακάτω). Το Yλικό αντικείμενο σχετίζεται άμεσα με τις
«φυσικές ιδιότητες» που αποτελούν τη δευτερογενή ομάδα πληροφορίας.
Το Υλικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις :
• υλικό αντικείμενο συσχετίζεται με υλικό αντικείμενο
• υλικό αντικείμενο φέρει οπτικό αντικείμενο
• υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις Φυσικές ιδιότητες
Στο υλικό αντικείμενο αναφέρονται οι ακόλουθοι χώροι ονοματοδοσίας (βλέπε
παραπάνω, Πίν. 1) :
1. Περιγραφή υλικού αντικειμένου,
2. Παραγωγή υλικού αντικειμένου και
3. Διαχειριστική τεκμηρίωση.

Παράδειγμα στην RDF

:

144

Στην εργασία, ο ορισμός αυτής της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της
οντότητας: Related textual references του προτύπου CDWA.
145
Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας του προτύπου
CIDOC : E24 Physical Man-Made Stuff και E19 Physical Object.
146
Που αφορά σε όλες τις ομάδες των σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών στο Αιγαίο της
Εποχής του Χαλκού.
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<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
ή
<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγιστικό_δακτυλίδι">
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>

Πολιτισμική οντότητα

τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται
φέρει οπτικό αντικείμενο
Υλικό αντικείμενο

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις
Φυσικές ιδιότητες

Οπτικές ιδιότητες
Συντακτικά στοιχεία

Οπτικό αντικείμενο

υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες
Is A
Εικονογραφικά Στοιχεία

Σφραγιστικό δακτυλίδι

Συμβατικά τμήματα

Is A

οπτικό αντικ. αντλεί πληροφορία από τις οπτικές ιδιότητες
Is A

Φυσικά
γνωρίσματα

Is A

Is A

Is A

Διαχείριση

Is A

Οπτικό
Is A θέμα

Γνωρίσματα όντων

Παραγωγή

Εικονογραφικά Οντα
Is A

Σφραγίδα

property

Ns: Εισαγωγική πληροφορία

Πίνακας 3. Ανάπτυξη των βασικών οντοτήτων και των σχέσεών τους στον χώρο ονοματοδοσίας :
Εισαγωγική πληροφορία

(υλικό αντικείμενο) περιγράφεται (Πίν. 4)
Η ιδιότητα περιγράφει συνοπτικά, σύμφωνα με το πρότυπο του CMS, και με χρήση
ελεύθερου κειμένου τη μορφολογία του σώματος των σφραγίδων και των
σφραγιστικών δακτυλιδιών. Η συνολική ή ειδική πληροφορία που καταγράφεται έτσι,
(π.χ. σχήμα, ιδιαίτερα γνωρίσματα, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.) τεκμηριώνεται
αναλυτικά από ειδικές οντολογικές κατηγορίες, οι οποίες αναπτύσσονται
παρακάτω147.
Παράδειγμα : Τρίπλευρη πρισματική σφραγίδα. Η ανώτερη ακμή έχει πολύ μικρή
κλίση προς τη μια πλευρά. Στο σώμα διανοίγονται δύο οπές, κάθετες προς τον άξονα
του μήκους. Σε πολλά σημεία της επιφάνειας της σφραγίδας διακρίνονται ίχνη
λείανσης. Σπασμένο μικρό τμήμα της επιφάνειας148.

147

Ο ορισμός αυτής της σχέσης είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας : Descriptive
note του προτύπου CDWA.
148
Σακελλαράκης 1976, 515.
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:
<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Εισαγωγή:υλικό_αντικείμενο_περιγράφεται>Τρίπλευρη πρισματική σφραγίδα. Σε
πολλά σημεία της επιφάνειας της σφραγίδας διακρίνονται ίχνη κατεργασίας.
Σπασμένο μικρό τμήμα της επιφάνειας</Εισαγωγή:υλικό_αντικείμενο_περιγράφεται>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Παράδειγμα στην RDF

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγιστικό_δακτυλίδι">
<Εισαγωγή:υλικό_αντικείμενο_περιγράφεται>Η σφενδόνη από χρυσό έλασμα έχει
σφυρηλατηθεί στις δύο μακρές πλευρές της, το έλασμα έχει αναδιπλωθεί προς τα
μέσα δημιουργώντας έτσι το αμυγδαλοειδές της σχήμα. Ο κρίκος είναι
διακοσμημένος με κοκκίδωση</Εισαγωγή:υλικό_αντικείμενο_περιγράφεται>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
(υλικό αντικείμενο) φέρει οπτικό αντικείμενο (Πίν. 3)
Η σχέση μεταξύ του Φυσικού και Οπτικού αντικειμένου είναι ουσιαστική. Το Yλικό
αντικείμενο αποτελεί τον υλικό φορέα του Οπτικού αντικειμένου.
Οπτικό αντικείμενο 149 (Πίν. 3)
Αντίθετα με το υλικό σώμα του σφραγιστικού αντικείμενου, η παράσταση της
σφραγιστικής επιφάνειάς του υπήρξε αναγνωρίσιμη και κατανοητή από μία
περιορισμένη ομάδα ανθρώπων150. Το γεγονός αυτό προσδίδει μια ιδιαίτερη θέση
στην παράσταση της σφραγιστικής επιφάνειας που αποτελεί ουσιαστικά το θέμα του
Οπτικού αντικειμένου.
Το Οπτικό αντικείμενο συνιστά την πραγματική μονάδα τεκμηρίωσης κάθε
εγχάρακτης παράστασης στις σφραγιστικές επιφάνειες των σφραγίδων και των
σφραγιστικών δακτυλιδιών.
Η συγκεκριμένη οντότητα αναφέρεται σε όλα τα είδη απεικόνισης κάποιου
αφηρημένου ή παραστατικού θέματος. Αποτελεί δε το σημείο αναφοράς όλων των
θεμάτων που περιγράφονται ή σχολιάζονται. Επιπλέον, για τις ανάγκες της
τεκμηρίωσης το οπτικό αντικείμενο, αποτελεί, ένα οντολογικά ανεξάρτητο είδος, που
περιγράφει την πνευματική διαδικασία αναγνώρισης, ταύτισης, ταξινόμησης,
τεκμηρίωσης και σχολιασμού των εικονογραφικών θεμάτων στη σφραγιδογλυφία.
Η έννοια του Οπτικού αντικειμένου συνιστά μια σύνθεση που αποτελείται από το
οπτικό περιεχόμενο που αντιλαμβανόμαστε και το εννοιολογικό σχήμα που το
τεκμηριώνει.
Η κατηγορία «Οπτικό αντικείμενο» συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με την
υποκατηγορία (υποκλάση) «Εικονογραφικά στοιχεία». Η κατηγορία «Εικονογραφικά
στοιχεία» συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με την υποκατηγορία (υποκλάση)
«Εικονογραφικά όντα». Το οπτικό αντικείμενο σχετίζεται άμεσα με την κατηγορία
(κλάση) «Οπτικές ιδιότητες».
Το Οπτικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις :
149

Ο ορισμός αυτής της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας του προτύπου
CIDOC : E36 Visual Item.
150
Younger 2000, 349.
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•
•

οπτικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις οπτικές ιδιότητες,
οπτικό αντικείμενο έχει συντακτικές σχέσεις.

Στο Οπτικό αντικείμενο αναφέρονται οι ακόλουθοι χώροι ονοματοδοσίας (Πίν. 2) :
1. Εικονογραφικά στοιχεία
2. Σύνταξη
3. Περιγραφή όντων.
4. Οπτικό θέμα
Παράδειγμα : Αφηρημένο θέμα, Εικονιστική παράσταση
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο>
ή
<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Αφηρημένη_παράσταση">
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο>
Συμβατικά τμήματα151 (Πίν. 3)
Η οντότητα αφορά στα μέρη που δομούν και συγκροτούν τις σφραγίδες όσο και τα
σφραγιστικά δακτυλίδια. Τα συμβατικά τμήματα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά για
λόγους καλύτερης διαχείρισης και αναλυτικότερης τεκμηρίωσης. Όλα τα συμβατικά
τμήματα ενυπάρχουν και εξαρτώνται πλήρως από το φυσικό αντικείμενο, αλλά δεν
χαρακτηρίζονται όλα από κοινά γνωρίσματα και ιδιότητες. Αποτελούνται από τα
δομικά στοιχεία (π.χ. σφενδόνη, κρίκος δακτυλιού), τις λεγόμενες «παρασιτικές
οντότητες»152 (π.χ. οπή, δέσιμο) και τα στοιχεία που σχετίζονται τοπολογικά με το
φυσικό αντικείμενο (π.χ. σφραγιστική επιφάνεια, πλαστικά στοιχεία).
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των συμβατικών τμημάτων ότι, αν αποκοπούν από το
σώμα του αρχικού φυσικού αντικειμένου, διατηρούν την ταυτότητά τους153.
Ιδιότητες154 (Πίν. 3)
Οι σφραγίδες και τα σφραγιστικά δακτυλίδια χρησιμοποιούν τις Φυσικές και τις
Οπτικές ιδιότητες για να μεταδώσουν το συνολικό μήνυμα. Όπως σημειώθηκε ήδη, οι
φυσικές ιδιότητες αφορούν στη σφραγίδα ως Υλικό αντικείμενο ενώ οι Οπτικές
ιδιότητες αφορούν στην εικονογραφία της σφραγιστικής επιφάνειας. Οι «ιδιότητες»
είναι αφηρημένες έννοιες. Συγκεντρώνουν και ομαδοποιούν ταξονομικά ένα σώμα
πληροφοριών που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ευρύτερου σχολιασμού και της
τεκμηρίωσης.
Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες
α) Φυσικές ιδιότητες

151

Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας : Features της
οντολογίας DOLCE.
152
“Parasitic entities” (Gangemi &Guarino, et al. 2002, 171).
153
Αντιστοιχεί στην οντότητα “Features” της οντολογίας DOLCE, 171.
154
Ο ορισμός αυτής της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας : “Qualities”
της DOLCE.
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β) Οπτικές ιδιότητες.
Οι ιδιότητες συνυπάρχουν εφόσον χαρακτηρίζουν τα υλικά και οπτικά αντικείμενα
και αποδίδουν το σύνολο της πληροφορίας που δεν παρουσιάζεται κατά τη βασική
τεκμηρίωση. Αποτελούν υποκατηγορίες της «Πηγής Τεκμηρίωσης», καθώς το
σύνολο της πληροφορίας που διαχειρίζονται αντλείται αποκλειστικά από το σώμα της
βιβλιογραφίας και όχι από την προσωπική ή άλλη παρατήρηση.
Φυσικές ιδιότητες (Πίν. 3)
Η οντότητα αυτή συγκεντρώνει και ομαδοποιεί τις ιδιότητες που αφορούν στο υλικό
αντικείμενο. Οι Φυσικές ιδιότητες προσφέρουν επεξηγηματική πληροφορία που
αφορά στον σε βάθος σχολιασμό του Υλικού αντικειμένου.
Η κατηγορία των Φυσικών Ιδιοτήτων συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις
ακόλουθες υποκατηγορίες (υποκλάσεις).
1. Φυσικά γνωρίσματα
2. Παραγωγή
3. Διαχείριση
Οι υποκατηγορίες αυτές αναλύονται κάθε μία ξεχωριστά στον αντίστοιχο χώρο
ονοματοδοσίας.
Οπτικές ιδιότητες (Πίν. 3)
Η οντότητα συγκεντρώνει και ομαδοποιεί τις ιδιότητες που αφορούν στο Οπτικό
αντικείμενο. Προσφέρει επεξηγηματική πληροφορία που χρησιμεύει στον
εκτενέστερο σχολιασμό του οπτικού αντικειμένου.
Η κατηγορία των Οπτικών Ιδιοτήτων συνδέεται με σχέση Υπαλληλίας (isA) με τις
ακόλουθες υποκατηγορίες (υποκλάσεις).
1. Γνωρίσματα όντων
2. Συντακτικά στοιχεία
3. Οπτικό θέμα
Οι υποκατηγορίες αναλύονται κάθε μία ξεχωριστά στον αντίστοιχο χώρο
ονοματοδοσίας.
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String

Ns : Εισαγωγική πληροφορία

Περιγραφή υλικού αντικειμένου
Πολιτισμικό αντικείμενο
σχετίζεται
φέρει εικονογραφικό αντικείμενο
Οπτικό αντικείμενο

Υλικό αντικείμενο

Is A
Εικονογραφικά στοιχεία

Is A
Is A
Συμβατικά τμήματα

σφενδόνη φέρει
εικονογραφικά στοιχεία

Is A
Σφραγίδα

Σφραγιστικό δακτυλίδι

σφραγιστικό δακτυλίδι φέρει σφενδόνη

Is A

σφραγιστικό δακτυλίδι φέρει δακτύλιο

Is A

Σφενδόνη
Δακτύλιος

Is A

σφραγιστική επιφάνεια φέρει
εικονογραφικά στοιχεία

σφραγίδα φέρει δέσιμο
Δέσιμο
σφραγίδα φέρει σφραγιστική επιφάνεια

Is A

σφραγίδα χαρακτηρίζεται από διάτρηση

Is A

Σφραγιστική
επιφάνεια

είδος επιφάνειας
String

σφραγίδα χαρακτηρίζεται από πλαστικό σχήμα
Is A

Διάτρηση

String
φέρει διάκοσμο στα άκρα

έχει συνολικό αριθμό σφραγιστικών επιφανειών
sting

Πλαστικά σχήμα

πλαστικό σχήμα έχει τύπο
String
πλαστικό σχήμα έχει περιγραφή
String

Πίνακας 4. Ανάπτυξη των οντοτήτων : Σφραγίδα, Σφραγιστικό δακτυλίδι και Συμβατικά τμήματα

Σφραγίδα (Πίν. 4)
Η οντότητα αυτή αναφέρεται κυρίως στα σχήματα των σφραγίδων ανεξαρτήτως
υλικού. Η υιοθέτηση, η αλλαγή ή η προσαρμογή των σχημάτων αποτελεί ένδειξη
σημαντικών πολιτισμικών αλλαγών και σχέσεων155. Το σχήμα είναι μια ουσιαστική
σύμπτυξη των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του
σώματος της σφραγίδας. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται στο CMS.
Η Σφραγίδα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις :
• (σφραγίδα) φέρει σφραγιστική επιφάνεια
• (σφραγίδα) φέρει δέσιμο
• (σφραγίδα) χαρακτηρίζεται από διάτρηση
• (σφραγίδα) έχει πλαστικό σχήμα
• (σφραγίδα) έχει συνολικό αριθμό σφραγιστικών επιφανειών
Παράδειγμα : φακοειδής, αμυγδαλοειδής, πεπιεσμένος κύλινδρος κλπ.

155

Aruz 1999, 9-11.
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Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πεπιεσμένος_κύλινδρος">
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
Σχήμα σφραγιστικής επιφάνειας (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στο σχήμα της επιφάνειας που δεν είναι πάντα το ίδιο με
εκείνο του σώματος της σφραγίδας και καθορίζει το πεδίο της εγχάρακτης
παράστασης που φέρει.
Παράδειγμα : παραλληλόγραμμο.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πεπιεσμένος_κύλινδρος">
<Εισαγωγή:φέρει_σφραγιστική_επιφάνεια>
<Εισαγωγή:Σχήμα_σφραγιστικής_επιφάνειας rdf:about="παραλληλόγραμμο"/>
</Εισαγωγή:φέρει_σφραγιστική_επιφάνεια>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
Το Σχήμα σφραγιστικής επιφάνειας χαρακτηρίζεται από τη σχέση :
• σφραγιστική επιφάνεια φέρει εικονογραφικά στοιχεία
χαρακτηρίζεται από είδος σφραγιστικής επιφάνειας156 (Πίν. 4)
Η ιδιότητα αναφέρεται στην επίπεδη, κυρτή, κοίλη κλπ. σφραγιστική επιφάνεια
Παράδειγμα : κυρτή επιφάνεια.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σχήμα_σφραγιστικής_επιφάνειας rdf:about="κυκλικό">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_απο_είδος_σφραγιστικής_επιφάνειας>κυρτή<Εισαγωγή:
χαρακτηρίζεται_απο_είδος_σφραγιστικής_επιφάνειας>
</Εισαγωγή:Σχήμα_σφραγιστικής_επιφάνειας>
(σφραγιστική επιφάνεια) φέρει εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 4)
Η σχέση μεταξύ του Σχήματος σφραγιστικής επιφάνειας και των Εικονογραφικών
στοιχείων είναι ουσιαστική, καθώς κάθε σφραγιστική επιφάνεια που ανήκει στην ίδια
σφραγίδα μπορεί να απεικονίζει διαφορετικού τύπου Εικονογραφικά στοιχεία. Η
σχέση αυτή υπάγεται με σχέση υπαλληλίας (isA) στη σχέση «υλικό αντικείμενο φέρει
οπτικό αντικείμενο».
Παράδειγμα : Σφραγιστική επιφάνεια 1 φέρει ομόκεντρους κύκλους
Παράδειγμα : Σφραγιστική επιφάνεια 2 φέρει ευθύγραμμα στοιχεία
Παράδειγμα στην RDF

156

:

Pini 2000, 242.
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<Εισαγωγή:Σχήμα_σφραγιστικής_επιφάνειας rdf:about="παραλληλόγραμμο">
<Εισαγωγή:φέρει_εικονογραφικά_στοιχεία>
<Εικων:Γεωμετρικά_θέματα rdf:about="Ευθύγραμμα_στοιχεία"/>
</Εισαγωγή:φέρει_εικονογραφικά_στοιχεία>
</Εισαγωγή:Σχήμα_σφραγιστικής_επιφάνειας>
έχει συνολικό αριθμό σφραγιστικών επιφανειών (Πίν. 4)
Η ιδιότητα αναφέρεται στον αριθμό των σφραγιστικών επιφανειών που
χαρακτηρίζουν το σώμα της σφραγίδας. Για παράδειγμα οι πρισματικές σφραγίδες
έχουν, συνήθως, τρεις επιφάνειες.
Παράδειγμα : 3.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πρισματική_σφραγίδα">
<Εισαγωγή:έχει_συνολικό_αριθμό_σφραγιστικών_επιφανειών>3</Εισαγωγή:έχει_συ
νολικό_αριθμό_σφραγιστικών_επιφανειών>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
Δέσιμο (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στο ενδεχόμενο δέσιμο που αποτελείται συχνά από ένα
μεταλλικό σύρμα που περνά μέσα από τη διάτρηση των σφραγίδων, και στερεώνεται
με αναδιπλώσεις στα δύο άκρα της διάτρησης αντίστοιχα. Επομένως, εδώ
καταγράφεται η ύπαρξη και το είδος των σωζόμενων ελασμάτων στα άκρα της
διάτρησης157.
Παράδειγμα : Χρυσό έλασμα158.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πεπιεσμένος_κύλινδρος">
<Εισαγωγή:φέρει_δέσιμο>
<Εισαγωγή:Δέσιμο rdf:about="Χρυσά_ελάσματα"/>
</Εισαγωγή:φέρει_δέσιμο>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
Διάτρηση159 (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στους διαφορετικούς τύπους διατρήσεων των σφραγίδων, οι
οποίοι εξελίσσονται χρονολογικά. Κάποιες πρώιμες σφραγίδες εμφανίζουν ένα
σύστημα από τριγωνικά διατεταγμένες διατρήσεις. Ο συνηθέστερος όμως, τύπος, που
απαντάται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού είναι η οριζόντια ή
κάθετη σε σχέση με τον μακρύ άξονα διάτρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις
καταγράφεται κυρίως η κατεύθυνση της/των οπής/ών σε σχέση με τη θέση της
παράστασης. Η κατεύθυνση της οπής, όπως και κάποια άλλα τεχνικά γνωρίσματα,
157

Pini 1992, 205.
Κορρές 1976, 154.
159
Αυτόθι 104.
158
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σχετίζεται με το εικονογραφικό θέμα της σφραγιστικής επιφάνειας. Έχει
παρατηρηθεί, έτσι, ότι οι φακοειδείς σφραγίδες με παράσταση ζώων φέρουν κάθετη
οπή, εκείνες με παράσταση ανθρώπων φέρουν οριζόντια οπή, γεγονός που δηλώνει
ίσως την ιδιαιτερότητα της παράστασης160.
Παράδειγμα : σύστημα ανάρτησης σε σχήμα Δ, οριζόντια, κάθετη.
Η Διάτρηση χαρακτηρίζεται από τη σχέση:
• φέρει διάκοσμο στα άκρα της διαμπερούς οπής
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πεπιεσμένος_κύλινδρος">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_διάτρηση>
<Εισαγωγή:Διάτρηση rdf:about="Οριζόντια"/>
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_διάτρηση>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
φέρει διάκοσμο στα άκρα (της διαμπερούς οπής) (Πίν. 4)
Η ιδιότητα αναφέρεται στην περιγραφή της ενδεχόμενης διακόσμησης στα μικρά
ελάσματα που καλύπτουν τα άκρα της διάτρησης της σφραγίδας.
Παράδειγμα : κοκκίδωση
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Διάτρηση rdf:about="Οριζόντια">
<Εισαγωγή:φέρει_διάκοσμο_στα_άκρα>κοκκίδωση</Εισαγωγή:φέρει_διάκοσμο_στα
_άκρα>
</Εισαγωγή:Διάτρηση>
Πλαστικό σχήμα (Πίν. 4)
Η οντότητα περιγράφει το πλαστικό σχήμα που μπορεί να έχουν οι πρώιμες κυρίως
σφραγίδες. Η περιγραφή αφορά κυρίως θηριομορφικές σφραγίδες.
Παράδειγμα : τετράποδο όν με μεικτά χαρακτηριστικά.
Το πλαστικό σχήμα χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις :
• πλαστικό σχήμα έχει τύπο
• πλαστικό σχήμα έχει περιγραφή.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Θηριομορφική">
<Εισαγωγή:έχει_πλαστικό_σχήμα>
<Εισαγωγή:Πλαστικό_σχήμα rdf:about="Όντα_με_μεικτά_χαρακτηριστικά"/>

160

Υounger 1988, xv.
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</Εισαγωγή:έχει_πλαστικό_σχήμα>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
(πλαστικό σχήμα) έχει τύπο161 (Πίν. 4)
Αποδίδονται επιπρόσθετα σχόλια ή διευκρινίσεις που αφορούν στο τύπο των
πλαστικών μορφών /σχημάτων των σφραγίδων.
Παράδειγμα : σύμπλεγμα, μονή μορφή162
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πλαστικό_σχήμα rdf:about="Θηριομορφική">
<Εισαγωγή:πλαστικό_σχήμα_έχει_τύπο>Σύμπλεγμα</Εισαγωγή:πλαστικό_σχήμα_έχ
ει_τύπο>
</Εισαγωγή:Πλαστικό_σχήμα>
(πλαστικό σχήμα) έχει περιγραφή (Πίν. 4)
Η ιδιότητα περιγράφει αναλυτικά, σε ελεύθερο κείμενο τον τύπο, τη στάση, τη
διάταξη, τη θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πλαστικών μορφών.
Παράδειγμα : Ζωομορφική σφραγίδα, σε σχήμα πλαγιασμένου τεράποδου με ραβδωτό
αυχένα και με ισχυρά μπροσθια πόδια ζώου.
Παράδειγμα: Ζωομορφική σφραγίδα, σε σχήμα δύο πρόσθιων τμημάτων φιδιών που
διαπλέκονται αντιθετικά σε συμμετρική διάταξη πάνω σε λεπτή και στρογγυλή βάση163.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πλαστικό_σχήμα rdf:about="Ζωομορφική">
<Εισαγωγή:πλαστικό_σχήμα_έχει_περιγραφή>Ζωομορφική σφραγίδα, σε σχήμα δύο
πρόσθιων τμημάτων φιδιών που διαπλέκονται αντιθετικά σε συμμετρική διάταξη
πάνω σε λεπτή και στρογγυλή βάση</Εισαγωγή:πλαστικό_σχήμα_έχει_περιγραφή>
</Εισαγωγή:Πλαστικό_σχήμα>
Σφραγιστικό δακτυλίδι (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στους τύπους των σφραγιστικών δακτυλιδιών, όπως αυτοί
έχουν οριστεί από την Α. Σακελλαρίου-Ξενάκη. Η πολυμορφία των δακτυλιδιών
υπακούει σε μια τυπολογική κατάταξη σε επτά τύπους που βασίστηκε στη μελέτη του
τρόπου κατασκευής. Συνοπτικά αναφέρουμε τους : Τύπος Ι (δακτυλίδια χυτά και
συμπληρωματικά σφυρήλατα). Τύπος ΙΙ (δακτυλίδια σφυρήλατα σε δύο χάλκινα
επάλληλα φύλλα με ταινιωτό δακτύλιο). Τύπος ΙΙΙ (διακρίνεται από τον προηγούμενο
με την προσθήκη λίθινης σφραγίδας). Τύπος ΙV (η σφενδόνη είναι αμυγδαλοειδούς
σχήματος, ο δακτύλιος φέρει έκτυπη διακόσμηση ή κοκκίδωση). Τύπος V (πρόκειται

161 161

Στην εργασία αυτή η έννοια του τύπου αναφέρεται σε θέματα ομοιότητας ή διαφοροποίησης
μεταξύ μονάδων. Ο τύπος αφορά ποικίλες έννοιες όπως : περιεχόμενο, δομή, στύλ κλπ. Γενικά ο τύπος
είναι η προσθετική έννοια που ενσωματώνει τις ομοιότητες και τις διαφορές με σκοπό να περιλάβει ή
και να αποκλείσει συγκεκριμένες ιδιότητες των υπο εξέταση αντικειμένων (Hodder 1987, 4).
162
Yule 1981, 93.
163

Σακελλαράκης 1976, 517.
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για παραλλαγή του τύπου ΙV). Τύπος VΙ (διαφέρει από τον τύπο ΙV ως προς τον
συνδυασμό των υλικών αλλά έχει όμοιο με αυτόν σχήμα). Τύπος VΙΙ (πρόκειται για
μια πιθανή εξέλιξη του τύπου ΙΙΙ, στην οποία η λίθινη σφραγίδα αντικαταστάθηκε
από μετάλλινο πλακίδιο) 164.
Παράδειγμα : τύπος IV
Το Σφραγιστικό δακτυλίδι χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις :
• (σφραγιστικό δακτυλίδι) φέρει σφενδόνη
• (σφραγιστικό δακτυλίδι) φέρει δακτύλιο
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι rdf:about="Τύπος_ΙV">
</Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι>
Δακτύλιος165 (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στη μορφή του κρίκου ενός σφραγιστικού δακτυλιδιού ή
στον τρόπο δόμησης των μερών που τον απαρτίζουν166.
Παράδειγμα : Δακτύλιος ταινιωτός με κοκκίδωση.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι rdf:about="Τύπος_Ι">
<Εισαγωγή:φέρει_δακτύλιο>
<Εισαγωγή:Δακτύλιος rdf:about="Ταινιωτός"/>
</Εισαγωγή:φέρει_δακτύλιο>
</Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι>
Σφενδόνη (Πίν. 4)
Η οντότητα αναφέρεται στο εξωτερικό σχήμα της σφενδόνης ενός σφραγιστικού
δακτυλιδιού.
Παράδειγμα : κυκλική167 ή ελλειψοειδής σφενδόνη.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι rdf:about="Τύπος_Ι">
<Εισαγωγή:φέρει_σφενδόνη>
<Εισαγωγή:Σφενδόνη rdf:about="Κυκλική"/>
</Εισαγωγή:φέρει_σφενδόνη>
</Εισαγωγή:Σφραγιστικό_δακτυλίδι>
σφενδόνη φέρει εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 4)
164

Σακελλαρίου – Ξενάκη 1989, 13.
Σακελλαρίου – Ξενάκη 1989, 12- 14.
166
Αυτόθι.
167
Yule 1981, 77.
165
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Η σχέση μεταξύ της Σφενδόνης και των Εικονογραφικών στοιχείων είναι ουσιαστική.
Η σφενδόνη αποτελεί τον υλικό φορέα των εικονογραφικών στοιχείων και
κατ’επέκταση του Οπτικού αντικειμένου. Η σχέση αυτή υπάγεται με σχέση
υπαλληλίας (isA) στη σχέση «υλικό αντικείμενο φέρει οπτικό αντικείμενο».
Παράδειγμα : Σφενδόνη φέρει «ανθρώπους», «επίγεια σώματα», «πτηνά» κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφενδόνη rdf:about="Κυκλική">
<Εισαγωγή:φέρει_εικονογραφικά_στοιχεία>
<Εικων:Σύμβολα_γραφής rdf:about="Γραμμική_Α"/>
</Εισαγωγή:φέρει_εικονογραφικά_στοιχεία>
</Εισαγωγή:Σφενδόνη>
Πηγή τεκμηρίωσης (Πίν. 5)
Βασική πηγή τεκμηρίωσης της εργασίας αποτελεί, όπως έχει σημειωθεί περισσότερες
φορές, το πολύτομο και πολύτιμο Corpus der minoischen und mykenischen Siegel
(CMS) της αιγαιακής μικρογλυπτικής, όπου έχει συλλεχθεί και τυποποιηθεί μια
συνολική γνώση που βρισκόταν κατακερματισμένη και διάσπαρτη σε ποικίλες
δημοσιεύσεις ή εντελώς αδημοσίευτη. Η έκδοση αυτή αποτελεί εγγύηση για την
εγκυρότητα των πληροφοριών διασφαλίζοντας την ποιότητα των καταγραφών, των
σχεδίων και των φωτογραφιών.
Εκτός από τη βιβλιογραφική παραπομπή στο CMS, στην εργασία παρέχεται και η
σχετική υπόλοιπη βιβλιογραφία για κάθε σφραγίδα και σφραγιστικό δακτυλίδι.
Γίνεται επιπλέον ειδική αναφορά στα δημοσιευμένα σχόλια των ειδικών, στα
τυπολογικά παραλλήλα των αντικειμένων που αυτοί παρέχουν κλπ.
Για την ανάλυση της βιβλιογραφικής παραπομπής μελετήθηκε το πρότυπο BibTex,
που σχεδιάστηκε από τους Oren Patashnik and Leslie Lamport το 1985 για το
σύστημα προετοιμασίας εγγράφων LaTex168.
Η Πηγή τεκμηρίωσης συγκροτείται από το σύνολο των ιδιοτήτων που περιγράφονται
παρακάτω. Οι ιδιότητες αυτές έχουν ως πεδίο τιμών συµβολοσειρές χαρακτήρων
(string).
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
</Εισαγωγή: Πηγή_Τεκμηρίωσης>

168

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές πρότυπο (format) για βιβλιογραφίες στο Internet, που είναι
σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με το σύστημα προετοιμασίας εγγράφων LaTeX (αρχεία κειμένου).
(http://www.ecst.csuchico.edu/~jacobsd/bib/formats/bibtex.html )
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Ns: Εισαγωγική πληροφορία

Πολιτισμική οντότητα

Is A

Πολιτισμικό
αντικείμενο

Is A
τεκμηριώνεται από

χαρακτηρίζεται από τύπο πηγής

String

πηγή φέρει τίτλο
String

Πηγή τεκμηρίωσης

χαρακτηρίζεται από αριθμό
string
χαρακτηρίζεται από τίτλο άρθρου ή βιβλίου
String
χαρακτηρίζεται από συγγραφέα
String
χαρακτηρίζεται από εκδότη
String

χαρακτηρίζεται από επιμελητή έκδοσης
χαρακτηρίζεται από εκδοτικό οργανισμό

String

καταγράφει σχόλιο
χαρακτηρίζεται από σελίδες

χαρακτηρίζεται από τύπο παραρτήματος έκδοσης

αναφέρει τυπολλογικό γνώρισμα

String
χαρακτηρίζεται από τίτλο παραρτήματος έκδοσης

αναφέρει παράλληλο στο CMS αντικείμενο

χαρακτηρίζεται από έτος έκδοσης
αναφέρει αριθμό καταγραφής στο CMS
χαρακτηρίζεται από τόπο έκδοσης
String

String

String

String

String

String

String

String

String

χαρακτηρίζεται από πίνακες
χαρακτηρίζεται από αρ. τόμου

χαρακτηρίζεται από τίτλο τόμου
String

String

String

String
String

String

Πίνακας 5. Ανάπτυξη των ιδιοτήτων της Πηγής Τεκμηρίωσης

χαρακτηρίζεται από τύπο πηγής (Πίν. 5)
Δηλώνεται αν πρόκειται για άρθρο ή μονογραφία (διδακτορική διατριβή) περιοδικό,
βιβλίο, πρακτικά συνεδρίου κλπ.
Παράδειγμα : Σειρά.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τύπο_πηγής>Σερά</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από
_τύπο_πηγής>
</Εισαγωγή: Πηγή_Τεκμηρίωσης>
φέρει τίτλο (Πίν. 5)
Δηλώνεται το όνομα ή ο τίτλος του περιοδικού, του βιβλίου κλπ.
Παράδειγμα : Corpus der minoischen und mykenischen Siegel
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:φέρει_τίτλο> Corpus der minoischen und mykenischen Siegel
</Εισαγωγή:φέρει_τίτλο>
</Εισαγωγή: Πηγή_Τεκμηρίωσης>
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χαρακτηρίζεται από αριθμό (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αύξων αριθμός του περιοδικού, του βιβλίου,
της εφημερίδας ή της σειράς του έργου (ISSN ή ISBN).
Παράδειγμα : CMS II 3
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_αριθμό>3786113149
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_αριθμό>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από τίτλο άρθρου ή βιβλίου (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο τίτλος του άρθρου ή του βιβλίου κλπ.
Παράδειγμα : Erörterung einzelner Gesichtspunkte
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_άρθρου_ή_βιβλίου>Erörterung einzelner
Gesichtspunkte </Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_άρθρου_ή_βιβλίου >
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από συγγραφέα (Πίν. 5)
Δηλώνεται το όνομα του συγγραφέα (κατά το Bibtex)
Παράδειγμα : Ingo Pini
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_συγγραφέα>Ingo Pini
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_συγγραφέα>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από εκδότη (Πίν. 5)
Δηλώνεται το όνομα του εκδότη (ενδεχομένως)
Παράδειγμα : Άγνωστος
Παράδειγμα στην RDF :
<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκδότη>Mann</Εισαγωγή:
χαρακτηρίζεται_από_εκδότη>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από επιμελητή έκδοσης (Πίν. 5)
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Δηλώνεται το όνομα του επιμελητή έκδοσης (ενδεχομένως).
Παράδειγμα : R. Laffineur.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_επιμελητή_έκδοσης>R. Laffineur
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_επιμελητή_έκδοσης>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από εκδοτικό οργανισμό (Πίν. 5)
Δηλώνεται το όνομα του εκδοτικού οργανισμού που ευθύνεται για την έκδοση.
Παράδειγμα : Gebr. Mann Verlag
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκδοτικό_οργανισμό>Gebr. Mann Verlag
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκδοτικό_οργανισμό>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από σελίδες (Πίν. 5)
Η σελίδα ή σελίδες (π.χ. 42-111 ή 7,41,73-97 ή 43+ όπου το σύμβολο `+' παραπέμπει
στις σελίδες που ακολουθούν).
Παράδειγμα : 42-111.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_σελίδες>42-111
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_σελίδες>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από πίνακες (Πίν. 5)
Δηλώνεται η ειδική αρίθμηση των πινάκων, των σχεδίων, των φωτογραφιών κλπ.
Παράδειγμα : 12, 13.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_πίνακες>δεν υπάρχουν στο CMS
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκδοτικό_οργανισμό>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από αρ. τόμου (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο αριθμός του τόμου της έκδοσης (αν πρόκειται για άρθρο).
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Παράδειγμα : II
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_αρ._τόμου>II</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_αρ.
_τόμου>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από τίτλο τόμου (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο τίτλος του τόμου της έκδοσης.
Παράδειγμα : Iraklion Archäologisches Museum.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_τόμου>Iraklion Archäologisches Museum
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_τόμου>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από τύπο παραρτήματος έκδοσης (Πίν. 5)
Δηλώνεται εάν πρόκειται για παράρτημα κάποιας έκδοσης. (Supplements, Beihefte
κλπ.)
Παράδειγμα : Supplement.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τύπο_παραρτήματος>Supplement
</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τύπο_παραρτήματος>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από τίτλο παραρτήματος έκδοσης (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο τίτλος του παραρτήματος
Παράδειγμα : Die Siegel der Neupalastzeit.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_παραρτήματος_έκδοσης>Die
Siegel
der
Neupalastzeit</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τίτλο_παραρτήματος_έκδοσης>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από αρ. παραρτήματος έκδοσης (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο αριθμός του παραρτήματος.
Παράδειγμα : 3
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Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_αρ._παραρτήματος_έκδοσης>3</Εισαγωγή:χαρακτ
ηρίζεται_από_αρ._παραρτήματος_έκδοσης>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από έτος έκδοσης (Πίν. 5)
Δηλώνεται το έτος έκδοσης του έργου.
Παράδειγμα : 1975.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_έτος_έκδοσης>1975</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_απ
ό_έτος_έκδοσης>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
χαρακτηρίζεται από τόπο έκδοσης (Πίν. 5)
Ο τόπος που σχετίζεται με την έκδοση.
Παράδειγμα : Berlin.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τόπο_έκδοσης>Berlin</Εισαγωγή:χαρακτηρίζεται_
από_τόπο_έκδοσης>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
αναφέρεται σε αριθμό καταγραφής στο CMS (Πίν. 5)
Δηλώνεται ο αριθμός καταγραφής σύμφωνα με το CMS.
Παράδειγμα : CMS II3 Nr 52.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:αναφέρεται_σε_αριθμό_καταγραφής>CMS II3 Nr 52 </Εισαγωγή:
αναφέρεται_σε_αριθμό_καταγραφής >
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
αναφέρεται σε παράλληλο στο CMS αντικείμενο169 (Πίν. 5)

169

Ο ορισμός της σχέσης αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας “Related
Works” στο πρότυπο CDWA.
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Δηλώνεται όποιο αντικείμενο συσχετίζεται στο CMS με αυτό που παρουσιάζεται, στη
βάση κοινών γνωρισμάτων. Το αντικείμενο που συσχετίζεται χαρακτηρίζεται από
κοινά γνωρίσματα (εικονογραφικά, τεχνοτροπία κ.ά.).
Παράδειγμα : CMS II 3 Nr 101.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:αναφέρεται_σε_παράλληλο_στο_CMS_αντικείμενο>CMS II3 Nr 101
</Εισαγωγή:αναφέρεται_σε_παράλληλο_στο_CMS_αντικείμενο>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
αναφέρεται σε τυπολογικό γνώρισμα (Πίν. 5)
Δηλώνεται το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του συσχετιζόμενου αντικειμένου (βλ.
παραπάνω). Η αναγνώριση και ταύτιση εικονογραφικών κυρίως στοιχείων
προϋποθέτει την ευρεία σύγκριση των τυπολογικών παραλλήλων.
Παράδειγμα : τυπολογικό παράλληλο του απεικονιζόμενου θέματος.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:αναφέρεται_σε_τυπολογικό_γνώρισμα>τυπολογικό παράλληλο του
απεικονιζόμενου θέματος </Εισαγωγή: αναφέρεται_σε_τυπολογικό_γνώρισμα>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
καταγράφει σχόλιο170 (Πίν. 5)
Δηλώνεται το δημοσιευμένο στο CMS σχόλιο, δηλαδή η βελτιωμένη ή
διαφοροποιημένη άποψη ή η συμπληρωματική κριτική ή όποια επεξηγηματική
παρατήρηση του σχολιαστή, η οποία ολοκληρώνει την τεκμηρίωση του αντικειμένου.
Οι επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές παρατηρήσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες
καταγραφές αντικειμένων και εικονογραφίας. Δημοσιεύονται σε ειδικούς καταλόγους
σε ορισμένους τόμους του CMS με τον τίτλο «σχόλια» και σχετίζονται με μια
ποικιλία θεμάτων, όπως τεχνικές, τύπος υλικών, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
παραγωγής, εικονογραφία, κατάσταση διατήρησης κλπ.
Παράδειγμα : Μπροστά από το τετράποδο απεικονίζονται δύο εφαπτόμενοι κύκλοι.
Οι οκτώσχημες ασπίδες αποδίδονται κατά κανόνα με δύο ενωμένες γεμάτες στιγμές.
Σύγκρινε το θέμα με το CMS II 3/101.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης rdf:about="βιβλιογραφική_παραπομπή_στο_CMS">
<Εισαγωγή:καταγράφει_σχόλιο>Μπροστά από το τετράποδο απεικονίζονται δύο
εφαπτόμενοι κύκλοι. Οι οκτώσχημες ασπίδες αποδίδονται κατά κανόνα με δύο

170

Ο ορισμός της σχέσης αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας “Critical
Responses” στο πρότυπο CDWA.
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ενωμένες γεμάτες στιγμές. Σύγκρινε το θέμα με το CMS II 3/101
</Εισαγωγή:καταγράφει_σχόλιο>
</Εισαγωγή:Πηγή_Τεκμηρίωσης>
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IV. 2 (2) Περιγραφή υλικού αντικειμένου (Πίν. 6)

Φυσικά γνωρίσματα (Πίν. 6)
Η οντότητα συγκεντρώνει συμβατικά όλα τα διακριτά γνωρισμάτα και τις διαδικασίες
που αφορούν στη σύγχρονη κατάσταση, στις ιστορικές επεμβάσεις, τις σωζόμενες
διαστάσεις κλπ. του υλικού αντικειμένου και των συμβατικών μερών του. Η
κατηγορία «Φυσικά γνωρίσματα» συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις
ακόλουθες υποκατηγορίες (υποκλάσεις): Επέμβαση, Συντήρηση, Κατάσταση
διατήρησης, Στάδιο επεξεργασίας, Φθορά, Θέση φθοράς και Χαρακτηριστικά
γνωρίσματα.
Η σχέση «υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες» συνδέεται
με σχέση υπαλληλίας (is A) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (υλικό αντικείμενο) έχει υποστεί επεμβάσεις
• (υλικό αντικείμενο) έχει συντηρηθεί
• (υλικό αντικείμενο) έχει κατάσταση διατήρησης
• (υλικό αντικείμενο) έχει στάδιο επεξεργασίας
• (υλικό αντικείμενο) φέρει φθορά
• (υλικό αντικείμενο) διακρίνεται από χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Πολιτισμική οντότητα

τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις

φέρει οπτικό αντικείμενο

Φυσικές ιδιότητες

Οπτικές ιδιότητες

Οπτικό αντικείμενο

Υλικό αντικείμενο

υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες
Is A

Φυσικά γνωρίσματα
Is A

Is A

Is A
Is A

Is A

Is A
Is A
Is A

Is A

Υλικό αντικείμενο
Cultural Object
υλικό αντικείμενο έχει υποστεί επεμβάσεις
Is A
υλικό αντικείμενο έχει συντηρηθεί
έχει μέγιστη διάμετρο

Επέμβαση
Ημερομηνία συντήρησης

υλικό αντικείμενο φέρει φθορά

έχει μέγιστο βάρος

Συντήρηση
υλικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από κατάσταση διατήρησης

Κατάσταση διατήρησης

έχει μέγιστο μήκος
String

έχει μέγιστο πάχος
String

υλικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από στάδιο επεξεργασίας
έχει μέγιστο πλάτος
String

έχει μέγιστο ύψος
String

Ns : Περιγραφή υλικού
αντικειμένου
String

Στάδιο επεξεργασίας

String υλικό αντικείμενο διακρίνεται από χαρακτηριστικά γνωρίσματα

θέση φθοράς
Φθορά

String

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

String

Πίνακας 6. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Περιγραφή υλικού
αντικειμένου
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έχει μέγιστο μήκος, διάμετρος, ύψος, πλάτος, πάχος, / έχει βάρος (Πίν. 6)
Οι συγκεκριμένες ιδιότητες αφορούν στα μεγέθη που περιγράφουν τις διαστάσεις και
το βάρος του υλικού αντικειμένου. Τα μεγέθη αυτά έχουν ως πεδίο τιμών
συµβολοσειρές χαρακτήρων (string) και καταγράφονται σε εκατοστά και
χιλιόγραμμα. Τα μεγέθη αυτά μετεγγράφονται με ακρίβεια από το CMS.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Σφραγίδα rdf:about="Πεπιεσμένος κύλινδρος">
<ΠεριγραφήΥΑ:έχει_μέγιστο_μήκος>2,05</ΠεριγραφήΥΑ:έχει_μέγιστο_μήκος>
</Εισαγωγή:Σφραγίδα>
Επέμβαση (Πίν. 6)
Η οντότητα περιγράφει τις ιστορικές ανθρώπινες επεμβάσεις στο σώμα του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : επανεγχάραξη.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:έχει_υποστεί_επεμβάσεις>
<ΠεριγραφήΥΑ:Επέμβαση rdf:about="Επαναχάραξη"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:έχει_υποστεί_επεμβάσεις>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Συντήρηση (Πίν. 6)
Η οντότητα περιγράφει τη διαδικασία και τη μέθοδο συντήρησης του αντικειμένου.
Παράδειγμα : χημική συντήρηση, μηχανικός καθαρισμός κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:έχει_συντηρηθεί>
<ΠεριγραφήΥΑ:Συντήρηση rdf:about="Μηχανικός_καθαρισμός"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:έχει_συντηρηθεί>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Κατάσταση διατήρησης171 (Πίν. 6)
Η οντότητα περιγράφει τη σύγχρονη κατάσταση διατήρησης του υλικού αντικειμένου
χωρίς αναφορά στις μεθόδους συντήρησης. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για πλήρες
ή αποσπασματικά διατηρημένο αντικείμενο, φέρει φθορές κλπ.

171

Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας “Condition”
στο πρότυπο CDWA.
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Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:έχει_κατάσταση_διατήρησης>
<ΠεριγραφήΥΑ:Κατάσταση_διατήρησης rdf:about="Ακέραια"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:έχει_κατάσταση_διατήρησης>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Στάδιο επεξεργασίας (Πίν. 6)
Η οντότητα αφορά στο στάδιο επεξεργασίας κατά την κατασκευαστική διαδικασία
του υλικού αντικειμένου.
Παράδειγμα : ημιτελής εργασία.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:έχει_στάδιο_επεξεργασίας>
<ΠεριγραφήΥΑ:Στάδιο_επεξεργασίας rdf:about="Ημιτελής_εργασία"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:έχει_στάδιο_επεξεργασίας>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Φθορά (Πίν. 6)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του είδους φθοράς που φέρει το υλικό
αντικείμενο. Σε μερικές πράγματι σφραγίδες οι επιφάνειες είναι πολύ φθαρμένες, ενώ
σε άλλες καθόλου, πιθανόν επειδή κατασκευάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν, π.χ.
ως κτερίσματα ή ως αναθήματα σε ιερά κλπ. Σε μερικές περιπτώσεις η αναγνώριση
του εικονογραφικού θέματος είναι εντελώς αδύνατη, όπως στις σφραγίδες CMS I
Nr33 και II, 4 Nr 149, όπου η επιφάνεια που φέρει την παράσταση έχει καταστραφεί
ολοσχερώς.
Παράδειγμα : λεπτές ρωγμές, απολέπιση.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:φέρει_φθορά>
<ΠεριγραφήΥΑ:Φθορά rdf:about="Απολέπιση"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:φέρει_φθορά>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
διακρίνεται (φθορά) στη θέση (Πίν. 6)
Καθορίζεται η θέση φθοράς στο σώμα του υλικού αντικειμένου. Οι φθορές μπορεί να
οφείλονται σε ποικίλους λόγους. Για παράδειγμα, η μελέτη των φθορών στα άκρα της
κεντρικής διάτρησης αποτελεί πολύ συχνά ένδειξη για τον τρόπο στερέωσης ή
ανάρτησης της σφραγίδας172.

172

Yule 1981, 104.
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Παράδειγμα : σπάσιμο στη μια είσοδο της διάτρησης.
Παράδειγμα στην RDF :

<ΠεριγραφήΥΑ:Φθορά rdf:about="Απόκρουση">
<ΠεριγραφήΥΑ:διακρίνεται_στη_θέση>στη μία είσοδο της
διάτρησης</ΠεριγραφήΥΑ:διακρίνεται_στη_θέση>
</ΠεριγραφήΥΑ:Φθορά>
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Πίν. 6)
Η οντότητα αφορά στην περιγραφή κάποιων ατομικών γνωρισμάτων που βοηθούν
στην ταύτιση του αντικειμένου και συμβάλουν στην ακριβέστερη περιγραφή του.
Παράδειγμα : μικρά ανοικτόχρωμα στίγματα στο κέντρο της σφραγιστικής επιφάνειας.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<ΠεριγραφήΥΑ:διακρίνεται_από_χαρακτηριστικά_γνωρίσματα>
<ΠεριγραφήΥΑ:Χαρακτηριστικά_γνωρίσματα
rdf:about="Μικρά_στίγματα_στην_σφραγιστική_επιφάνεια"/>
</ΠεριγραφήΥΑ:διακρίνεται_από_χαρακτηριστικά_γνωρίσματα>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
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IV. 2 (3) Διαχειριστική τεκμηρίωση (Πίν. 7)

Διαχείριση (Πίν. 7)
Η οντότητα αυτή συγκεντρώνει συμβατικά όλα τα γνωρίσματα και τις
δραστηριότητες που αφορούν στη διαχειριστική τεκμηρίωση του υλικού
αντικειμένου. Συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες υποκατηγορίες
(υποκλάσεις) : Μουσείο, Συλλογή Μουσείου, Ιδιωτική συλλογή, απόκτηση, άτομο
που σχετίζεται με την απόκτηση.

Πολιτισμική οντότητα

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται
φέρει οπτικό αντικείμενο

τεκμηριώνεται από

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις
Φυσικές ιδιότητες
Is A

Οπτικές ιδιότητες

Οπτικό αντικείμενο
Υλικό αντικείμενο
υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες

Is A
Is A
Διαχείριση

Is A

Property

Is A
Is A
Is A
Is A

Is A
Is A

Is A
Is A

υλικό αντικείμενο έχει αρ. καταγραφής
String

Υλικό αντικείμενο
φυλάσσεται σεΜουσείο
Mουσείο
φυλάσσεται σε συλλογή Μουσείου

Συλλογή Μουσείου

Is A

φυλάσσεται σε ιδιωτική συλλογή
απόκτηθηκε από διαδικασία

Ns : Διαχειριστική
τεκμηρίωση

Ιδιωτική συλλογή
Χρονολογία απόκτησης

Εμπλέκονται στην απόκτηση

Απόκτηση

String
όνομα σχετιζόμενου ατόμου

Ατομο

επίθετο σχετιζόμενου ατόμου

Πίνακας 7. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Διαχειριστική
τεκμηρίωση

Η σχέση «υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες»,
συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (υλικό αντικείμενο) φυλάσσεται σε Μουσείο
• (υλικό αντικείμενο) φυλάσσεται σε Συλλογή Μουσείου
• (υλικό αντικείμενο) φυλάσσεται σε Ιδιωτικη Συλλογή
• (υλικό αντικείμενο) αποκτήθηκε με διαδικασία
• στην απόκτηση του υλικού αντικειμένου εμπλέκεται (άτομο)
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String
String

αντικείμενο έχει αριθμό καταγραφής173 (Πίν. 7)
Πρόκειται για την αυστηρή μετεγγραφή του αριθμού καταγραφής του αντικειμένου
όπως αρχικά αποδίδεται από το Μουσείο ή τον άλλο οργανισμό στον οποίο ανήκει
και κατόπιν αναπαράγεται στο CMS.
Παράδειγμα : HM 1230.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:έχει_αριθμό_καταγραφής>ΗΜ
900</Διαχείριση:έχει_αριθμό_καταγραφής>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Μουσείο (Πίν. 7)
Η οντότητα αφορά στο όνομα του Μουσείου το οποίο έχει την ευθύνη για τη φύλαξη
τη συντήρηση την έκθεση και τη μελέτη των σφραγίδων και των σφραγιστικών
δακτυλιδιών.
Παράδειγμα : Μουσείο Ηρακλείου.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_Μουσείο>
<Διαχείριση:Μουσείο rdf:about="Μουσείο_Ηρακλείου"/>
</Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_Μουσείο>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Συλλογή μουσείου (Πίν. 7)
Η οντότητα αφορά στο ενδεχόμενο όνομα της συλλογής όπου το αντικείμενο, ανήκει
στο πλαίσιο του εκάστοτε δημόσιου μουσείου.
Παράδειγμα : Συλλογή Γιαμαλάκη.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_συλλογή_μουσείου>
<Διαχείριση:Συλλογή_μουσείου rdf:about="Συλλογή_Γιαμαλάκη"/>
</Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_συλλογή_μουσείου>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Ιδιωτική συλλογή (Πίν. 7)
Η οντότητα αφορά στο ενδεχόμενο όνομα της ιδιωτικής συλλογής στην οποία ανήκει
το αντικείμενο.
Παράδειγμα : Συλλογή Μεταξά.
Παράδειγμα στην RDF :

173

Ο ορισμός της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό του Αριθμού καταγραφής στο
πρότυπο VRA Core Categories ως : “Id Number”.
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<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_ιδιωτικη_συλλογή>
<Διαχείριση:Ιδιωτική_συλλογή rdf:about="Συλλογή_Μεταξά"/>
</Διαχείριση:φυλάσσεται_σε_ιδιωτικη_συλλογή>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Απόκτηση (Πίν. 7)
Η οντότητα174 αφορά στη διαδικασία απόκτησης του υλικού αντικειμένου.
Παράδειγμα : Ανασκαφή, δωρεά, αγορά κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:αποκτήθηκε_με_διαδικασία>
<Διαχείριση:Απόκτηση rdf:about="Ανασκαφή"/>
</Διαχείριση: αποκτήθηκε_με_διαδικασία>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
έχει χρονολογία (απόκτησης) (Πίν. 7)
Καταγράφεται η χρονολογία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η απόκτηση του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : 1909.
Παράδειγμα στην RDF :

<Διαχείριση:Απόκτηση rdf:about="Ανασκαφή">
<Διαχείριση:έχει_χρονολογία_απόκτησης>1909</Διαχείριση:έχει_χρονολογία_απόκτ
ησης>
</Διαχείριση:Απόκτηση>
Άτομο (Πίν. 7)
Η οντότητα περιγράφει την ιδιότητα του ατόμου που σχετίζεται με την απόκτηση του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : Ανασκαφέας, δωρητής.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Διαχείριση:στην_απόκτηση_του_υλικού_αντικειμένου_εμπλέκεται>
<Διαχείριση:Άτομο rdf:about="Ανασκαφέας"/>
</Διαχείριση:στην_απόκτηση_του_υλικού_αντικειμένου_εμπλέκεται>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
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Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας E8
Acquisition του προτύπου CIDOC.

90

έχει όνομα (ατόμου) (Πίν. 7)
Καταγράφεται το πρώτο όνομα του ατόμου που σχετίζεται με την απόκτηση του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : Arthur.
Παράδειγμα στην RDF :

<Διαχείριση:Άτομο rdf:about="Ανασκαφέας">
<Διαχείριση:με_όνομα>Arthur</Διαχείριση:με_όνομα>
</Διαχείριση:Άτομο>
έχει επίθετο (ατόμου) (Πίν. 7)
Καταγράφεται το επίθετο του ατόμου που σχετίζεται με την απόκτηση του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : Εvans.
Παράδειγμα στην RDF :

<Διαχείριση:Άτομο rdf:about="Ανασκαφέας">
<Διαχείριση:με_επίθετο>Εvans</Διαχείριση:με_επίθετο>
</Διαχείριση:Άτομο>
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IV. 2 (4) Παραγωγή – Κατασκευή (Πίν. 8)

Παραγωγή175 (Πίν. 8)
Η οντότητα συγκεντρώνει συμβατικά την άμεση ή έμμεση πληροφορία για
παραγωγικές διαδικασίες καθώς και τα τεχνικά και τεχνοτροπικά γνωρίσματα της
κατασκευής του υλικού αντικειμένου. Στοχεύει δε στην οργάνωση μιας συζήτησης
για το ευρύτερο πλαίσιο παραγωγής των ομάδων ή και των εκάστοτε υλικών και
πολιτισμικών παραδόσεων που χαρακτηρίζονται από κοινά τεχνολογικά και
εικονογραφικά γνωρίσματα176. Η μελέτη των παραγωγικών σχέσεων μεταξύ
ανθρώπινων κοινοτήτων με συγκεκριμένες γεωγραφικές / αρχαιολογικές θέσεις
εύρεσης συγκρίσιμων σφραγιστικών συνόλων αποτελεί επίσης ένα από τα ζητήματα
που εκφράζονται εδώ.
Η κατηγορία της Παραγωγής συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες
υποκατηγορίες (υποκλάσεις) : Συνανήκοντα αρχαιολογικά ευρήματα, συσχετιζόμενη
ομάδα, εργαστήρια κατασκευής, υλικά, τεχνικής, εργαστήριο – καλλιτέχνης,
εγχάραξη, εκτίμηση εργαλείων και θέση εύρεσης.
Η σχέση «υλικό αντικείμενο αντλεί πληροφορία από τις φυσικές ιδιότητες» συνδέεται
με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (υλικό αντικείμενο) σχετίζεται με τόπο εύρεσης
• (υλικό αντικείμενο) έχει κατασκευαστεί με υλικό
• (υλικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από τεχνική
• (υλικό αντικείμενο) φέρει τύπο εγχάραξης
• (υλικό αντικείμενο) υποδεικνύει συσχετιζόμενη ομάδα σφραγίδων
• (υλικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από εργαστήριο παραγωγής και
ενδεχομένως από καλλιτέχνη
• (υλικό αντικείμενο) στο οποίο αναφέρεται σύνολο συνευρημάτων
• (υλικό αντικείμενο) στο οποίο εκτιμάται χρήση εργαλείων.
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Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας E12
Production του προτύπου CIDOC.
176
Sbonias 2000, 277 – 279.
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Ns :Παραγωγή- κατασκευή

Πολιτισμική οντότητα
τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό αντικείμενο

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις
φέρει οπτικό αντικείμενο
Υλικό αντικείμενο

Is A

Οπτικό αντικείμενο

αντλεί πληροφορία που αφορά στο υλικό αντικείμενο

Is A

Οπτικές ιδιότητες

Is A

Παραγωγή

Is A

σχόλιο για περιβάλλον/ανασκαφή

Is A

Is A

Υλικό αντικείμενο

Is A

Φυσικές ιδιότητες

String
Is A

Is A
σχετίζεται με τόπο εύρεσης

ονομασία στρώματος
String
Τόπος εύρεσης

έχει κατασκευαστεί με υλικό

String
περιγραφή περιβάλλοντος

Is A
Υλικό
ειδικά χαρακτηριστικά υλικού
υλικό έχει χρώμα

χαρακτηρίζεται από τεχνική

String

Γεωγραφικό διαμέρισμα
Is A

String
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια

εκτιμάται χρήση εργαλείων
φέρει τύπο εγχάραξης

Is A

String
χαρακτηρίζεται από σκληρότητα
Τεχνική

Εκτίμηση εργαλείων

String

έχει τύπο τεχνικής

Νομός

Τοποθεσία

Ονομασία αρχαιολογικής
περιοχής
Is A

String

Συνευρήματα

χρονολόγηση συνευρημάτων

String

ονομασία δομής

εκτίμηση χρονικής περιόδου παραγωγής

Is A
Είδος δομής

String

υποδεικνύει συσχετιζόμενη ομάδα σφραγίδων
Συσχετιζόμενη ομάδα

Είδος συγκροτήματος

Εγχάραξη

αναφέρεται σύνολο συνευρημάτων

ονομασία χώρου εντός δομής
String

χαρακτηρίζεται από εργαστήριο, ενδεχομένως καλλιτέχνη
Εργαστήριοκαλλιτέχνης

String

Πίνακας 8. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Παραγωγή Κατασκευή

Συνευρήματα (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στη καταγραφή των κινητών συνευρημάτων, κυρίως κεραμικής
και άλλων αντικειμένων που προέρχονται από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, την ίδια
αρχαιολογική συνάφεια, π.χ. τον ίδιο τάφο κλπ. Η εξέταση των συνευρημάτων βοηθά
στην καλύτερη ερμηνεία και κατάταξη των υπό μελέτη αντικειμένων. Ωστόσο λίγες
είναι οι περιπτώσεις που οι σφραγίδες μπορούν να αποδοθούν με βεβαιότητα σε
συγκεκριμένα σύνολα συνευρημάτων, τα οποία επιπλέον, μπορούν να χρονολογηθούν
με ακρίβεια. Συνήθως παρέχεται ένα ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο
πιθανόν εγγράφεται η κατασκευή κάθε σφραγίδας.177
Παράδειγμα : κεραμική, σαρκοφάγος, εγχειρίδιο
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:στο_οποίο_αναφέρεται_σύνολο_συνευρημάτων>
<Παραγωγή:Συνευρήματα rdf:about="Κεραμική"/>
</Παραγωγή:στο_οποίο_αναφέρεται_σύνολο_συνευρημάτων>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>

177

Υounger 1988, xx.
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χαρακτηρίζονται από εκτιμώμενη χρονολόγηση (συνευρημάτων) (Πίν. 8)
Η πληροφορία αφορά στην εκτιμούμενη χρονολόγηση των συνευρημάτων, όπως αυτή
δημοσιεύεται στο CMS. Η χρονολογική διατύπωση είναι συνήθως σχετική
(εκφράζεται σε χρονολογικές περιόδους) και όχι απόλυτη.
Παράδειγμα : ΥΜ Ι κεραμική, ΥΜ Ι σαρκοφάγος.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Συνευρήματα rdf:about="Κεραμική">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζονται_από_εκτιμούμενη_χρονολόγηση>ΥΜΙβ</Παραγωγή:χ
αρακτηρίζονται_από εκτιμούμενη_χρονολόγηση>
</Παραγωγή:Συνευρήματα>
Τεχνική 178 (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του συνόλου των κατασκευαστικών τεχνικών
των σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών. Εδώ μελετάται το αποτέλεσμα της
εργασίας με εργαλεία, στα οποία γίνεται μόνο έμμεσα αναφορά.
Παράδειγμα : χυτή τεχνική, τεχνική σφυρηλάτησης, τεχνική κοκκίδωσης κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγιστικό_δακτυλίδι">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τεχνική>
<Παραγωγή:Τεχνική rdf:about="Σφυρηλάτηση"/>
</Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_τεχνική>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
έχει τύπο (τεχνικής) (Πίν. 8)
Αποδίδονται επιπρόσθετα σχόλια και διευκρινίσεις που αφορούν στο θέμα της
τεχνικής.
Παράδειγμα : στερέωση δακτυλίου με καρφί179.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Τεχνική rdf:about="Σφυρηλάτηση">
<Παραγωγή:έχει_τύπο_τεχνικής>σφυρηλάτηση σε δύο χάλκινα επάλληλα φύλλα
</Παραγωγή:έχει_τύπο_τεχνικής>
</Παραγωγή:Τεχνική>
Συσχετιζόμενη ομάδα (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην επισήμανση της συγγενικής ομάδας σφραγίδων και
δακτυλιδιών. Οι «ομάδες» αποτελούν τεχνητά σύνολα που φέρουν κοινά γνωρίσματα
178

Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας
“Technique”στο πρότυπο VRA Core Categories.
179
Σακελλαρίου-Ξενάκη 1989, 12.
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(π.χ. τεχνοτροπικής απόδοσης, σχημάτων και υλικών, τεχνικής εκτέλεσης,
καλλιτεχνικής ποιότητας, εικονογραφικών θεμάτων κλπ.180.
Παράδειγμα : “ petaloid /star group”.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:υποδεικνύει_συσχετιζόμενη_ομάδα_σφραγίδων>
<Παραγωγή: Συσχετιζόμενη_ομάδα rdf:about="petaloid /star group"/>
</Παραγωγή:υποδεικνύει_συσχετιζόμενη_ομάδα_σφραγίδων>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Εργαστήριο- καλλιτέχνης (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του ονόματος του εργαστηρίου ή/ και
σπανιότερα του καλλιτέχνη που δημιούργησε τις σφραγίδες. Οι σφραγίδες που
παρουσιάζουν μεγάλες αναλογίες σε εικονογραφικά και τεχνοτροπικά θέματα
δείχνουν πιθανώς κοινή προέλευση και παραγωγή. Οι έρευνες των τελευταίων
χρόνων για τη διάκριση και ομαδοποίηση τεχνιτών και καλλιτεχνών στη
σφραγιδογλυφία της Υστεροελλαδικής Εποχής έγιναν με ποικίλες μεθόδους και
βασίστηκαν στον συγκριτικά μεγάλο αριθμό σφραγίδων και των εικονιστικών τους
θεμάτων στην περίοδο αυτή. Δεν έφθασαν, όμως, σε πειστικά αποτελέσματα.
Σπανιότατα μόνο μερικές σφραγίδες μπορούν να αποδοθούν κατά περίπτωση σε ένα
καλλιτέχνη. Ο Younger έχει αναγνωρίσει και ταυτίσει αρκετούς «καλλιτέχνες» που
δραστηριοποιήθηκαν στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού181. Γενικότερα όμως έχει
επικρατήσει η τάση να αναγνωρίζονται ευρύτερα σύνολα παραγωγής ή
εικονογραφικές παραδόσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση κοινών
τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών182. Ο ορισμός ενός εργαστηρίου είναι αρκετά
δύσκολη υπόθεση. Όμως, ακόμα δυσκολότερος είναι ο ορισμός των ατομικών
καλλιτεχνών. Ο ορισμός που χρησιμοποιήθηκε εδώ για το εργαστήριο είναι: «Μια
ομάδα που αποτελείται από καλλιτέχνες που πιθανώς εργάστηκαν ή μαθήτευσαν μαζί
ή αλληλοδιδάχτηκαν, χωρίς αυτό να υπονοεί αναγκαστικά κοινό γεωγραφικό χώρο
δραστηριότητας»183.
Παράδειγμα : ο καλλιτέχνης του μινωικού δαίμονα.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εργαστήριο_παραγωγής_και_ενδεχομένως_καλλιτέ
χνη>
<Παραγωγή:Εργαστήριο_ή_καλλιτέχνης
rdf:about="ο_καλλιτέχνης_του_μινωικού_δαίμονα"/>
</Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εργαστήριο_παραγωγής_και_ενδεχομένως_καλλιτ
έχνη>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>

180

Yule 1981 206.
Younger 1978, 85-99.
182
Betts 1985, 3· 1981, 1 – 15.
183
Weingarten 1990, 367.
181
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Εκτίμηση εργαλείων (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
ενδεχομένως στην κατασκευή και τη διαμόρφωση των σφραγίδων και των
σφραγιστικών δακτυλιδιών. Η μελέτη των εργαλείων κατασκευής και χάραξης
καθιστά αναγκαία την προσεχτική εξέταση των κοπών και των γλυφών στο σώμα των
σφραγίδων και των σφραγιστικών δακτυλιδιών184.
Εργαλεία όπως η χάλκινη σμίλη χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη μικρογλυπτική των
μαλακών λίθων. Η χρήση του γρήγορου τρυπανιού διαπιστώνεται από τη Μέση
Εποχή του Χαλκού στα σκληρά υλικά, βελτιώνοντας σημαντικά την τεχνική, την
ποιότητα και την αισθητική185. Για την κατασκευή των μεταλλικών δακτυλιδιών
χρησιμοποιούνται οι μήτρες, το χειροκάλεμο, το σφυροκάλεμο κλπ.186.
Παράδειγμα : με μήτρα, με σμίλη, με γρήγορο τρυπάνι κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:στο_οποίο_εκτιμάται_χρήση_εργαλείων>
<Παραγωγή:Εκτίμηση_εργαλείων rdf:about="Γρήγορο_τρυπάνι"/>
</Παραγωγή:στο_οποίο_εκτιμάται_χρήση_εργαλείων>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Εγχάραξη (Πίν. 8)
Η οντότητα αυτή αφορά στην καταγραφή των τύπων της εγχάραξης187 και λάξευσης,
που διακρίνονται στην επιφάνεια των σφραγίδων. Ο τρόπος εγχάραξης αποτελεί
κριτήριο στον ορισμό μιας στυλιστικής ομάδας. Οι αλλαγές που σημειώνονται στη
μέθοδο και τις τεχνικές της εγχάραξης -και συνοδεύονται από τις παράλληλες
μεταβολές στα υλικά και στις τεχνικές- έχουν άμεση επίδραση στη διαμόρφωση των
εικονογραφικών θεμάτων188.
Παράδειγμα : βαθιές εγχαράξεις, παχιά και οξεία γλυφή.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:φέρει_τύπο_εγχάραξης>
<Παραγωγή:Εγχάραξη rdf:about="Βαθιά_εγχάραξη"/>
</Παραγωγή:φέρει_τύπο_εγχάραξης>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>

184

Betts 1985, 8.
Pini 2000, 243.
186
Σακελλαρίου- Ξενάκη 1987, 249 -250.
187
όπ. π. σημ. 165.
188
Yule 1981, 206.
185
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Υλικό189 (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην
κατασκευή των σφραγίδων και των σφραγιστικών δακτυλιδιών. Παρόλο που
υπάρχουν αποκλίσεις στους χαρακτηρισμούς τους, πηγή ταύτισης των υλικών των
αιγαιακών σφραγίδων είναι η εμπεριστατωμένη εκδοτική παρουσίαση τους στο CMS
από όπου μετεγγράφονται. Η έρευνα που σχετίζεται με την επιλογή των υλικών
παραγωγής συνδέεται στενά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις αλλαγές στις μόδες ή
με την εισαγωγή και χρήση πρώτων υλών, και αποτελεί σημαντικότατο κεφάλαιο της
σφραγιδογλυφίας. Τα υλικά αντανακλούν έμμεσα τις εικονογραφικές, τυπολογικές,
αισθητικές και τεχνικές συμβάσεις της κάθε εποχής. Είναι βέβαιο ότι σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους παρατηρείται προτίμηση συγκεκριμένων υλικών190.
Παράδειγμα : στεατίτης αχάτης , χρυσός κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:έχει_κατασκευαστεί_με_υλικό>
<Παραγωγή:Υλικό rdf:about="Χαλκηδόνιος"/>
</Παραγωγή:έχει_κατασκευαστεί_με_υλικό>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
φέρει ειδικά χαρακτηριστικά (υλικού) (Πίν. 8)
Αποδίδεται επεξηγηματικό κείμενο για τον χαρακτήρα και τη φύση του υλικού.
Παράδειγμα : αχάτης με γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Υλικό rdf:about="Αχάτης">
<Παραγωγή:φέρει_ειδικά_χαρακτηριστικά_υλικού>με γαλακτώδεις φλεβώσεις
</Παραγωγή:φέρει_ειδικά_χαρακτηριστικά_υλικού>
</Παραγωγή:Υλικό>
Οι ακόλουθες παρατηρήσεις για το χρώμα και το ποσοστό διαφάνειας του υλικού
είναι σημαντικές, καθώς είναι βέβαιο ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση
της εγχάραξης, της απόδοσης και της θέσης του εικονογραφικού θέματος191.
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια (Πίν. 8)
Αποδίδεται σύντομος περιγραφικός ορισμός που αφορά στον βαθμό διαφάνειας των
λίθων των σφραγίδων.
Παράδειγμα : διαφανής, ημιδιαφανής, αδιαφανής αχάτης κλπ.
Παράδειγμα στην RDF :

189

Ο ορισμός της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας “Material” στο
πρότυπο VRA Core Categories.
190
Yule 1981, 192 – 200.
191
Younger 1988, xix.
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<Παραγωγή:Υλικό rdf:about="Αχάτης">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_διαφάνεια>ημιδιαφανής</Παραγωγή:χαρακτηρίζετ
αι_από_διαφάνεια>
</Παραγωγή:Υλικό>
χαρακτηρίζεται από χρώμα (Πίν. 8)
Αποδίδεται σύντομος περιγραφικός ορισμός που αφορά στη χρωματική κλίμακα του
υλικού.
Παράδειγμα : Μαύρος στεατίτης.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Υλικό rdf:about="Στεατίτης">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_χρώμα>μαύρο</Παραγωγή:
χαρακτηρίζεται_από_χρώμα>
</Παραγωγή:Υλικό>
χαρακτηρίζεται από βαθμό σκληρότητας (Πίν. 8)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που αφορά στον βαθμό σκληρότητας των λίθινων
σφραγίδων. Αυτό καταγράφεται –όποτε είναι δυνατό- στην κλίμακα του Moh και
αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τις τεχνικές, τη χρονολόγηση κλπ.192.
Παράδειγμα :1,3.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Υλικό rdf:about="Στεατίτης">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_βαθμό_σκληρότητας>1</Παραγωγή:
χαρακτηρίζεται_από_βαθμό_σκληρότητας>
</Παραγωγή:Υλικό>
χαρακτηρίζεται από εκτίμηση χρονικής περιόδου παραγωγής193 (Πίν. 8)
Αφορά στο χρονολογικό πλαίσιο που εκτιμάται ότι παράχθηκε το αντικείμενο όπως,
αναφέρεται στο CMS στη βάση στυλιστικών, εικονογραφικών, τυπολογικών και
λοιπών κριτηρίων.
To 95% των σφραγίδων προέρχονται από ταφικά συγκροτήματα που
χρησιμοποιήθηκαν για ταφές ή ταφικές τελετές σε διαφορετικές περιόδους της
Εποχής του Χαλκού. Σπάνια εγγράφονται σε καλά χρονολογημένα στρώματα που
τεκμηριώνουν με ασφάλεια την περίοδο παραγωγής. Είναι επιπλέον φυσικό πως
μικρά αντικείμενα, όπως οι σφραγίδες, μετακινούνται συχνά και αλλάζουν θέση
εξαιτίας ανθρωπογενών ή άλλων ταφονομικών λόγων (ζώα που σκάβουν ή πέτρες και
χώματα που μετατοπίζονται σπρώχνοντας τις σφραγίδες σε πιο βαθιά στρώματα
κλπ.). Επιπλέον, οι σφραγίδες μπορούν να έχουν μακρά περίοδο χρήσης, αφού
192

Yule 1981, 192.
Η χρονολόγηση των σφραγίδων είναι συχνά προβληματική, εξαιτίας της προβληματικής
στρωματογραφικής ένταξης τους (Pini 2000, 240 – 241).

193
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λειτουργούν και ως κειμήλια, ή χρησιμοποιήθηκαν στη αρχαιότητα αλλά και στη
σύγχρονη εποχή, ως αξιοπερίεργα, αποτροπαϊκά και μαγικά αντικείμενα.
Καθοριστικό για τη χρονολόγηση των σφραγίδων είναι το πρωιμότερο χρονολογικά
παράδειγμα του εικονογραφικού τους θέματος. Ενώ το ζήτημα της διάρκειας ζωής
των εικονογραφικών θεμάτων με συγκεκριμένη σύνθεση παραμένει συνήθως
αναπάντητο194.
Παράδειγμα : ΜΜ ΙΙ.
Παράδειγμα στην RDF :

<Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο rdf:about="Σφραγίδα">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκτίμηση_χρονικής_περιόδου_παραγωγής>ΜΜ
ΙΙ</Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_εκτίμηση_χρονικής_περιόδου_παραγωγής>
</Εισαγωγή:Υλικό_αντικείμενο>
Τόπος εύρεσης (Πίν. 8)
Η οντότητα αφορά στην περιγραφή της γενικής και ειδικής γεωγραφικής
πληροφορίας του τόπου εύρεσης των αντικειμένων και όχι του εκτιμώμενου τόπου
παραγωγής. Η θέση εύρεσης δίδει πολύτιμες πληροφορίες για τις γεωγραφικές
διασπορές των αντικειμένων. Επιπλέον, η εμφάνιση μεγάλης πυκνότητας ευρημάτων
σε συγκεκριμένες θέσεις αποτελεί ένδειξη ύπαρξης ειδικευμένου σώματος
παραγωγής195.
Η κατηγορία του Τόπου εύρεσης συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις
ακόλουθες υποκατηγορίες (υποκλάσεις): Γεωγραφικό διαμέρισμα, Νομός,
Τοποθεσία, Ονομασία ευρύτερης αρχαιολογικής περιοχής, Είδος αρχαιολογικού
συγκροτήματος, και Είδος δομής.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Τόπος_εύρεσης rdf:about="Αιγαίο">
</Παραγωγή:Τόπος_εύρεσης >
Γεωγραφικό διαμέρισμα (Πίν. 8)
Καταγράφεται ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος στον οποίο υπάγεται η θέση εύρεσης
του αντικειμένου.
Παράδειγμα : Κρήτη.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Γεωγραφικό_διαμέρισμα rdf:about="Κρήτη">
</Παραγωγή:Γεωγραφικό_διαμέρισμα>
Νομός (Πίν. 8)

194
195

Pini 2000, 241.
Sbonias 2000, 277- 279.
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Καταγράφεται η διοικητική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη
αρχαιολογική θέση.
Παράδειγμα : Ηράκλειο
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Νομός rdf:about="Ηράκλειο">
</Παραγωγή:Νομός>
Τοποθεσία (Πίν. 8)
Καταγράφεται η ονομασία της τοποθεσίας (θέσης) όπου βρίσκεται η ορισμένη
αρχαιολογική θέση εύρεσης του αντικειμένου.
Παράδειγμα : Μαυρόσπηλιο.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Τοποθεσία rdf:about="Μαυρόσπηλιο">
</Παραγωγή:Τοποθεσία>
Ονομασία ευρύτερης (αρχαιολογικής) περιοχής (Πίν. 8)
Καταγράφεται η ονομασία του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου εύρεσης του
αντικειμένου.
Παράδειγμα : Κνωσός.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής rdf:about="Κνωσός">
</Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής>
Είδος ευρύτερου αρχαιολογικού συγκροτήματος (Πίν. 8)
Καταγράφεται το είδος του ευρύτερου αρχαιολογικού αρχιτεκτονικού συμπλέγματος
ή συγκροτήματος με συγκεκριμένη χρήση.
Παράδειγμα : Οικισμός, Νεκρόπολη.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Είδος_ευρύτερου_αρχαιολογικού_συγκροτήματος
rdf:about="Νεκρόπολη">
</Παραγωγή:Είδος_ευρύτερου_αρχαιολογικού_συγκροτήματος>
Είδος δομής (Πίν. 8)
Καταγράφεται το είδος της ανθρωπογενούς δομής εύρεσης του αντικειμένου με
συγκεκριμένη χρήση, που μπορεί να συνδέεται με ένα αρχαιολογικό σύμπλεγμα ή να
αποτελεί μεμονωμένη κατασκευή.
Παράδειγμα :Τάφος.

100

Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Είδος_δομής rdf:about="Τάφος">
</Παραγωγή:Είδος_δομής>
χαρακτηρίζεται από ονομασία δομής (Πίν. 8)
Καταγράφεται η ειδική ονομασία της δομής.
Παράδειγμα : Τάφος Α.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Είδος_δομής rdf:about="Τάφος">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_ονομασία_δομής>Τάφος Α </Παραγωγή:
χαρακτηρίζεται_από_ονομασία_δομής>
</Παραγωγή:Είδος_δομής>
χαρακτηρίζεται από ονομασία χώρου εντός δομής (Πίν. 8)
Καταγράφεται η ονομασία του ειδικού χώρου εύρεσης του αντικειμένου εντός της
αρχαιολογικής δομής.
Παράδειγμα : Θάλαμος Α.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Είδος_δομής rdf:about="Τάφος">
<Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_ονομασία_χώρου_εντός_δομής>θάλαμος
Α</Παραγωγή:χαρακτηρίζεται_από_ονομασία_χώρου_εντός_δομής>
</Παραγωγή:Είδος_δομής>
αναφέρεται ονομασία στρώματος (Πίν. 8)
Καταγράφεται η ονομασία του ανασκαφικού στρώματος στο οποίο βρέθηκε το
αντικείμενο.
Παράδειγμα : Στρώμα ΑΙΙ
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Είδος_δομής rdf:about="Τάφος">
<Παραγωγή:αναφέρεται_ονομασία_στρώματος>Α ΙΙ
</Παραγωγή:αναφέρεται_ονομασία_στρώματος>
</Παραγωγή:Είδος_δομής>
αναφέρεται περιγραφή άμεσου περιβάλλοντος (Πίν. 8)
Καταγράφεται με ελεύθερο κείμενο η ακριβής θέση εύρεσης του αντικειμένου (εντός
ή εκτός του ανασκαφικού χώρου).
Παράδειγμα : η σφραγίδα βρέθηκε στο κατώφλι ανάμεσα στον Διάδρομο Πομπής και το
Θυρωρείο (Portierloge).
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Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής rdf:about="Κνωσός">
<Παραγωγή:αναφέρεται_περιγραφή_άμεσου_περιβάλλοντος>η σφραγίδα βρέθηκε
στο κατώφλι ανάμεσα στον Διάδρομο Πομπής και το Θυρωρείο(Portierloge)
</Παραγωγή: αναφέρεται_περιγραφή_άμεσου_περιβάλλοντος>
</Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής>
αναφέρεται σχόλιο για το αρχαιολογικό περιβάλλον ή ανασκαφή (Πίν. 8)
Καταγράφονται με ελεύθερο κείμενο τα επεξηγηματικά σχόλια και οι διευκρινήσεις
που αφορούν στην ανασκαφή ή στο περιβάλλον του ευρήματος.
Παράδειγμα: Βρέθηκε κατά τις αναστηλωτικές εργασίες το 1923.
Παράδειγμα στην RDF :

<Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής rdf:about="Κνωσός">
<Παραγωγή:αναφέρεται_σχόλιο_για_το_αρχαιολογικό_περιβάλλον_ή_ανασκαφή>η
σφραγίδα βρέθηκε κατά τις αναστηλωτικές εργασίες το 1923
</Παραγωγή:αναφέρεται_σχόλιο_για_το_αρχαιολογικό_περιβάλλον_ή_ανασκαφή>
</Παραγωγή:Ονομασία_ευρύτερης_περιοχής>
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IV. 2 (5) Εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 9)

Εικονογραφικά στοιχεία (Πίν. 9)
Η οντότητα αυτή ενσωματώνει και συγκροτεί ταξονομικά τα διακριτά εικονογραφικά
στοιχεία (μορφές, αντικείμενα, γεωμετρικά θέματα κλπ.) που απεικονίζονται στις
σφραγιστικές επιφάνειες.
Να υπογραμμιστεί ξανά ότι, η ταύτιση των στοιχείων γίνεται με βάση τις
δημοσιευμένες περιγραφές των θεμάτων στο CMS και όχι τη δική μας προσωπική
παρατήρηση.
Η κατηγορία (κλάση) Εικονογραφικά στοιχεία εμπεριέχει τις υποκατηγορίες
(υποκλάσεις): Σκηνικός χώρος, Όντα, Ανθρωπογενείς κατασκευές, Φυτικά θέματα
Γεωμετρικά θέματα, Σύμβολα γραφής, Διάφορα.

Πολιτισμική οντότητα
Ns : Εικονογραφικά
στοιχεία
τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται
φέρει οπτικό αντικείμενο

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις

Φυσικές ιδιότητες

Οπτικές ιδιότητες

Οπτικό αντικείμενο
Υλικό αντικείμενο

Is A

περιγραφή εικονογραφικού στοιχείου

Εικονογραφικά στοιχεία

String

Is A
Is A

Is A

Is A

Is A
Is A

Σκηνικός χώρος

Is A
Χλωρίδα

τύπος χλωρίδας

String
τύπος επίγειου σώματος
String
Επίγεια σώματα
τύπος ουράνιου σώματος

Ουράνια σώματα

Σύμβολα γραφής

Ανθρωπογενείς κατασκευές

Άνθρωποι

Is A

Is A

Is A

Is A

Όντα

String

Διάφορα

Is A
Μεικτά όντα

Μέλη όντων
Τετράποδα

Is A
Πτηνά
Εντομα/Ζωύφια
Ερπετά
Ζώα του νερού

Is A

Γεωμετρικά θέματα

Is A

Φυτικά θέματα
Αρχιτεκτονική κατασκευή
String
τύπος φυτικού θέματος
τύπος αρχιτεκτονικής κατασκευής
Αντικείμενα

String

τύπος αντικειμένων

String

Πίνακας 9. Aνάπτυξη οντοτήτων στο χώρο ονοματοδοσίας : Εικονογραφικά στοιχεία

(εικονογραφικό στοιχείο) περιγράφεται (Πίν. 9)
Αφορά στη συνοπτική περιγραφή κάθε διακριτού εικονογραφικού στοιχείου με χρήση
ελευθέρου κειμένου.
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String

Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<Εικων:εικονογραφικό_στοιχείο_περιγράφεται> Γυναικεία μορφή (Ιέρεια ή θεά) σε
κατατομή, βαδίζει προς τα αριστερά. Στον ένα ώμο φέρει διπλό πέλεκυ με διπλές
ακμές στον άλλο ώμο φέρει ένδυμα ή πιθανότερα ιερό κόμβο, που διαιρείται σε
ζώνες</Εικων:εικονογραφικό_στοιχείο_περιγράφεται>
</Εικων:Άνθρωποι>
Σκηνικός χώρος196 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του φυσικού ή ανθρωπογενούς χώρου στον οποίο
εκτυλίσσεται η δράση. Η αναπαράσταση του χώρου δείχνει την προσπάθεια και τη
βούληση του καλλιτέχνη να ενσωματώσει λειτουργικά το απεικονιζόμενο θέμα σε
ένα χώρο, να δώσει τη χωρική διάσταση προοπτικής, αντί να κοσμήσει για
παράδειγμα, την επιφάνεια της σύνθεσης με παραπληρωματικά στοιχεία. Ορισμένοι
σκηνικοί χώροι είναι πιθανό να σχετίζονται με συγκεκριμένους κύκλους
δραστηριoτήτων (π.χ. η εμφάνιση μιας ελαφράς κατασκευής, πιθανόν ιερού, ή ενός
δέντρου να παραπέμπει σε τελετουργικές δράσεις)197 .
Ο εσωτερικός χώρος συχνά σημασιοδοτείται στο κάτω μέρος της παράστασης, με μια
αρχιτεκτονική ζωφόρο, που φέρει τρίγλυφα και αμφημιρόδακες, διακόσμηση που
είναι γνωστή από τις αίθουσες των ανακτόρων, και υποδηλώνει μάλλον τον επίσημο
χώρο198.
Παράδειγμα : φυσικός χώρος, δομημένος χώρος.
:
<Εικων:Σκηνικός_χώρος rdf:about="Δομημένος_χώρος">
</Εικων:Σκηνικός_χώρος>

Παράδειγμα στην RDF

Η κατηγορία (κλάση) Σκηνικός χώρος εμπεριέχει τις υποκατηγορίες (υποκλάσεις) :
Χλωρίδα, Επίγεια σώματα, Ουράνια σώματα
Χλωρίδα199 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή κάθε είδους χλωρίδας που συμπληρώνει τον
σκηνικό χώρο της παράστασης, π.χ. δέντρο, άνθος, κλαδί 200.
Τα στοιχεία της χλωρίδας συμπληρώνουν και συμμετέχουν στο σκηνικό τοπίο
δράσης, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα φυτικά θέματα (εικονιστικά ή
σχηματοποιημένα) που δεν αποτελούν δυναμικά μέλη των σκηνών, και υπάγονται
στη διαφοροποιημένη κατηγορία των «φυτικών θεμάτων». Η ταύτιση των φυτικών
ειδών αποτελεί δύσκολο, συχνά ακατόρθωτο έργο. Τα φυτά διαχωρίζονται στην

196

Υounger 1988, 316 – 322.
Sourvinou – Inwood 1985, 254.
198
Σακελλαρίου 1966, 79· Βασιλικού 1997, 44.
199
Υounger 1988, xix.
200
Αυτόθι, 220 – 221, αφορά στην κατηγορία “Branch”.
197
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εργασία ανάλογα με το μέγεθός τους, σε μικρά (π.χ. χορτάρι), σε μεσαία (π.χ.
κλαδιά), ή σε μεγάλα (π.χ. δέντρα)201.
Παράδειγμα : δέντρο, κλαδί, άνθος
:
<Εικων:Χλωρίδα rdf:about="Δέντρο">
</Εικων:Χλωρίδα>

Παράδειγμα στην RDF

έχει τύπο (χλωρίδας) (Πίν. 9)
Εδώ αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει, κατά το δυνατόν, το
απεικονιζόμενο είδος χλωρίδας (εφόσον έχει αναγνωρίσιμη μορφολογία).
Παράδειγμα : Πάπυρος.
:
<Εικων:Χλωρίδα rdf:about="Δέντρο">
<Εικων:έχει_τύπο_χλωρίδας>Δέντρο με πυκνό φύλλωμα
</Εικων:έχει_τύπο_χλωρίδας >
</Εικων:Χλωρίδα> (Εικ. 1)

Παράδειγμα στην RDF

Επίγεια σώματα (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή κάθε είδους υλικού διακριτού σώματος που
κείται στην επιφάνεια της γης (π.χ. λίθοι202, βράχια, κλπ.). Εδώ, δηλαδή,
ταξινομούνται όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται τοπολογικά με την επιφάνεια της
γής, ακόμη και αν δεν είναι βέβαιη η ταύτιση και η ερμηνεία τους (π.χ. λίθος ή
βαίτυλος).
Παράδειγμα : βράχια, νερό, λίθοι.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Επίγεια_σώματα rdf:about="Βράχος">
</Εικων: Επίγεια_σώματα> (Εικ. 1)
έχει τύπο (επίγειου σώματος) (Πίν. 9)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο είδος επίγειου
σώματος (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Παράδειγμα : σωρός λίθων.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Επίγεια_σώματα rdf:about="Βράχος">
<Εικων:έχει_τύπο_επιγείου_σώματος>Σωρός λίθων </Εικων:
έχει_τύπο_επιγείου_σώματος>

201

Αυτόθι 292 – 310.
Υounger 1988, 220 – 221, που παραπέμπει σε δύο μόνο κατηγορίες του σκηνικού χώρου (“Setting”)
: λίθοι/βράχοι “Rocks” και νερό “Water”.

202
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</Εικων: Επίγεια_σώματα >
Ουράνια σώματα203 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή κάθε είδους πραγματικού σώματος που
αναγνωρίζεται στο ουράνιο πεδίο, συμπληρώνοντας το σκηνικό μιας δράσης. Σε
αντίθεση με άλλα ανάλογα αλλά σχηματοποιημένα και διακοσμητικά στοιχεία (π.χ.
αστέρας με τέσσερις ακτίνες) που υπάγονται στη διαφοροποιημένη κατηγορία των
«γεωμετρικών θεμάτων».
Παράδειγμα : σελήνη, άστρο.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Ουράνια_σώματα rdf:about="Σελήνη">
</Εικων:Ουράνια_σώματα>
έχει τύπο (ουράνιου σώματος) (Πίν. 9)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο είδος ουράνιου
σώματος (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Παράδειγμα : ημισέληνος.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Ουράνια_σώματα rdf:about="Σελήνη">
<Εικων:έχει_τύπο_ουρανιου_σώματος>Ημισέληνος</Εικων:
έχει_τύπο_ουράνιου_σώματος>
</Εικων:Ουράνια_σώματα>
Όντα (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα βιολογικά ή φανταστικά όντα που
συμμετέχουν ενεργά ή παθητικά σε δραστηριότητες ή που απέχουν από κάθε μορφή
δράσης. Τα όντα καταγράφονται και ταξινομούνται διακριτά, κατά μονάδες και όχι
συλλογικά, κατά ομάδες.
Η κατηγορία (κλάση) όντα εμπεριέχει τις υποκατηγορίες (υποκλάσεις) : Άνθρωποι,
Μέλη όντων, Τετράποδα, Πτηνά, Ερπετά, Έντομα/Ζωύφια, Ζώα του νερού, και
Μεικτά όντα.

203

Αυτόθι, 290.
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Εικόνα 1. Το λεγόμενο Δακτυλίδι του Μίνωα204

Άνθρωποι205 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλες τις απεικονιζόμενες γυναικείες και ανδρικές οντότητες
πλήρους ανάπτυξης, εκτός των μεικτών όντων. Η απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής
στην αιγαιακή σφραγιδογλυφία ξεκινά με παραστάσεις που εμφανίζονται στις
σφραγίδες στα τέλη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή της 3ης χιλιετίας206.
Περιλαμβάνει πολύ εκλεπτυσμένες μορφές σε διαφορετικές δραστηριότητες ήδη στις
αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όταν οι σκηνές με ανθρώπους είναι
πολυάριθμες, χωρίς ωστόσο να αποτελούν την πλειονότητα των θεμάτων207.
Παράδειγμα : άνθρωπος.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
</Εικων:Άνθρωποι>
Μέλη όντων (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα αποσπασματικά μέλη σωμάτων
ανθρώπων και ζώων που δεν συγκροτούν ολοκληρωμένες μορφές. Στην εργασία
αυτή, σε αντίθεση με την ταξονομία των Yule208 και Younger209, τα μέλη
διακρίνονται σε ειδική κατηγορία και δεν ενσωματώνονται στις αντίστοιχες
κατηγορίες όντων (π.χ. άνθρωπος κεφαλή, ζώο κεφαλή κλπ.).
Παράδειγμα : Βουκράνιο, χέρι κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

204

Krzyszkowska 2005, 335.
Σακελλαρίου 1966, 26-27.
206
Yule 1981, 119.
207
Πρβλ.Tamvaki 1989, 259.
208
Yule 1981, 118, 121, 123 (κεφάλια ανθρώπων, ζώων κλπ.).
209
Younger 1988, 119, 187, 192, 193 (μέλη ανθρώπινου σώματος, κεφάλια ζώων κλπ.).
205

107

<Εικων:Μέλη_όντων rdf:about="Χέρι">
</Εικων:Μέλη_όντων >
Τετράποδα210 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα, τετράποδα κυρίως, θηλαστικά ζώα,
εκτός των μεικτών. Η τυπολογική κατάταξη των ζώων αποτελεί γενικά δύσκολη
εργασία.
Γα παράδειγμα, τετράποδα με μακριά ουρά είναι ταύροι, λέοντες, σκύλοι κλπ. Τα
νεαρά αγρίμια δεν έχουν κέρατα. Οι ταύροι έχουν κέρατα σε σχήμα ς κλπ.211.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
</Εικων:Τετράποδα>
Πτηνά212 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα δίποδα ζώα με ράμφος και φτερά, εκτός
των μεικτών.
Παράδειγμα : υδρόβια, αρπακτικά, ωδικά πτηνά.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Πτηνά rdf:about="Αρπακτικό_πτηνό">
</Εικων:Πτηνά>
Εντομα213 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα πτερωτά και μη έντομα και ζωύφια που
έχουν αρθρωτά πόδια (αρθρόποδα).
Παράδειγμα : πεταλούδα, σκορπιός, αράχνη κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Εντομα_ή_Ζωύφια rdf:about="Πεταλούδα">
</Εικων:Εντομα_ή_Ζωύφια> (βλ. CMS II 3 Nr 46)
Ερπετά (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα ψυχρόαιμα έρποντα ζώα.

210

Τα Τετράποδα περικλείουν την κατηγορία Quadrupeds του Υounger (1988, 187, 241-247)
αποκλείοντας όμως τα μέλη των ζώων, και του Yule (1981: animals: Motif 2 – 10).
211
Υounger 1988, xviii – xix.
212
Τα έντομα περικλείουν την κατηγορία Insects του Υounger (1988, 252) αποκλείοντας όμως τα μέλη
των ζώων, και του Yule (1981, 133 : Insects: Motif 12), η οποία περιλαμβάνει και όλα τα αραχνοειδή
(π.χ αράχνη, σκορπιός κλπ.).
213
Τα πτηνά περικλείουν την κατηγορία Birds του Υounger (1988, 248) αποκλείοντας όμως τα μέλη
των ζώων, και του Yule (1981: Birds: Motif 11).
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Παράδειγμα : φίδι.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Ερπετά rdf:about="Φίδι">
</Εικων:Ερπετά>
Ζώα του νερού214 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλους τους απεικονιζόμενους οργανισμούς που ζούν μέσα στο
νερό θηλαστικά και μη.
Παράδειγμα : χταπόδι, ψάρι, δελφίνι κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Ζώα_του_νερού rdf:about="Δελφίνι">
</Εικων:Ζώα_του_νερού>
Μεικτά όντα (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα μειξιγενή, φανταστικά ή μυθολογικά
όντα215, που προκύπτουν από τη συνένωση ή την συνύπαρξη ή τον συνδυασμό
διαφορετικών σωμάτων. Το αντίστοιχο αιγαιακό ρεπερτόριο μεικτών μορφών είναι
ανεπτυγμένο και πλούσιο, όπως και το ευρύτερο εκείνο της Ανατολικής Μεσογείου
της εποχής. Οι διαπολιτισμικές επαφές και αλληλεπιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία πρωτότυπων δυναμικών κατηγοριών μορφών της Εποχής του Χαλκού στο
Αιγαίο της 2ης χιλιετίας π.Χ., ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ο λεγόμενος μινωικός
δαίμονας216. Πολλές αιγαιακές υβριδικές μορφές απεικονίζονται με ανθρώπινο κάτω
και με ζωόμορφο άνω σώμα. Εμφανίζονται, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε σκηνές
τελετουργικού, μάλλον θρησκευτικού περιεχομένου, συνήθως ως προστάτες ή βοηθοί
θεών ή θνητών, και συμμετέχουν σε σπονδές, μεταφέρουν ζώα για θυσία ή
πλαισιώνουν σημαντικά πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για τους λεγόμενους γρύπες,
που μπορεί να απεικονίζονται στον ρόλο του κυνηγού217.
Παράδειγμα : σφίγγα, μινώταυρος, δαίμων.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Μεικτά_όντα rdf:about="Μινώταυρος">
</Εικων:Μεικτά_όντα>
Ανθρωπογενείς κατασκευές (Πίν. 9)

214

Τα ζώα του νερού περικλείουν την κατηγορία Marine animals του Υounger (1988, 250)
αποκλείοντας τα μέλη των ζώων, και του Yule (1981 Fish: Motif 13, Crabs: Motif: 14, Cuttlefish:
Motif 15, Whorl Shells: Motif 16).
215
Chryssoulaki 1999, 112.
216
Crowley 1999, 156.
217
Σακελλαρίου 1966, 20.
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Η οντότητα αφορά σε όλες τις απεικονιζόμενες ανθρωπογενείς αρχιτεκτονικές δομές
ή τα κινητά αντικείμενα. Η κατηγορία (κλάση) «ανθρωπογενείς κατασκευές»
εμπεριέχει τις υποκατηγορίες (υποκλάσεις) : Αρχιτεκτονική κατασκευή, Αντικείμενο.
Αρχιτεκτονική κατασκευή (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλες τις απεικονιζόμενες αρχιτεκτονικές δομές που συγκροτούν
τον δομημένο χώρο218 και έχουν, συχνά, ειδικά και τυποποιημένα χαρακτηριστικά,
όπως το ισοδομικό σύστημα, η επίστεψη με κέρατα καθοσιώσεως, οι διακοσμημένες
θύρες219 κλπ.
Παράδειγμα : Βωμός.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Αρχιτεκτονική_κατασκευή rdf:about="Βωμός">
</Εικων:Αρχιτεκτονική_κατασκευή >
έχει τύπο (αρχιτεκτονικής κατασκευής) (Πίν. 9)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο
αρχιτεκτονικής κατασκευής (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Παράδειγμα : Αρχιτεκτονική βάση ισοδομικού τύπου, «αμφίκοιλος βωμός220».
Παράδειγμα στην RDF

είδος

:

<Εικων:Αρχιτεκτονική_κατασκευή rdf:about="Βωμός">
<Εικων:έχει_τύπο_αρχιτεκτονικής_κατασκευής>αμφίκοιλος βωμός</Εικων:
έχει_τύπο_αρχιτεκτονικής_κατασκευής>
</Εικων:Αρχιτεκτονική_κατασκευή>
Αντικείμενα221 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα ανθρωπογενή υλικά αντικείμενα
ανεξαρτήτως μεγέθους και συνθετότητας.
Παράδειγμα : Αγγείο, πλοίο, θρόνος, όπλο κλπ.
:
<Εικων:Αντικείμενο rdf:about="Πλοίο">
</Εικων: Αντικείμενο>

Παράδειγμα στην RDF

έχει τύπο (αντικειμένου) (Πίν. 9)

218

Η οντότητα αντιστοιχεί στις κατηγορίες αντικειμένων αρχιτεκτονικής του Υounger (1988, 276286).
219
Sourvinou- Inwood 1985, 252 – 255.
220
Σακελλαρίου 1966, 37.
221
Η οντότητα περικλείει τις κατηγορίες αντικειμένων του Υounger (1988, 255 – 275) που
αναφέρονται στις ομάδες επίπλων, εξοπλισμού, οπλισμού, εργαλείων, σκευών, αρμάτων κλπ.
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Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο είδος αντικειμένου
(εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Παράδειγμα : Αμφορέας.
:
<Εικων:Αντικείμενο rdf:about="Πλοίο">
<Εικων:τύπος_αντικειμένων>Πλοίο με ζωόμορφη πλώρη</Εικων:
τύπος_αντικειμένων >
</Εικων: Αντικείμενο> (Εικ. 1)

Παράδειγμα στην RDF

Φυτικά θέματα (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα φυτά σχηματοποιημένα και μη, που δεν
είναι απλά συμπληρώματα του σκηνικού τοπίου της δράσης.
Παράδειγμα : φύλλα, κλαδί, άνθος κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Φυτικά_θέματα rdf:about="Άνθος">
</Εικων:Φυτικά_θέματα>
έχει τύπο (φυτικού θέματος) (Πίν. 9)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο είδος φυτικού
σχήματος (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Παράδειγμα : Φοίνικας, λογχωτό φύλλο.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Φυτικά_θέματα rdf:about="άνθος">
<Εικων:τύπος_φυτικού_θέματος>Παπυροειδές άνθος </Εικων:
τύπος_φυτικού_θέματος>
</Εικων:Φυτικά_θέματα> (βλ. CMS II 3 Nr 47)
Γεωμετρικά θέματα222 (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα είδη απεικονιζόμενων γεωμετρικών θεμάτων, απλών
(π.χ. Ευθύγραμμο στοιχείο) ή ανεπτυγμένων και συνδυαστικών (π.χ. διαγραμμισμένο
τρίγωνο). Η κατηγορία περικλείει όλα τα γραμμικά θέματα κλπ.
Παράδειγμα : σπείρα, τεθλασμένη γραμμή, τρίγωνο, ιχθυάκανθα, ευθύγραμμα στοιχεία
τεκτονικά θέματα223 κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Γεωμετρικά_θέματα rdf:about="Σπείρα">

222

Τα γεωμετρικά θέματα αφορούν σε όλες τις κατηγορίες των Υounger (1988, 226- 237) και Yule
(1981: geometric forms 23 – 51).
223
Παπαποστόλου 1977, 137 – 139· Yule,198, 145 (το Motif 24 : tectonic ornament ταξινομείται στα
γεωμετρικά θέματα και αναλύεται σε ποικίλα συνθετικά σχήματα).
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</Εικων:Γεωμετρικά_θέματα>
έχει τύπο (γεωμετρικού θέματος) (Πίν. 9)
Αποδίδεται σύντομος ορισμός που διευκρινίζει το απεικονιζόμενο είδος γεωμετρικού
θέματος ή μιας παραλλαγής του.
Παράδειγμα : σπείρα τύπου S, C.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Γεωμετρικά_θέματα rdf:about="Σπείρα">
<Εικων:τύπος_γεωμετρικού_θέματος> σπείρα τύπου S </Εικων:
τύπος_γεωμετρικού_θέματος >
</Εικων:Γεωμετρικά_θέματα> (βλ. CMS II 2 Nr59)
Διάφορα (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλες τις απεικονιζόμενες μορφές που δεν ταξινομούνται στις
υπόλοιπες κατηγορίες.
Εδώ εγγράφεται, μεταξύ άλλων, η περιορισμένη αριθμητικά ομάδα των αταύτιστων,
μεμονωμένων «συμβολικών» αντικειμένων που συνδέονται τις περισσότερες φορές
τοπολογικά με τον ουράνιο χώρο. Στην ομάδα αυτή αποδίδεται συμβολική λειτουργία
χωρίς να είναι δυνατή η βεβαιωμένη αναγνώριση και ταύτιση, των στοιχείων της,
καθώς αυτά μεταφέρουν μηνύματα με άγνωστο πλέον περιεχόμενο. Η ερμηνεία τους
συνδέεται επομένως στενά με αδιάγνωστες σήμερα πολιτισμικές και νοητικές
διαδικασίες.
Τέτοια σύμβολα απαντώνται κυρίως στις σφραγιστικές επιφάνειες των δακτυλιδιών
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 224 .
Παράδειγμα : “μάτι”, “κλάδος”, “χρυσαλίδα”, κυματιστή γραμμή, “τρίγωνο με
στειλεό225” κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Διάφορα rdf:about="Τρίγωνο_με_στειλεό">
</Εικων:Διάφορα> (βλ. CMS II 3 Nr67)
Σύμβολα γραφής (Πίν. 9)
Η οντότητα αφορά σε όλα τα απεικονιζόμενα σημεία γραφής. Αυτά δεν θεωρούνται
βέβαια «εικονογραφικά θέματα», αποτελούν όμως ένα βασικό σώμα πληροφορίας για
την έρευνα της σφραγιδογλυφίας. Σημεία της κρητικής ιερογλυφικής γραφής
εμφανίζονται σε πολυάριθμες σφραγίδες του τέλους της Πρώιμης και της Μέσης
κυρίως Εποχής του Χαλκού : περίπου το ¼ των γνωστών πρώιμων κρητικών
σφραγίδων φέρουν σημεία από την ιερογλυφική (τη γραφή των Αρχανών, την
ιερογλυφική Α226 και την ιερογλυφική Β, κατά τον Yule)227. Αντίθετα, σύμβολα της

224

Rehak 2000, 275.
Σακελλαρίου 1966, 46.
226
Olivier &Godart 1982, 152.
227
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Γραμμικής Α και κυρίως της Γραμμικής Β εμφανίζονται πολύ σπάνια σε
σφραγίδες228.
Παράδειγμα : γραφή των Αρχανών, Ιερογλυφική Α, Ιερογλυφική Β.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Σύμβολα_γραφής rdf:about="Γραμμική_Α">
</Εικων: Σύμβολα_γραφής>

228

Επιγραφή στη Γραμμική Α εμφανίζεται σε σφραγίδα και σφραγιστικό δακτυλίδι από το
Μαυροσπήλιο (CMS II,2, 213), και (CMS II, 3, 38). Επιγραφή στη Γραμμική Β εμφανίζεται μόνο σε
μία σφραγίδα (CMS V, 415).
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IV. 2 (6) Περιγραφή όντων (Πίν. 10 )

Γνωρίσματα όντων (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στο σύνολο των γνωρισμάτων όλων των Όντων. Η κατηγορία
αυτή εμπεριέχει όλες τις υποκατηγορίες που συνιστούν την τυπολογία των όντων,
βάση των αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών τους (π.χ. ενδυμασία κόσμηση, στάση
σώματος κλπ.). Δηλαδή, σύμφωνα με τις αρχές της Σημειωτικής, η οντότητα
ενσωματώνει ένα ανεπτυγμένο σύνολο ευέλικτων διασυνδέσεων γνωρισμάτων –
μορφών (δηλ. ποια γνωρίσματα χαρακτηρίζουν ποιες μορφές ).
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα όντα δεν παρουσιάζουν εξατομικευμένα
φυσιογνωμικά ή άλλα γνωρίσματα. Η διαφοροποίηση και ο χαρακτηρισμός τους
γίνεται, επομένως, μέσω των ενδεδειγμένων γνωρισμάτων που αφορούν στη στάση,
κίνηση κλπ. και στην απόδοση της εμφάνισης229. Πολλά αμφίσημα γνωρίσματα
περιορίζουν τη δυνατότητα κατανόησης. Στην οπτική αφήγηση, οι κινήσεις, η στάση
του σώματος και τα εξωτερικά γνωρίσματα των μορφών, όπως η κόμη, η ένδυση τα
κοσμήματα, βοηθούν τη δημιουργία ενός πλαισίου δυνατών ερμηνειών, μέσα από την
επιβεβαίωση ή την απόρριψη διαφόρων ερμηνευτικών σχημάτων. Η συγκέντρωση
και η συγκριτική μελέτη των κοινών ή των διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Η κατηγορία (κλάση) «Γνωρίσματα όντων» συνδέεται (με σχέση υπαλληλίας isA) με
τις ακόλουθες υποκατηγορίες (υποκλάσεις): Φύλο, Όψη σώματος, Στάση,
Χειρονομία, Ανατομία σώματος, Ανάπτυξη, Ενδυμασία, Κόμη, Κάλυμμα κεφαλής,
Κόσμημα, Ειδικά χαρακτηριστικά.
Η σχέση «αντλεί πληροφορία που αφορά στην εικονογραφία» συνδέεται με σχέση
υπαλληλίας (is A) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• χαρακτηρίζεται από φύλο
• χαρακτηρίζεται από όψη σώματος
• χαρακτηρίζεται από κίνηση
• χαρακτηρίζεται από χειρονομία
• χαρακτηρίζεται από ανατομία σώματος
• χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη σώματος
• χαρακτηρίζεται από ενδυμασία
• χαρακτηρίζεται από κόμη
• χαρακτηρίζεται από κάλυμμα κεφαλής
• χαρακτηρίζεται από κόσμημα
• χαρακτηρίζεται από ειδικά χαρακτηριστικά

229

Rehak 2000, 272.
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Πολιτισμική οντότητα

Πολιτισμικό
αντικείμενο
Συσχετίζεται
Υλικό αντικείμενο

Τεκμηριώνεται από

Πηγή τεκμηρίωσης

Κατέχει συντακτικές σχέσεις
Φέρει οπτικό αντικείμενο
Οπτικό αντικείμενο

Φυσικές ιδιότητες

Οπτικές ιδιότητες

αντλεί πληροφορία που αφορά στην εικονογραφία
Is A

Is A
Εικονογραφικά στοιχεία

Γνωρίσματα όντων

Is A
Is A
Is A

Is A

Is A

Is A

Is A
Is A

Is A

Is A
Is A
Οντα

Φύλο

χαρακτηρίζεται από φύλο

Is A

Is A
Is A

Οψη σώματος

χαρακτηρίζεται από όψη σώματος

Ανάπτυξη σώματος
χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη σώματος
Χειρονομία
χαρακτηρίζεται από χειρονομία
χαρακτηρίζεται από κίνηση

Κίνηση

χαρακτηρίζεται από ανατομία σώματος

Ανατομία

χαρακτηρίζεται από Κόμη
χαρακτηρίζεται από ενδυμασία
χαρακτηρίζεται από κάλυμμα κεφαλής
Ns : Περιγραφή όντων

χαρακτηρίζεται από κόσμημα
χαρακτηρίζεται από ειδικά
χαρακτηριστικά

Is A

Κόμη
Ενδυμασία
Κάλυμμα κεφαλής
Κόσμημα
Ειδικά χαρακτηριστικά

Πίνακας 10 Aνάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Περιγραφή όντων

Φύλο (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στον ορισμό του γένους (αρσενικό ή θηλυκό) των όντων που
απεικονίζονται. Στην περίπτωση που η διαπίστωση του φύλου του όντος δεν είναι
βέβαιη, τότε το φύλο αποδίδεται ως ουδέτερο. Ο συσχετισμός του φύλου με
συγκεκριμένα εικονογραφικά θέματα και σχήματα αποτελεί ένα θέμα με αυξανόμενο
ενδιαφέρον στη σύγχρονη έρευνα230. Η ανδρική μορφή εμφανίζεται, ίσως, με
μεγαλύτερη συχνότητα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Οι τεχνοτροπικές
απαιτήσεις μιας γυναικείας μορφής είναι σαφώς μεγαλύτερες, καθώς κατά κανόνα
χρειάζεται πολύ περισσότερα συνοδευτικά στοιχεία, για παράδειγμα έντονες
καμπύλες, πλούσια κόμη και ενδυμασία, που δύσκολα αποδίδονται γραμμικά231.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναικείες μορφές φαίνεται να συμμετέχουν κυρίως σε
θρησκευτικές δραστηριότητες232. Ενώ οι άνδρες εμφανίζονται σε πιο ποικίλες, αλλά
και πάλι τελετουργικές μάλλον σκηνές.

230

Laffineur 2000, 167- 168.
Marinatos 1995, 578-585.
232
Σακελλαρίου 1966, 28.
231
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Στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αυτοί διακρίνονται σε δύο βασικούς
μορφολογικούς τύπους, αφού έχουν άλλοτε ψηλή και αδύνατη εμφάνιση και άλλοτε
βραχεία και πιο μυώδη σωματική κατασκευή233.

Εικόνα 2. CMS II 3 Nr 16
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_φύλο>
<ΠεριγραφήΟντων:Φύλο rdf:about="Γυναίκα"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_φύλο>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 2)
Όψη σώματος (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του βαθμού μετωπικότητας των όντων με τις
αντίστοιχες διακυμάνσεις, από την κατατομή ως τη μετωπική όψη234. Στον τομέα
αυτό, το ανθρώπινο σώμα χαρακτηρίζεται, ακόμα και στις πιο πρώιμες απεικονίσεις,
από ενδιαφέρουσες συμβάσεις, όπως είναι η συνδυαστική απόδοση του ανθρώπινου
σώματος, όταν ο κορμός βρίσκεται σε μετωπική στάση ενώ η κεφαλή και τα πόδια σε
πλάγια235. Παρόμοιες συμβάσεις παρατηρούνται, επίσης, στη σφραγιδογλυφία της
Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου.
Παράδειγμα : Μετωπική, σε κατατομή.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_όψη_σώματος>
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Τamvaki 1989, 266.
Dallas 1992, 249.
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<ΠεριγραφήΟντων:'Οψη_σώματος rdf:about="Κατατομή"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_όψη_σώματος>
</Εικων:Άνθρωποι>
Κίνηση (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή της στάσης των όντων, δηλαδή τη διευθέτηση,
κλίση, κίνηση του κορμού τους236. Ουσιαστικά πρόκειται για συντακτικές ιδιότητες,
που μεταφέρουν νόημα χαρακτηρίζοντας άτομα, ταυτότητες και λειτουργίες237. Για
παράδειγμα, μια καθήμενη μορφή μπορεί να συμβολίζει μια ηγεμονική ή πάντως
επιβλητική προσωπικότητα. Όπως η γλώσσα, έτσι και οι κινήσεις του σώματος δεν
έχουν καθολικό χαρακτήρα και ισχύ ούτε διαχρονικότητα αλλά είναι προϊόν των
εκάστοτε κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ταυτοτήτων.
Χαρακτηριστικές είναι οι παραστάσεις των ζώων που απεικονίζονται σε σταθερά
τυποποιημένες στάσεις, με συστηματικές και χαρακτηριστικές επαναλήψεις,
μαρτυρώντας μακρές παραδόσεις ή «σχολές» με διαμορφωμένο θεματολόγιο238.
Τα ζώα αναπαρίστανται σε πλήθος στάσεων, όπως : καθήμενα ή πλαγιασμένα, με το
κεφάλι ψηλά, να στέκονται στα πίσω πόδια, σε συστροφή239 κ.λ.π.
Παράδειγμα : ιστάμενη, καθήμενη, πλαγιασμένη κ.λπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κίνηση>
<ΠεριγραφήΟντων:Κίνηση rdf:about="Λυγισμένα_γόνατα"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κίνηση>
</Εικων:Άνθρωποι>
Χειρονομία (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην περιγραφή της κίνησης των χεριών, με την οποία
σημασιοδοτείται η κύρια δραστηριότητα της μορφής240. Οι χειρονομίες διακρίνονται
σε δύο βασικές κατηγορίες: εκείνες που μοιάζουν αυθόρμητες και οι λειτουργικές ή
συμβολικές κινήσεις, που θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν περισσότερο τη
συναισθηματική ή πνευματική κατάσταση των όντων241.
Οι χειρονομίες των γυναικείων και των ανδρικών μορφών που συμμετέχουν σε
τελετουργικές δραστηριότητες θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν και σημασιοδοτούν τις
δράσεις τους (π.χ. λατρείας, προσευχής κλπ.). Σε παρόμοιες σκηνές, τυπικές είναι
συνήθως οι χειρονομίες : α) τα δύο χέρια σε υψωμένη θέση β) ο ένας βραχίονας
μπροστά στο στήθος και ο άλλος κρέμεται στα πλάγια γ) η παλάμη ή η γροθιά στο
μέτωπο ή στο μάτι δ) τα χέρια κρατούν αντικείμενο. Οι παραπάνω βασικοί τύποι
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έχουν πολλές παραλλαγές. Συχνά τα χέρια δεν απεικονίζονται με ακρίβεια σε
αντίθεση με τα πόδια242.
Παράδειγμα : υψωμένα χέρια, χέρια που κάμπτονται στο στήθος κ.τλ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_χειρονομία>
<ΠεριγραφήΟντων:Χειρονομία rdf:about="υψωμένη_χείρα"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_χειρονομία>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 2)
Ανατομία (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην περιγραφή της δομής του σώματος των όντων. Η καταγραφή
των ανατομικών γνωρισμάτων συμβάλλει στον ειδικότερο χαρακτηρισμό των
μορφών243. Οι μορφές μπορεί να έχουν πολύ λεπτά σώματα ή στιβαρό σωματικό
όγκο244. Η ποικιλία του θεματολογίου προβάλλει κινητικά και δυναμικά ανθρώπινα
σώματα, που εκφράζονται αποτελεσματικά μέσω της δομής των μυών. H λεπτομερής
απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών του σώματος συμβάλλει ενίοτε στην
αναγνώριση της ηλικίας, του φύλου και άλλων γνωρισμάτων των όντων245.
Παράδειγμα : τριγωνικός κορμός.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ανατομία_σώματος>
<ΠεριγραφήΟντων:Ανατομία rdf:about="Ραδινό"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ανατομία_σώματος>
</Εικων:Άνθρωποι>
Ανάπτυξη σώματος (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του τρόπου παρουσίασης των όντων, αν δηλαδή
απεικονίζονται με πλήρη ή μερική ανάπτυξη (π.χ. προτομή, «πορτραίτο»).
Παράδειγμα : προτομή.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ανάπτυξη_σώματος>
<ΠεριγραφήΟντων:Ανάπτυξη_σώματος rdf:about="Πλήρη_ανάπτυξη"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ανάπτυξη_σώματος>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 2)
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Κόμη (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή των τύπων της κόμμωσης, με χρήση
περιγραφικών όρων. Η κόμη απεικονίζεται ποικιλοτρόπως : άλλοτε συνοπτικά (π.χ.
με σειρές στιγμών246 που αποδίδουν είτε την κόμμωση είτε κάποια διακόσμηση της
κεφαλής247 και άλλοτε ρεαλιστικότερα, αν και τυποποιημένα - θυμίζοντας για
παράδειγμα τις κομμώσεις στις αιγαιακές τοιχογραφίες – χυτά μακριά μαλλιά,
μαζεμένα πίσω κλπ.
Παράδειγμα : μακριά πλεξίδα, κυματιστά μαλλιά, χυτά στους ώμους.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κόμη>
<ΠεριγραφήΟντων:Κόμη rdf:about="Κοντή_κόμη"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κόμη>
</Εικων:Άνθρωποι>
Ενδυμασία (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην αναλυτική καταγραφή όλων των τμημάτων της ενδυμασίας
πλήν του καλύμματος της κεφαλής. Η ενδυματολογική μελέτη θέτει ερωτήματα που
σχετίζονται με το ποιός, πότε και γιατί φέρει συγκεκριμένο τύπο ενδυμασίας248. Στα
μινωικά δακτυλίδια και στα νεοανακτορικά σφραγίσματα, οι γυναίκες φορούν τη
μακριά φούστα που φέρει συχνά γραμμικό διάκοσμο, ή την κοντή φούστα που φτάνει
περίπου μέχρι το γόνατο249.
Το γυναικείο ένδυμα αφήνει ακάλυπτο ή καλύπτει με διάφανο ύφασμα το στήθος σαν
μανδύας. Στις παραστάσεις πομπών, ένα φαρδύ και μακρύ ένδυμα τυλίγει ανδρικά ή/
και γυναικεία σώματα, και χαρακτηρίζει στη βιβλιογραφία τις μορφές που το φορούν
«ιερατικές». Το γυναικείο ένδυμα που θυμίζει παντελόνι φαίνεται να σχετίζεται με
τελετουργικές, θρησκευτικές, μάλλον δραστηριότητες (π.χ. μεταφορά του ιερού
κόμβου ή της ιερής ενδυμασίας). Οι ανδρικές μορφές φέρουν συχνά ένα είδος μικρού
παντελονιού που άλλοτε είναι κολλημένο στους μηρούς και άλλοτε πέφτει ελεύθερο,
όπως μια κοντή φούστα. Πολύ λιγότερες φορές διακρίνεται το περίζωμα, ένα ύφασμα
που τυλίγει τους γλουτούς και καταλήγει σε μύτη, ή η ζώνη250. Η γυμνότητα των
μορφών είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο στη μικρογλυπτική του Αιγαίου της Εποχής
του Χαλκού. Σε μερικές περιπτώσεις, η προσεκτικότερη έρευνα έδειξε ότι η μορφή
έφερε ένδυμα που λόγω φθοράς δεν μπορεί να διακριθεί πλέον251.
Παράδειγμα : μακριά φούστα.
Παράδειγμα στην RDF

:
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<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ενδυμασία>
<ΠεριγραφήΟντων:Ενδυμασία rdf:about="Διάφανος_μανδύας"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ενδυμασία>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 2)
Κάλυμμα κεφαλής (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή όλων των ειδών των καλυμμάτων της κεφαλής
αναξαρτήτως σχήματος και χρήσης252.
Παράδειγμα : κράνος, διάδημα.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κάλυμμα_κεφαλής>
<ΠεριγραφήΟντων:Κάλυμμα_κεφαλής rdf:about="Πόλος"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ κάλυμμα_κεφαλής >
</Εικων:Άνθρωποι>
Κόσμημα253 (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή όλων των διακριτών κοσμητικών αντικειμένων
που φοριούνται στο σώμα (στον λαιμό, στα χέρια, στα αυτιά κλπ.), όπως τα
περιδέραια, τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια, τα σκουλαρίκια κ.ά.
Η μελέτη των κοσμημάτων θέτει πολλά ερωτήματα που σχετίζονται και πάλι με το
ποιός, πότε και γιατί κοσμείται. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μορφές που συμμετέχουν σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως ο πόλεμος και το κυνήγι, δεν φέρουν
κοσμήματα. Αντίθετα, κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες φαίνεται να
σημασιοδοτούνται από τη χρήση συγκεκριμένων κοσμημάτων. Είναι πιθανόν ότι
ορισμένα είδη κοσμημάτων αποτελούν επιπλέον ενδείξεις κοινωνικής θέσης, ίσως
ηλικίας, φύλου κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κόσμημα>
<ΠεριγραφήΟντων:Κόσμημα rdf:about="Περιδέραιο"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_κόσμημα>
</Εικων:Άνθρωποι>
Ειδικά χαρακτηριστικά (Πίν. 10)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή των διακριτών ειδικών γνωρισμάτων που
χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν τις μορφές. Υπάρχουν μορφές που αποδίδονται
εξαιρετικά συνοπτικά ή με μακρόστενες κεφαλές ή με ιδιαίτερα λεπτά μέλη και άκρα.

252
253

Crowley 1995, 479, 485.
Younger 1992, 275.
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Άλλοτε πάλι, είναι φανερή η προσπάθεια απόδοσης μιας σωματικής πληρότητας, με
πνεύμα φυσιοκρατίας. Συχνά, τα κεφάλια των μορφών είναι αδιάπλαστα και
αποδίδονται με ανεικονικό τρόπο ή πτηνόμορφα. Αυτό θα πρέπει να σχετίζεται με την
παράδοση ορισμένων εργαστηρίων, κάποιων περιόδων, στο πλαίσιο ίσως κάποιου
ιδεολογικού ρεύματος254. Χαρακτηριστική είναι μια ομάδα ιστάμενων μορφών που
εκφράζονται με ισχυρά και λεπτομερή τα χαρακτηριστικά του προσώπου, και πιθανόν
σχετίζονται με γραφειοκρατικές λειτουργίες255.
Παράδειγμα : πρόσωπο χωρίς φυσιογνωμική λεπτομέρεια (aniconic head)256.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος>
<ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ειδικά_χαρακτηριστικά>
<ΠεριγραφήΟντων:Ειδικά_χαρακτηριστικά
rdf:about="Πρόσωπο_με_φυσιογνωμική_λεπτομέρεια"/>
</ΠεριγραφήΟντων:χαρακτηρίζεται_από_ειδικά_χαρακτηριστικά>
</Εικων:Άνθρωποι>

254

Pini 1983, 44· Βασιλικού, 1997, 55.
Polinger Foster 1996, 130 – 134.
256
Rehak 2000, 272.
255
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IV. 2 (7) Σύνταξη (Πίν. 11)

Συντακτικά στοιχεία (Πίν. 11)
Τα Συντακτικά στοιχεία ενσωματώνουν όλες τις οντότητες που αφορούν στη δομή της
δράσης που εκτυλίσσεται. Δηλαδή, με τη σημειωτική σημασία στη συντακτική
κατάσταση των εμπλεκόμενων στοιχείων, και στην ερμηνεία που προκύπτει
ακολουθώντας τους συντακτικούς ερμηνευτικούς συντελεστές. Η ασφαλέστερη
μέθοδος για μια βασική ανάγνωση του θέματος είναι και πάλι η καταγραφή του ποιός
πράττει, τί πράττει, πού βρίσκεται και ποιά είναι η σχέση του με τα υπόλοιπα
εικονογραφικά στοιχεία.
Η κατηγορία (κλάση) Συντακτικά στοιχεία συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με
τις υποκατηγορίες (υποκλάσεις): Ερμηνεία, Κατάσταση στοιχείου και
Δραστηριότητα.
Η σχέση «έχει συντακτικές σχέσεις» συνδέεται με τη σειρά της με σχέση υπαλληλίας
(isA) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (εικονογραφικό στοιχείο) έχει απόσταση σε σχέση με
• (εικονογραφικό στοιχείο) έχει θέση σε σχέση με
• (εικονογραφικό στοιχείο) έχει κατεύθυνση σε σχέση με
• (εικονογραφικό στοιχείο) έχει κλίμακα μεγέθους σε σχέση με
• (εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται σε επίπεδο σε σχέση με
• εικονογραφικό στοιχείο διαντιδρά με
• Η σχέση «αντλεί πληροφορία που αφορά στην εικονογραφία» συνδέεται με
σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (εικονογραφικό στοιχείο) έχει ερμηνεία
• (εικονογραφικό στοιχείο) χαρακτηρίζεται από κατάσταση
• (εικονογραφικό στοιχείο) συμμετέχει σε δραστηριότητα
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Ns :Σύνταξη

Συντακτική κατάσταση στοιχείων

κατεύθυνση εικονογραφικού στοιχείου

έχει θέση στη σύνθεση
συνολικός αριθμός ομογενών στοιχείων

συμμετέχει σε δραστηριότητα

String

String
String

Δραστηριότητα

Πίνακας 11. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Σύνταξη

Δραστηριότητα257 (Πίν. 11)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή των ειδικών δραστηριοτήτων στις οποίες
εμπλέκονται ή συμμετέχουν τα όντα. Οι μορφές συμμετέχουν σε πλήθος
αναγνωρίσιμων ή μη δράσεων, όπως το κυνήγι, η μάχη, η πομπή κλπ.
Η ταύτιση της δράσης βοηθά στην ανάπτυξη του ερμηνευτικού σχήματος της
παράστασης. Τα εικονογραφικά στοιχεία που εμφανώς συμμετέχουν σε κάποιους
κύκλους δραστηριοτήτων ταυτίζονται και ερμηνεύονται ευκολότερα, σε αντίθεση με
τα μεμονωμένα και φαινομενικά αδρανή στοιχεία. Ουσιαστικά δεν είμαστε συνήθως
σε θέση να ερμηνεύσουμε τις δραστηριότητες και να αναπαράξουμε την ακολουθία
των πράξεων. Ένα είναι βέβαιο, ότι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα
σκηνικό χώρο και σε αυτές εμπλέκονται κάποιες μορφές.
Παράδειγμα : κυνήγι.
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:συμμετέχει_σε_δραστηριότητα>
<Σύνταξη:Δραστηριότητα rdf:about="Συνοδεύει_ζώο"/>
</Σύνταξη:συμμετέχει_σε_δραστηριότητα>

Παράδειγμα στην RDF

257

Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της οντότητας του CIDOC :
E7 Activity.
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</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)

Εικόνα 3. CMS II 3 Nr 52

(εικονογραφικό στοιχείο) διαντιδρά με (Πίν. 11)
Η σχέση αφορά στην καταγραφή και υπόδειξη των ζευγών των εικονογραφικών
στοιχείων που συμμετέχουν στην προαναφερόμενη δραστηριότητα.
Παράδειγμα : άνδρας Α -πολεμά - άνδρα Β, άνδρας- λιοντάρι, γυναίκα – πέλεκυς.
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:διαντιδρά_με>
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Σύνταξη:διαντιδρά_με>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

(εικονογραφικό στοιχείο) συμμετέχει σε δραστηριότητα (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει και συσχετίζει το μεμονωμένο υποκείμενο της δράσης και τη
δράση στην οποία αυτό συμμετέχει ενεργά ή παθητικά.
Παράδειγμα : άνθρωπος επισκέπτεται ιερό.
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:συμμετέχει_σε_δραστηριότητα>
<Σύνταξη:Δραστηριότητα rdf:about="Ακολουθεί_ζώο"/>
</Σύνταξη:συμμετέχει_σε_δραστηριότητα>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

κλίμακα μεγέθους (Πίν. 11)
Η σχέση περιγράφει την αναλογία των μεγεθών μεταξύ δύο εικονογραφικών
στοιχείων (όντων) στην επιφάνεια του πεδίου. Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται είναι
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δύο (μεγαλύτερο - μικρότερο) και αποτελούν ερμηνευτικούς συντελεστές του
συνόλου της εικόνας.
Ορισμένες μορφολογικές συμβάσεις στις κλίμακες μεγέθους παρουσιάζουν
επαναλαμβανόμενη και σταθερή μορφή, μεταφέροντας αναγνωρίσιμα και οικεία
μηνύματα στον θεατή. Για παράδειγμα, το μικρό μέγεθος των μορφών που
θεωρούνται θεϊκές αναγνωρίζεται από κάποιους μελετητές ως εδραιωμένη σύμβαση,
που παρουσιάζεται στις κατεξοχήν ονομαζόμενες «σκηνές επιφάνειας»258.
Η σχέση αποτελείται από τις δύο ιδιότητες :
(εικονογραφικό στοιχείο) είναι μικρότερο από (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή χαρακτηρίζεται από μικρότερο μέγεθος σε σχέση με
μια άλλη.
(εικονογραφικό στοιχείο) είναι μεγαλύτερο από 259 (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση
με μια άλλη.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
<Σύνταξη:είναι_μεγαλύτερο_από>
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Σύνταξη:είναι_μεγαλύτερο_από>
</Εικων:Τετράποδα> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

Στη συνέχεια, η αναγνώριση των τοπολογικών συσχετισμών δημιουργεί το
σημασιοδοτημένο περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένες οι μορφές.
Οι τοπολογικοί συσχετισμοί γίνονται φορείς κωδικοποιημένων μηνυμάτων με
προορισμό τον θεατή.
(εικονογραφικό στοιχείο) έχει θέση στη σύνθεση (Πίν. 11)
Αφορά στην καταγραφή της θέσης που κατέχει κάθε εικονογραφικό στοιχείο, σε
σχέση με το σύνολο της σύνθεσης. Συχνά η προέχουσα θέση μέσα στη σύνθεση
αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη, αφού σε εκείνη επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του θεατή.
Αντιστίξεις όπως «υψηλότερο» - «χαμηλότερο», «κεντρικό» - «έκκεντρο» αποτελούν
πρόκληση για τους σύγχρονους ερευνητές, ως βασικοί φορείς κριτικής ερμηνείας των
παραστάσεων260.
Παράδειγμα : κεντρική θέση, ανυψωμένη μορφή.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
<Σύνταξη:έχει_θέση_στη_σύνθεση>κεντρική_θέση</Σύνταξη:έχει_θέση_στη_σύνθε
ση>
</Εικων:Τετράποδα> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

258

Rehak 2000, 275.
Arnheim 1999, 219.
260
Cain 2001, 27 – 29.
259
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βάθος πεδίου (Πίν. 11)
Η σχέση περιγράφει τις αντίστοιχες θέσεις δύο εικονογραφικών στοιχείων στο πεδίο,
με βάση τον άξονα του βάθους και την προοπτική (προσκήνιο - βάθος) ως
ερμηνευτικούς συντελεστές του συνόλου της εικόνας261.
Η σχέση αποτελείται από δύο ιδιότητες :
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται πίσω από262 (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή παρίσταται σε μεγαλύτερο βάθος πεδίου σε σχέση
με μια άλλη
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:βρίσκεται_πίσω_από>
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Σύνταξη:βρίσκεται_πίσω_από>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται μπροστά από (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή παρίσταται πιο μπροστά από μια άλλη στο οπτικό
πεδίο.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
<Σύνταξη:βρίσκεται_μπροστά_από>
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Σύνταξη:βρίσκεται_μπροστά_από>
</Εικων:Τετράποδα> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

επίπεδο263 (Πίν. 11)
Η σχέση περιγράφει την αναλογία των θέσεων μεταξύ δύο εικονογραφικών στοιχείων
με βάση τον κάθετο άξονα του ύψους της παράστασης.
Η σχέση αποτελείται από δύο ιδιότητες 264 :
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται υψηλότερα από265 (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή παρίσταται σε υψηλότερο επίπεδο από μια άλλη.
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται χαμηλότερα από (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή παρίσταται σε χαμηλότερο επίπεδο από μια άλλη.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">

Παράδειγμα στην RDF

261

Dallas 1992, 260. Η σχέση καταγράφεται και από τον Younger (1988, xvi).
Arnheim 1999, 261 – 278 , 302 – 303.
263
Dallas 1992, 260.
264
Η σχέση καταγράφεται και από τον Younger (1988, xvi – xxv).
265
Arnheim 1999, 44 – 47.
262
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<Σύνταξη:βρίσκεται_χαμηλότερα_από>
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Σύνταξη:βρίσκεται_χαμηλότερα_από >
</Εικων:Τετράποδα>
απόσταση266 (Πίν. 11)
Η σχέση περιγράφει την αναλογία των θέσεων μεταξύ δύο εικονογραφικών
στοιχείων, με βάση το μεσοδιάστημα που τα χωρίζει267. Στην προϊστορική
εικονογραφία, οι οντότητες που βρίσκονται πλησιέστερα σε κάποια ειδικά
χαρακτηρισμένη μορφή (π.χ. κεντρική μορφή με έντονη κίνηση) μοιράζονται συχνά
μερικά από τα γνωρίσματα και τις ιδιότητές της, υποδεικνύοντας έτσι το νόημα της
δραστηριότητας268 .
Η σχέση αποτελείται από δύο ιδιότητες
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται σε απόσταση από (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή βρίσκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από μια
άλλη.
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται πλησίον του (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή βρίσκεται πλησιέστερα σε μια άλλη.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
<Σύνταξη:βρίσκεται_πλησίον_του>
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Σύνταξη:βρίσκεται_πλησίον_του>
</Εικων:Τετράποδα> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

κατεύθυνση269 (Πίν. 11)
Η σχέση περιγράφει την αναλογία των θέσεων μεταξύ δύο εικονογραφικών
στοιχείων, με βάση την πορεία που ακολουθούν στο πεδίο του σφραγίσματος.
Η σχέση αποτελείται από δύο ιδιότητες
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται δεξιά από270 (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή βρίσκεται δεξιά από μια άλλη
(εικονογραφικό στοιχείο) βρίσκεται αριστερά από (Πίν. 11)
Η σχέση καταγράφει ποιά μορφή βρίσκεται αριστερά από μια άλλη.
Παράδειγμα στην RDF

:

266

Dallas 1992, 249.
Arnheim 1999, 220.
268
Cain 2001, 41.
269
Dallas 1992, 250, 253.
270
Arnheim 1999, 48 – 51.
267

127

<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι">
<Σύνταξη:βρίσκεται_αριστερά_από>
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Σύνταξη:βρίσκεται_αριστερά_από>
</Εικων:Τετράποδα> (βλ. εικόνα 3)
(εικονογραφικό στοιχείο) έχει κατεύθυνση στο πεδίο του σφραγίσματος271 (Πίν.
11)
Η σχέση περιγράφει τη κατεύθυνση ενός μεμονωμένου εικονογραφικού στοιχείου
προς το κέντρο έλξης του πεδίου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το μελετητή.
Παράδειγμα : Δεξιά, αριστερά.
:
<Εικων: Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:έχει_κατεύθυνση_στο πεδίο_του_σφραγίσματος>αριστερά
</Σύνταξη:έχει_κατεύθυνση_στο πεδίο_του_σφραγίσματος>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)
Παράδειγμα στην RDF

συνολικός αριθμός ομογενών στοιχείων (Πίν. 11)
Καταγράφεται ο αριθμός των ομογενών εικονογραφικών στοιχείων.
Παράδειγμα : 4 γυναίκες, 2 δέντρα, 2 ταύροι.
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:συνολικός_αριθμός_ομογενών_στοιχείων>Δύο
άνδρες</Σύνταξη:συνολικός_αριθμός_ομογενών_στοιχείων>
</Εικων:Άνθρωποι> (Εικ. 3)

Παράδειγμα στην RDF

Συντακτική κατάσταση στοιχείων272 (Πίν. 11)
Η μελέτη της σωματικής ή οπτικής κατάστασης απομόνωσης ή διασύνδεσης και
συσχετισμού των όντων συμβάλλει δυναμικά στη μετάδοση μηνυμάτων, καθώς παίζει
ένα κρίσιμο ρόλο στην κατανόηση του συνόλου της εικόνας. Οι σχέσεις αυτές
αποτελούν κατηγορίες συντακτικών στοιχείων. Οι εικονογραφικές μονάδες μιας
σύνθεσης εμπλέκονται στην αλυσίδα των ποικίλων συντακτικών συσχετισμών,
κτίζοντας έτσι ένα κώδικα επικοινωνίας. Αφενός οι σχέσεις του σκηνικού χώρου με
τις ενταγμένες σε αυτόν μορφές είναι ιδιαίτερα στενές. Αφετέρου η σωματική και
οπτική επικοινωνία των μορφών που μοιράζονται τον ίδιο σκηνικό χώρο σχετίζεται
άμεσα με την απόδοση των ατομικών τους γνωρισμάτων και των λοιπών
συντακτικών τους σχέσεων.
Οι κύριες μορφές σε επαφή που ορίζονται εδώ ανήκουν σε δύο ομάδες : την οπτική
επαφή και τη σωματική επαφή273.
Οι σχέσεις αυτές αφορούν ειδικότερα στη διασύνδεση, τη συνύπαρξη, τη σωματική
επικάλυψη, ή τη σχετική απομόνωση των μορφών. Έχει διαπιστωθεί ότι κάποια
271

Αυτόθι 40 – 43, 115 – 120.
Wohlfeil 2000, 344.
273
Dallas 1992, 259 – 261.
272
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εικονογραφικά στοιχεία απεικονίζονται με τυποποιημένο συντακτικό τύπο, ενώ άλλα
συναντώνται σε ποικιλία συνταγμάτων (π.χ. οι «πολεμιστές με οκτώσχημη ασπίδα»
εμφανίζονται χαρακτηριστικά με δύο συντακτικούς τρόπους, είτε απομονωμένοι είτε
σε πομπή274.
Παραδείγματα :
Τα στοιχεία συγχωνεύονται
Τα στοιχεία είναι απομoνωμένα (δεν εμπλέκονται στη δράση)
Τα στοιχεία είναι παρατεταγμένα (με διασυνδέσεις ή χωρίς)
Τα στοιχεία έχουν οπτική επαφή κ.α.
:
<Εικων:Άνθρωποι rdf:about="Άνθρωπος">
<Σύνταξη:χαρακτηρίζεται_από_κατάσταση>
<Σύνταξη:Συντακτική_κατάσταση_στοιχείων
rdf:about="Παρατεταγμένα_με_διασυνδέσεις"/>
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Σύνταξη:χαρακτηρίζεται_από_κατάσταση>
</Εικων:Άνθρωποι>

Παράδειγμα στην RDF

Ερμηνεία275 (Πίν. 11)
Πρόκειται για τη σημασιολογική ερμηνεία ή την κριτική επεξήγηση του
σχολιαζόμενου εικονογραφικού στοιχείου, δηλαδή του όντος. Η οντότητα αφορά,
κυρίως, στην αναγνώριση της λειτουργίας των εικονογραφικών στοιχείων ως φορέων
ειδικού νοήματος276- μια διαδικασία που εμπλέκει την ταύτιση των γνωρισμάτων και
τη μελέτη των συντακτικών σχέσεων. Η οντότητα αφορά, επίσης, στην αναγνώριση
του ρόλου που φέρει κάθε ενεργός δράστης. Η ύπαρξη δράσης ορίζει ένα πλαίσιο
(άλλοτε ευρύτερο και άλλοτε στενότερο) χαρακτηρισμών των εικονογραφικών
στοιχείων, ανάλογα πάντοτε με το βάθος και τον τύπο της ερμηνευτικής προσέγγισης.
Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που κάθεται μέσα σε πλοίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως
«ναυτικός», «ταξιδιώτης» ή «άνθρωπος μέσα σε πλοίο»277.
Η αντικειμενική ερμηνεία των αφηγηματικών στοιχείων των προϊστορικών
παραστάσεων είναι πρακτικά αδύνατη. Η απουσία γραπτών επιγραφών και εν γένει
πηγών, σε αντίθεση με την Αιγυπτιακή και τη Μεσοποταμιακή μικρογλυπτική, δεν
διευκολύνει την κατάσταση278.
Η παρούσα εργασία ακολουθεί τους ερμηνευτικούς χαρακτηρισμούς του CMS, όταν
και όποτε αυτό είναι εφικτό.
Παράδειγμα: Τοξότης.
:
<Εικων:Τετράποδα rdf:about="Λιοντάρι>
<Σύνταξη: έχει_ερμηνεία>
<Σύνταξη:Ερμηνεία rdf:about="Ζώο_Θρησκευτικού_χαρακτήρα"/>

Παράδειγμα στην RDF

274

Tamvaki 1989, 271.
Morgan 1985, 19.
276
Jung 1989, 92.
277
Υounger 1988, xiv.
278
Tamvaki 1989, 272.
275
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</Σύνταξη:έχει_ερμηνεία >
</Εικων:Τετράποδα> (Εικ. 3)
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IV. 2 (8) Οπτικό θέμα (Πίν. 12)

Οπτικό Θέμα (Πίν. 12)
Η οντότητα του Oπτικού θέματος ενσωματώνει συμβατικά όλες τις οντότητες που
μετέχουν στον σχολιασμό του οπτικού αντικειμένου. Η κατηγορία (κλάση) Οπτικό
θέμα συνδέεται με σχέση υπαλληλίας (isA) με τις ακόλουθες υποκατηγορίες
(υποκλάσεις) : Κύριο θέμα, Θέμα, Τεχνοτροπικές ομάδες, Οργάνωση, Διάταξη
θεμάτων στο πεδίο, Εικόνα, Πλαίσιο, Στυλιστική απόδοση.
Η σχέση «αντλεί πληροφορία που αφορά στην εικονογραφία» συνδέεται με σχέση
υπαλληλίας (is A) με τις ακόλουθες υποϊδιότητες :
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από κύριο θέμα
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από θέμα
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από στυλιστική απόδοση
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από διάταξη θεμάτων στο πεδίο
• (οπτικό αντικείμενο) απεικονίζεται σε εικόνα
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από τύπο πλαισίου
• (οπτικό αντικείμενο) χαρακτηρίζεται από οργάνωση
• (οπτικό αντικείμενο) ανήκει σε τεχνοτροπική ομάδα

Πολιτισμική οντότητα

Ns: Οπτικό θέμα

τεκμηριώνεται από

Πολιτισμικό
αντικείμενο
συσχετίζεται
φέρει οπτικό αντικείμενο

Πηγή τεκμηρίωσης

έχει συντακτικές σχέσεις
Φυσικές ιδιότητες

Οπτικές ιδιότητες

Οπτικό αντικείμενο
Υλικό αντικείμενο
αντλεί πληροφορία που αφορά στην εικονογραφία
Is A
Οπτικό θέμα
Is A
Is A

Is A

Is A
Is A

Is A

Is A

Is A

Κύριο θέμα

Is A

χαρακτηρίζεται από κύριο θέμα
χαρακτηρίζεται από οργάνωση
Οργάνωση
χαρακτηρίζεται από τύπο πλαισίου

Οπτικό αντικείμενο

χαρακτηρίζεται από θέμα
Θέμα
ανήκει σε τεχνοτροπική ομάδα
Τεχνοτροπικές ομάδες/Στύλ
έχει Περιγραφή

Πλαίσιο
Χαρακτηρίζεται από τύπο διευθέτησης του χώρου
String

String

χαρακτηρίζεται από στυλιστική απόδοση

Διάταξη θεμάτων στο πεδίο

Στυλιστική απόδοση
απεικονίζεται σε εικόνα
Εικόνα

εικόνα αντικειμένου
Image
εικόνα σφραγιστικής επιφάνειας

εικόνα αποτυπώματος
Image
εικόνα σχεδίου
Image
Image
Image

Πίνακας 12. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Οπτικό θέμα
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Κύριο θέμα279 (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του γενικού θέματος της εικονιστικής ή της
αφηρημένης εγχάρακτης παράστασης. Αναφέρεται συνοπτικά το αφηγηματικό ή μη
αφηγηματικό της περιεχόμενο280, με βάση τους γνωστούς απο τη βιβλιογραφία
εικονογραφικούς κύκλους (π.χ. θρησκευτικός, πολεμικός κυνηγετικός, μυθολογικός
κύκλος, γεωμετρικά θέματα, φυτικά θέματα κλπ.). Θέματα που έχουν, σύμφωνα με
τους ειδικούς, θρησκευτικό και λατρευτικό περιεχόμενο έχουν μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
Παράδειγμα : Πολεμικός κύκλος, κυνηγετικός κύκλος, αθλητικός κύκλος, θρησκευτικός
κύκλος θεμάτων.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_κύριο_θέμα>
<Οπτικό:Κύριο θέμα rdf:about="Ειρηνική_σκηνή_με_ζώο"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_κύριο_θέμα>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Θέμα281 (Πίν. 12)
Η οντότητα282 αφορά στην καταγραφή των όρων που συνοψίζουν τις ειδικότερες
ενότητες των κύριων θεμάτων. Πρόκειται, δηλαδή, για την ερμηνευτική διάκριση και
αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων επιμέρους εικονογραφικών συμπλεγμάτων στις
αφηγηματικές συνθέσεις. Υπάρχει η άποψη ότι κάποιες συνθέσεις στην προϊστορική
αιγαιακή εικονογραφία αποτελούνται από διακριτές, ολοκληρωμένες και αυτόνομες
σκηνές, αποδίδοντας για παράδειγμα θέματα σε διαδοχική χρονική ακολουθία ή
συγχρονικές πολυεπίπεδες δραστηριότητες283.
Όπως και αν έχει, βέβαιο είναι ότι κάποιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε ένα
σκηνικό πεδίο και ότι σε αυτές εμπλέκονται κάποιες μορφές284. Κάθε αναγνωρίσιμη
δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας σκηνής αντιστοιχεί σε έναν
επιμέρους εικονογραφικό κύκλο.
Για παράδειγμα, στον θρησκευτικό κύκλο που αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο της
΄Υστερης Εποχής του Χαλκού περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τους ειδικούς, θέματα
λατρείας δένδρων και φυτών (δεντρολατρεία), λίθων ή βαιτύλων. Ακόμη
περιλαμβάνονται πομπές ή τελετουργικοί χοροί, το θέμα της επιφάνειας θεότητας,
προσφορές και σπονδές σε καθήμενη θεότητα, ομάδες λατρευτριών που πλαισιώνουν
ή πλησιάζουν θεότητα, η μεταφορά ιερών ενδυμάτων, η θυσία ζώων, οι δράσεις
μπροστά σε ιερό δεσπότης και πότνια θηρών, θεότητα που συνοδεύεται από ζώο, π.χ.
λιοντάρι, ή που ταΐζει ζώο, ιερείς με μακρύ ένδυμα συνοδευόμενοι από γρύπα,

279

Το κύριο θέμα αντιστοιχεί στο “Theme” της Crowley (1992, 25 : for the major thematic groupings of subject
matter, hunt, war…).
280
Ο ορισμός της οντότητας είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας “subject matter” στο CDWA
281
Crowley 1995, 52 – 53.
282
Το θέμα αντιστοιχεί στο “Icon” της Crowley: 1992, 25 (the means of organizing subject matter…..).
283
Cain 2001, 30 – 31.
284
Αυτόθι 36 -37.
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άνθρωπος με σφίγγα ή δαίμονα, ζεύγη ανθρώπων ή μεμονωμένες μοφές που
συνοδεύονται από σύμβολα, π.χ. αστρικά σύμβολα.
Στον κυνηγετικό κύκλο περιλαμβάνεται το κυνήγι των ζώων, που αποτελεί επίσης ένα
θέμα με ποικίλες συνθέσεις. Το ειδικό θέμα του κυνηγιού του λέοντα μπορεί να
γίνεται από ένα ή δύο άντρες. Το λιοντάρι είναι δεμένο από κυνηγούς ή επιτίθεται σε
άνθρωπο. Το ελάφι παρουσιάζεται σε κυνήγι με άμαξα. Ενώ, ο κυνηγός μπορεί να
παρουσιάζεται με τον σκύλο ή/και το θήραμα του. Υπάρχουν και σκηνές με
ανθρώπους και ζώα, οι οποίες δεν έχουν ερμηνευτεί ως κυνηγετικές, αλλά ανήκουν
μάλλον στον θρησκευτικό κύκλο (π.χ. δεμένα ζώα, ζώα που συνοδεύονται από
ανθρώπους ή άνθρωποι που οδηγούν ζώα). Ανθρωποι που κρατούν ψάρια ή κάθονται
μέσα σε πλοία ίσως ανήκουν σε σκηνές καθημερινής ζωής.
Οι πολεμικές παραστάσεις (π.χ. πολεμιστών με ασπίδες που απεικονίζονται
μεμονωμένοι ή σε πορεία) υπάρχουν ήδη σε σφραγίσματα της Μέσης Εποχής του
Χαλκού και των αρχών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Οι παραστάσεις μάχης με
όπλα χαρακτηρίζονταν ως πρόσφατα κατεξοχήν μυκηναϊκό θέμα· φαίνεται όμως ότι
υπάρχουν και πρωιμότερα παραδείγματα στην Κρήτη.
Μερικά θέματα ανήκουν πιθανόν σε μυθολογικούς κύκλους, όπως οι συγκροτημένες
σκηνές μάχης, οι σκηνές με άφιξη ή αναχώρηση πλοίου κλπ.285.
Παράδειγμα : ιερή συνομιλία, τράβηγμα του δέντρου286, ιερός χωρός, επιφάνεια,
μονομαχία κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_θέμα>
<Οπτικό:Θέμα rdf:about="Συνοδεία_ζώου"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_θέμα>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Τεχνοτροπικές ομάδες / Στύλ (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή της τεχνοτροπικής ομάδας287 στην οποία ανήκει
το αντικείμενο. Δίδεται έμφαση στον όρο «ομάδα», διότι στόχος είναι να περιγραφεί
ο ιδιαίτερος τρόπος τεχνικής, εικονογραφικής, δομικής κ.ά. οργάνωσης των
συνολικών στοιχείων της παράστασης, και οι αναλογίες της με άλλες παραστάσεις288.
Ωστόσο ο πλούτος των συνδυασμών τόσο ποικίλων στοιχείων είναι τέτοιος, που
παρόμοιες ομαδοποιήσεις είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολες289.
Παράδειγμα : ταλισμανική290, τεκτονική, στυλ B κλπ..
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Tamvaki 1989, 270.
Βασιλικού 1997, 52 -55.
287
Υule 1981, 207.
288
Sbonias 1995, 73.
289
Σακελλαρίου – Ξενάκη 1987, 246.
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Η μεγάλη ομάδα των λεγόμενων ταλισμανικών σφραγίδων της ΥΜ Ι περιόδου φέρουν θέματα που
αποτελούνται από συνδυασμούς αυλακώσεων με διαφορετικό πάχος, μηνίσκων ημισφαιρικών κομβίων,
σχηματικών παραστατικών στοιχείων κλπ. Η σημασία αυτών των αινιγματικών συνδυασμών έχει σήμερα μόνο εν
μέρει αποσαφηνισθεί, κυρίως χάρη στη συστηματική μελέτη της Α. Ωνάσογλου (CMS Beiheft 3, 1985), η οποία
ομαδοποίησε τα περισσότερα είδη θεμάτων στη βάση τυπολογικών κριτηρίων.
Σε ορισμένα από αυτά αποδόθηκαν συμβατικές αλλά πειστικές ονομασίες που αναφέρονται σε όντα ή αντικείμενα
(π.χ. κάβουρας, αράχνη, σουπιά, πρόχους κλπ.) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία.
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Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:ανήκει_σε_τεχνοτροπική_ομάδα>
<Οπτικό:Τεχνοτροπικές ομάδες_ή_Στύλ rdf:about="Common_Palatial_style"/>
</Οπτικό:ανήκει_σε_τεχνοτροπική_ομάδα>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Πλαίσιο (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του είδους ή της μορφής του πλαισίου στην
περιφέρεια του σφραγιστικού πεδίου, που οριοθετεί την παράσταση.
Παράδειγμα : διπλό κυκλικό πλαίσιο.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Αφηρημένη_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_τύπο_πλαισίου>
<Οπτικό:Πλαίσιο rdf:about="Κυκλικό"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_τύπο_πλαισίου>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο>
Διάταξη θεμάτων στο πεδίο291 (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του είδους της διάταξης και οργάνωσης του
πεδίου, όπως αυτό ορίζεται από το γενικό σχήμα ή τις συντακτικές αρχές της
σύνθεσης των θεμάτων.
Παράδειγμα : περιμετρικά, ακτινωτά, στρόβιλος, σε ζώνες, κατάτμηση, συστροφή κλπ.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_διάταξη_θεμάτων_στο_πεδίο>
<Οπτικό:Διάταξη_θεμάτων_στο_πεδίο
rdf:about="Μορφές_ελεύθερα_διατεταγμένες_στο_πεδίο"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_διάταξη_θεμάτων_στο_πεδίο>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Στυλιστική απόδοση (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του είδους της καλλιτεχνικής απόδοσης, στη
βάση των μορφολογικών της κριτηρίων. Η αφαίρεση και η σχηματοποίηση των
μορφών αναφέρονται σε διαφορετικά είδη καλλιτεχνικού χειρισμού, πολιτισμικής
επιλογής κ.ά.292. Η διαλεκτική σχέση φυσιοκρατίας και αφαίρεσης παρήγαγε
ποικίλους μορφολογικούς τρόπους έκφρασης που δεν είναι εύκολο να
κατηγοριοποιηθούν.
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Yule 1981, 186, και Πίν. 33.

Yule 1981, 172.
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Παράδειγμα : σχηματοποιημένο, νατουραλιστικό, αφαιρετικό.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_στυλιστική_απόδοση>
<Οπτικό:Στυλιστική_απόδοση rdf:about="Φυσιοκρατική"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_στυλιστική_απόδοση>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Εικόνα (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή του συμβατικού χαρακτηρισμού ή τίτλου ή στη
σύντομη περιγραφική ονομασία της σφραγίδας ή του σφραγιστικού δακτυλιδιού,
όπως αυτή παρατίθεται στην εικονογραφική έντυπη φωτογραφία του CMS. Η
βιβλιογραφική αναφορά στις δημοσιευμένες εικόνες γίνεται μέσω της ιδιότητας
«Πίνακες» που ανήκει στην Πηγή τεκμηρίωσης (βλ. παραπάνω). Οι φωτογραφίες
χρησιμοποιούνται εδώ ως απλές πηγές πληροφορίας που εξυπηρετούν την
τεκμηρίωση των αντικειμένων, χωρίς να αποτελούν οι ίδιες αντικείμενα μελέτης.
Επομένως, δεν αντιμετωπίζονται, για λόγους οικονομίας, ως διακριτά έργα
τεκμηρίωσης μιας περαιτέρω ανάλυσης και καταγραφής (π.χ. δημιουργός,
ημερομηνία λήψης, αύξων αριθμός φωτογραφίας).
Παράδειγμα : Δακτυλίδι των Ισοπάτων.
Η οντότητα περιγράφεται από τις σχέσεις που αφορούν στον ορισμό της
φωτογραφικής απόδοσης του σχεδίου, και του εκτύπου της μιας ή των περισσοτέρων
σφραγιστικών επιφανειών, όπως δημοσιεύονται μέσα από το πολύτιμο αρχείο του
CMS, δηλαδή :
α) σχέδιο β) αποτύπωμα γ) συνολική άποψη αντικειμένου και δ) σφραγιστική
επιφάνεια.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:απεικονίζεται_σε_εικόνα>
<Οπτικό:Εικόνα
rdf:about="Σφραγίδα_με_απεικονίση_ανδρών_που_συνοδεύουν_ή_δαμάζουν_ζώο"/>
</Οπτικό:απεικονίζεται_σε_εικόνα>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
Οργάνωση (Πίν. 12)
Η οντότητα αφορά στην καταγραφή των τρόπων σύνδεσης και συσχετισμού των
βασικών διακριτών εικονογραφικών στοιχείων της σφραγιστικής παράστασης, που
είναι συχνά τόσο αλληλοεξαρτώμενα και διαπλεκόμενα ώστε δύσκολα υπακούουν σε
μια σταθερή και τυποποιημένη εσωτερική δομή293. Υπάρχουν όμως, από ενωρίς, και
συμμετρικές παραστάσεις. Ενώ κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ΙΙΙ,
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Dallas 1992, 247.
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δημιουργούνται συνθέσεις κλειστές και ισορροπημένες. Το λεγόμενο εραλδικό ή
αντιθετικό σχήμα294 βρίσκεται τότε στο απόγειό του, και επιβεβαιώνει την
εμβληματική και αυστηρή του δομή.
Παράδειγμα : Αντιθετική σύνθεση, συμμετρική οργάνωση.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_οργάνωση>
<Οπτικό:Οργάνωση rdf:about="Συμμετρική_οργάνωση_μορφών"/>
</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_οργάνωση>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο>
χαρακτηρίζεται από διευθέτηση του χώρου (Πίν. 12)
Η σχέση καταγράφει τον τύπο διευθέτησης του σκηνικού περιβάλλοντος της
παράστασης. Η ύπαρξη ανθρώπινων μορφών και άλλων εικονογραφικών στοιχείων
σε διαφορετικά επίπεδα παραπέμπει στη χρήση ποικίλων τρόπων απόδοσης της
προοπτικής και χωρικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, η οριζόντια προπτική κάνει
χρήση της γραμμής του εδάφους ή μιας ζωφόρου στο κάτω μέρος της παράστασης.
Μια άλλη απόδοση της προοπτικής χαρακτηρίζεται “shallow cave”, και ορίζει τον
χώρο με ανάγλυφο που περιτρέχει όλο το πεδίο και θυμίζει περιβάλλον σπηλαίου295.
Παράδειγμα : οριζόντια προοπτική με χρήση γραμμής εδάφους, οριζόντια προοπτική με
χρήση ζωφόρου.
Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_διευθέτηση_του_χώρου>οριζόντια
προοπτική</Οπτικό:χαρακτηρίζεται_από_διευθέτηση_του_χώρου>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
(οπτικό αντικείμενο) περιγράφεται (Πίν. 12)
Η ιδιότητα περιγράφει συνοπτικά το θέμα της παράστασης, με χρήση ελεύθερου
κειμένου. Πρόκειται για την ακριβή μεταγραφή του κειμένου καταγραφής όπως αυτό
δημοσιεύεται στο πρότυπο CMS. H πληροφορία που καταγράφεται με αυτό τον
τρόπο (εικονογραφικά στοιχεία, ερμηνεία, σύνταξη, ειδικά χαρακτηριστικά)
τεκμηριώνεται αναλυτικά από ειδικές οντολογικές κατηγορίες, που αναφέρθηκαν
παραπάνω296.
Παράδειγμα : Φυσιοκρατική απόδοση κεφαλής γενειοφόρου άνδρα με μακριά κόμη σε
κατατομή προς στα δεξιά. Αποδίδονται τα ατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα
μαλλιά στεφανώνουν το πρόσωπο και κρέμονται πίσω και προς τα κάτω. Ο λαιμός
είναι κομμένος στη βάση297.
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Laffineur 1992, 110- 111.
Rehak 2000, 271, με σχετική βιβλιογραφία.
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Ο ορισμός της οντότητας αυτής είναι μερικώς συμβατός με τον ορισμό της κατηγορίας : Description
του προτύπου VRA Core Categories 03.
297
CMS ΙΙ 3, Nr 13.
295
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Παράδειγμα στην RDF

:

<Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Οπτικό:περιγράφεται> Μεγαλόπρεπος σκύλος βαδίζει προς τα αριστερά, με
ανασηκωμένη την ουρά, φέρει περιλαίμιο που αποτελείται από στρογγυλές χάνδρες.
Οδηγείται από άνδρα που βρίσκεται πίσω από το σώμα του ζώου. Ακολουθεί μία
δεύτερη ανδρική μορφή. Μπροστά από τα εμπρόσθια πόδια του ζώου, οκτώσχημη
ασπίδα. Πάνω από το πίσω μέρος του ζώου διακρίνεται κύκλος.
</Οπτικό:περιγράφεται>
</Εισαγωγή:Οπτικό_Αντικείμενο> (Εικ. 3)
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ΙV. 3. Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, σχεδιάστηκε σε πρώτο επίπεδο μια
οντολογία τεκμηρίωσης των αιγαιακών σφραγίδων και σφραγιστικών δακτυλιδιών
της Εποχής του Χαλκού, ως συνολικών προϊστορικών τεχνέργων.
Παρουσιάστηκε ένας νέος τρόπος περιγραφής του α) τυποποιημένου - από το
πρότυπο CMS - σώματος πληροφοριών, που εξυπηρετούν ανάγκες βασικής
πολιτισμικής και διαχειριστικής τεκμηρίωσης των προϊστορικών σφραγίδων και
σφραγιστικών δακτυλιδιών, και β) των σημασιολογικών και συντακτικών θεμάτων
της εικονογραφίας τους. Για τη σημασιολογική περιγραφή των παραστάσεων
χρησιμοποιήθηκε ένα πρότυπο ερμηνευτικών συντελεστών που προέκυψε από τη
μελέτη των αρχών της Σημειωτικής και των σύγχρονων προσεγγίσεων της
εικονογραφίας.
Στόχος της εργασίας ήταν η ικανοποίηση των αναγκών τεκμηρίωσης, στη βάση του
προτύπου Corpus der minoischen und mykenischen Siegel (CMS). Η υλοποίηση των
αρχών τεκμηρίωσης του προτύπου οδήγησε στο σχηματισμό ευδιάκριτων συνόλων
ομαδοποιημένων πληροφοριών τεκμηρίωσης που δομούν την οντολογία της
εργασίας. Κατά τη σχεδίαση, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η
σύγχρονη τεχνολογία της γλώσσας μεταδεδομένων RDF. Η προτεινόμενη οντολογία
που αναπτύσσεται στον Σημασιολογικό Ιστό, και η γλώσσα μεταδεδομένων RDF που
την εκφράζει συντελούν στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας ερευνητικής
κοινότητας Διαδικτύου που μοιράζεται, συμμετέχει ενεργά, εμπλουτίζει, ανταλλάσσει
και έχει άμεση πρόσβαση σε έγκυρες, δομημένες συλλογές πληροφοριών του τομέα
της αιγαιακής σφραγιδογλυφίας.
Πιο συγκεκριμένα, η εργασία συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου των νέων
τεχνολογιών που επιτυγχάνουν τη σημασιολογική προσβασιμότητα του πλούτου των
περιγραφών τεκμηρίωσης και την ανάλυση των περιεχομένων τους.
Όπως ήδη αναθέρθηκε, κατά την ανάπτυξη της εργασίας πραγματοποιήθηκε
αναλυτική επεξεργασία της περιγραφικής ορολογίας των δεδομένων τεκμηρίωσης. Το
πρόβλημα της «πολυσημίας» και της «πολυγλωσσίας» των όρων της αιγαιακής
σφραγιδογλυφίας υπήρξε το κυριότερο, κατά τον σχεδιασμό της οντολογίας. Για την
επίλυση του προβλήματος αυτού, προτείνουμε τη χρήση ενός πολυγλωσσικού
θησαυρού που θα παρέχει το σύνολο της απαιτούμενης ορολογίας. Ένας τέτοιος
θησαυρός θα αποτελούσε σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για την εργασία. Η
οντολογία που διαμορφώθηκε μπορεί να αποτελέσει, εν τω μεταξύ, ένα χώρο
αθροιστικής συγκέντρωσης, δόμησης, δυναμικής συσχέτισης και αξιολόγησης των
σημασιολογικά ορισμένων εννοιών τεκμηρίωσης, προκειμένου να δημιουργήσει μια
κοινή ερευνητική προσέγγιση του υλικού της προϊστορικής αιγαιακής
σφραγιδογλυφίας και της εικονογραφίας του.
Ο τρόπος κατά τον οποίο έγινε η σχεδίαση και κατ’επέκταση η υλοποίηση της
οντολογίας θα επιτρέψει, ελπίζουμε, µελλοντικά την επέκταση της λειτουργικότητάς
της και σε άλλα συγγενικά πολιτισμικά υλικά, όπως τα σφραγίσματα. Η προσθήκη
επερωτήσεων που θα παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα αναζήτησης εγγράφεται
στους μελλοντικούς στόχους της παρούσας έρευνας.
Ανακεφαλαιώνοντας, κρίνουμε σκόπιμο να τονιστεί ότι η οντολογία που προέκυψε
αποτελεί την πρώτη απόπειρα τυπικής παράστασης γνώσης του τομέα της
τεκμηρίωσης που αφορά στο αντικείμενο της σφραγιδογλυφίας.
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V . Παραρτήματα
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε αναλυτικά η συγκρότηση της οντολογίας
της εργασίας καθώς και το τεχνολογικό και το σημασιολογικό υπόβαθρο, στο οποίο
βασίστηκε η ανάπτυξη της. .
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ένα υλοποιημένο ενδεικτικό παράδειγμα
τεκμηρίωσης με χρήση της προτεινόμενης γλώσσας RDF. Παρέχεται επίσης
αλφαβητικός κατάλογος-γλωσσάρι των ελληνικών και των αντίστοιχων αγγλικών
όρων που χρησιμοποιήθηκαν στη δομή της οντολογίας. Παρατίθεται, τέλος ένας
αριθμός καταγραφών (CMS II 3 Nr 8 - 98) σε ελληνική μετάφραση, καθώς και η
κωδικοποιημένη μορφή της οντολογίας.

V. 1. Υλοποίηση παραδείγματος
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παραθέτουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα όπως προκύπτει από την
υλοποίηση του εννοιολογικού σχήματος της οντολογίας.
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Introductive_Info2.rdf#"
xmlns:Icon="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Icon_Elements1.rdf#"
xmlns:Visual="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Visual_Subject1.rdf#"
xmlns:Physic="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Physical_Description1.rdf#"
xmlns:Syntax="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Syntax.rdf#"
xmlns:Creatures="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Icon_Creatures1.rdf#"
xmlns:Product="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Production1.rdf#"
xmlns:Admin="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrative_information1.rdf#"
>

Εικόνα 4. CMS II 3 Nr 27
<Intro:Physical_Item rdf:about="Αμυγδαλοειδή_Σφραγίδα">
<Intro:physical_item_has_description>Σφραγίδα από σάρδιο με εγκοπές στην οπίσθια
πλευρά</Intro:physical_item_has_description>
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<Admin:item_has_inventory_number>ΑΜ
1317</Admin:item_has_inventory_number>
<Physic:has_state_of_preservation>
<Physic:State_of_Preservation rdf:about="Αριστη_Διατήρηση"/>
</Physic:has_state_of_preservation>
<Product:physical_item_is_related_to_context>
<Product:Estimation_of_Context rdf:about="Κεραμική">
<Product:indicates_context_date>ΥΜ ΙΙΙ</Product:indicates_context_date>
</Product:Estimation_of_Context>
</Product:physical_item_is_related_to_context>
</Intro:Physical_Item>
<Intro:Seal rdf:about="Αμυγδαλοειδής">
<Physic:has_length>2,0</Physic:has_length>
<Physic:has_diameter >0,8</Physic:has_diameter >
<Physic:has_width>1,5</Physic:has_width>
</Intro:Seal>
<Intro:Stringhole rdf:about="Μονή_Οριζόντια">
<Physic:has_length>0,2</Physic:has_length>
</Intro:Stringhole>
<Product:Material rdf:about="Σάρδιος">
<Product:bears_features>Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες </Product:bears_features>
</Product:Material>
<Intro:Documentation_Resource rdf:about =
"βιβλιογραφική_τεκμηρίωση_από_το_πρότυπο_CMS">
<Intro:has_type_of_source>Σειρά</Intro:has_type_of_source>
<Intro:carries_title>Corpus der minoischen und mykenischen siegel </Intro:carries_title>
<Intro:refers_to_author>Νικόλαος Πλάτων</Intro:refers_to_author>
<Intro:refers_to_editor>F Matz.</Intro:refers_to_editor>
<Intro:refers_to_editor>Ingo Pini</Intro:refers_to_editor>
<Intro:refers_to_the_number_of_volume>ΙΙ</Intro:refers_to_the_number_of_volume>
<Intro:refers_to_the_title_of_volume>Iraklion, Museum. Die Siegel der Neupalastzeit
</Intro:refers_to_the_title_of_volume>
<Intro:refers_to_year>1984</Intro:refers_to_year>
<Intro:refers_to_location>Βερολίνο</Intro:refers_to_location>
<Intro:refers_to_pages>114</Intro:refers_to_pages>
<Intro:holds_description_of_comment>Στις περιπτώσεις απεικόνισης δαμασμού λεόντων
θεωρείται δυνατή μόνο η συμβολική ερμηνεία της εικόνας που θέτει
τον άνθρωπο κυρίαρχο των λεόντων, σύγκρινε με το παράδειγμα CMS ΙΙ 3 /24
</Intro:holds_description_of_comment>
<Intro:refers_to_CMS_inventory_Nr>CMS II 3 Nr27 </Intro:refers_to_CMS_inventory_Nr>
<Intro:refers_to_related_item>CMS II 3 no 52</Intro:refers_to_related_item>
<Intro:refers_to_related_item>CMS II 3 no 24</Intro:refers_to_related_item>
<Intro:refers_to_typological_parallel_of_related_item>Το θέμα της απεικόνισης του
δαμασμού λεόντων </Intro:refers_to_typological_parallel_of_related_item>
</Intro:Documentation_Resource>
<Product:Provencience rdf:about="Περιοχή_Αιγαίου">
<Product:incorporates_geographical_region>
<Product:Geographical_Region rdf:about="Κρήτη"/>
</Product:incorporates_geographical_region>
<Product:incorporates_county>
<Product:County rdf:about="Ηράκλειο"/>
</Product:incorporates_county>
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<Product:incorporates_archaeological_area>
<Product:Archaelogical_Area rdf:about="Κνωσός"/>
</Product:incorporates_archaeological_area>
<Product:incorporates_location>
<Product:Location rdf:about="Μαυροσπήλιο"/>
</Product:incorporates_location>
<Product:incorporates_archaeological_complex>
<Product:Archaeological_Complex rdf:about="Νεκρόπολη"/>
</Product:incorporates_archaeological_complex>
<Product:incorporates_construction>
<Product:Construction rdf:about="Τάφος">
<Product:construction_carries_name>ΤάφοςIII</Product:construction_carries_name>
</Product:Construction>
</Product:incorporates_construction>
</Product:Provencience>
<Icon:Humans rdf:about="Άνθρωπος">
<Creatures:has_sex>
<Creatures:Sex rdf:about="Ανδρας"/>
</Creatures:has_sex>
<Creatures:has_body_view>
<Creatures:Body_view_representation rdf:about="Κατατομή"/>
</Creatures:has_body_view>
<Creatures:has_pose>
<Creatures:Pose rdf:about="Ιστάμενος"/>
</Creatures:has_pose>
<Creatures:has_gesture>
<Creatures:Gesture rdf:about="Υψωμένo_χέρι"/>
</Creatures:has_gesture>
<Creatures:has_body_anatomy>
<Creatures:Body_Anatomy rdf:about="Λεπτό_σώμα"/>
</Creatures:has_body_anatomy>
<Creatures:has_presentation>
<Creatures:Presentation_of_Creature rdf:about="Πλήρης_ανάπτυξη"/>
</Creatures:has_presentation>
<Syntax:has_total_number_of_Elements>ένας
άνθρωπος</Syntax:has_total_number_of_Elements>
<Syntax:interacts_with>
<Icon:Quadrupeds rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Syntax:interacts_with>
<Syntax:is_close_to>
<Icon:Quadrupeds rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Syntax:is_close_to>
<Syntax:in_background_of>
<Icon:Quadrupeds rdf:about="Λιοντάρι"/>
</Syntax:in_background_of>
<Syntax:participates_in_type_of_activity>
<Syntax:Activity rdf:about="Συνοδεύει_ζώο"/>
</Syntax:participates_in_type_of_activity>
<Syntax:element_is_in_state>
<Syntax:State_of_Element rdf:about="Οπτική_επαφή"/>
</Syntax:element_is_in_state>
<Syntax:has_Interpretation>
<Syntax:Interpretation rdf:about="Θρησκευτικό_πρόσωπο"/>
</Syntax:has_Interpretation>
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</Icon:Humans>
<Icon:Quadrupeds rdf:about="Λιοντάρι">
<Creatures:has_sex>
<Creatures:Sex rdf:about="Αρσενικό"/>
</Creatures:has_sex>
<Creatures:has_body_view>
<Creatures:Body_view_representation rdf:about="Κατατομή"/>
</Creatures:has_body_view>
<Creatures:has_pose>
<Creatures:Pose rdf:about="Στέκεται_στα_τέσσερα_πόδια"/>
</Creatures:has_pose>
<Creatures:has_presentation>
<Creatures:Presentation_of_Creature rdf:about="πλήρης_ανάπτυξη"/>
</Creatures:has_presentation>
<Syntax:interacts_with>
<Icon:Humans rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Syntax:interacts_with>
<Syntax:in_foreground_of>
<Icon:Humans rdf:about="Άνθρωπος"/>
</Syntax:in_foreground_of>
<Syntax:participates_in_type_of_activity>
<Syntax:Activity rdf:about="Συνοδεύει_άνθρωπο"/>
</Syntax:participates_in_type_of_activity>
<Syntax:has_Interpretation>
<Syntax:Interpretation rdf:about="Ζώο_θρησκευτικού_χαρακτήρα"/>
</Syntax:has_Interpretation>
<Syntax:element_is_in_state>
<Syntax:State_of_Element rdf:about="Οπτική_επαφή"/>
</Syntax:element_is_in_state>
<Creatures:has_specific_features>
<Creatures:Specific_features rdf:about="πλούσια_χαίτη"/>
</Creatures:has_specific_features>
</Icon:Quadrupeds>
<Intro:Visual_Item rdf:about="Εικονιστική_παράσταση">
<Visual:has_description>Επιβλητικός λέοντας σε κατατομή προς τα δεξιά, στέκεται πάνω σε
γραμμή εδάφους με το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω. Το ζώο φέρει πλούσια χαίτη. Πίσω
από το σώμα του ζώου, άνδρας στέκεται σε κατατομή προς τα δεξιά και με τα χέρια ανοικτά,
δαμάζει- συγκρατεί το λιοντάρι. Στις δύο άκρες της παράστασης τριπλές κάθετες
γραμμές</Visual:has_description>
<Visual:has_space_arrangement>Οι
μορφές
είναι
ελεύθερα
διατεταγμένες
στο
πεδίο</Visual:has_space_arrangement>
<Visual:has_rendering_of_design>
<Visual:Rendering_of_design rdf:about="φυσιοκρατική_απόδοση"/>
</Visual:has_rendering_of_design>
<Visual:has_prime_theme>
<Visual:Prime_Theme rdf:about="Θρησκευτικό"/>
</Visual:has_prime_theme>
<Visual:has_theme>
<Visual:Theme rdf:about="Ανδρας_συνοδεύει_ζώο"/>
</Visual:has_theme>
</Intro:Visual_Item>
</rdf:RDF>
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V. 2. Καταγραφές
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρατίθεται ένα ενδεικτικό δείγμα, σε μετάφραση από τα γερμανικά,
από τα δημοσιευμένα σύνολα σφραγίδων της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που
μελετήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας. Πρόκειται για τα CMS II 3 Nr 8 – 98, από την
Κνωσό. Η μετάφραση ακολουθεί πιστά το κείμενο στο CMS. Δεν έχει μεταγραφεί το σύνολο
της βιβλιογραφίας που συνοδεύει τις πρότυπες καταγραφές, επειδή δεν κρίθηκε αναγκαία η
απόδοση και επεξεργασία του στα ελληνικά.

CMS ΙΙ 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CMS ΙΙ 3 / 8
Ηράκλειο
Κνωσός
Ανάκτορο
Αυλή του Λίθινου Κρουνού
Αρ. καταγραφής 200
Μαύρος ασβεστόλιθος.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Σφραγίδα, ελαφρά αποκρουσμένη στην ακμή της σφραγιστικής επιφάνειας και
μπροστά από το κεφάλι της εικονιζόμενης μορφής. Κάτω από τα πόδια της μορφής,
αρχαία ίχνη από χαρακιές.
Κατά τα άλλα, καλή διατήρηση.
Σχόλιο : Δεν βεβαιώνεται η γυμνότητα του άνω σώματος της γυναίκας. Η απόδοση
είναι σχετικά χονδροειδής. Η ταύτιση του θέματος που διακρίνεται πίσω από την
γυναικεία μορφή δεν είναι βέβαιη.

•

Γυναικεία μορφή (ιέρεια ή θεά) σε κατατομή, βαδίζει προς τα αριστερά. Στον ένα
ώμο φέρει διπλό πέλεκυ με διπλές ακμές, στον άλλο ώμο φέρει ένδυμα ή πιθανότερα
ιερό κόμβο, που διαιρείται σε ζώνες, από τις οποίες, η μία κοσμείται με στιγμές, οι
άλλες δύο με κάθετες διαγραμμίσεις, πιθανώς κρόσσια.
Το στήθος απεικονίζεται –πιθανώς- γυμνό. Το κάτω μέρος του σώματος είναι
ενδεδυμένο με φούστα που μοιράζει στη μέση και στις παρυφές και έχει τελείωμα με
διαπλεκόμενες γωνίες. Πίσω από την μορφή διακρίνεται διόροφος βωμός.

•
•
•
•
•

CMS ΙΙ 3 / 9
Ηράκλειο
Κνωσός
Ανάκτορο
Δυτικός Διάδρομος, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους πάνω από τον Δυτικό τοίχο
της 9ης Αποθήκης
Αρ. καταγραφής 901
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Σαρδόνυχας
Τα δύο άκρα της οπής στερέωσης έμπροσθεν ελαφρώς φθαρμένα.

•
•
•
•

144

•
•

Παρατηρείται ράγισμα που ξεκινά από την άνω οπή και διατρέχει τη σφραγιστική
επιφάνεια
Σχόλιο : Η αναγνώριση του αντικειμένου στο χαμηλώτερο χέρι του άνδρα δεν
αντιστοιχεί με βεβαιότητα σε εγχειρίδιο, παράβαλε με CMS V Nr656. Το ζώο που
βρίσκεται στη ράχη του ταύρου μπορεί να χαρακτηριστεί λέων, κυρίως λόγω της
απόδοσης της χαίτης.

•

Ταύρος σε κατατομή προς τα δεξιά, με χαμηλωμένη την κεφαλή, επιτίθεται με τα
κέρατα στον άνθρωπο που στέκεται μπροστά του.
Η ανθρώπινη μορφή σηκώνει το ένα χέρι για προστασία, ενώ στο άλλο κρατεί
εγχειρίδιο. Στη ράχη του ταύρου διακρίνεται ένα περαιτέρω τετράποδο, πιθανόν
σκύλος. Το τρίχωμα στη ράχη και τον λαιμό (του σκύλου) φέρει πλοχμούς.
Φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•

CMS II 3 / 10
Ηράκλειο
Κνωσός
Ανάκτορο
Κνωσός, Μπουγάδα Μετόχι
Σύμφωνα με μαρτυρία του Α. Εβανς, προέρχεται από το ανάκτορο δίπλα από το
κατώφλι ανάμεσα στον Διάδρομο της Πομπής και το Θυρωρείο.
Αρ. καταγραφής 708
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες
Φακοειδής ελλειπτικού σχήματος, η οπίσθια όψη ισχυρά κυρτή. Κάθετη οπή
ανάρτησης.
Μικρή φθορά στην ακμή, κατάσταση σχεδόν άριστη.
ΥΜ ΙΙΙ Α1 – ΙΙΙ Α2
Σχόλιο : Η πρώτη δαιμονική μορφή διακρίνεται σε ανθρώπινο κάτω σώμα και άνω
σώμα ελαφιού. Το άνω σώμα της δεύτερης δαιμονικής μορφής πιθανόν συνίσταται
από το εμπρόσθιο μέρος ταύρου. Ας ληφθεί σοβαρά υπόψη η πιθανότητα να
πρόκειται για το πρόσθιο τμήμα λέοντος, του οποίου η χαίτη δεν αποδίδεται.

•
•
•
•
•
•

•

Δύο υβριδικές μορφές (άνθρωποι – ταύροι) σε αντιθετική διάταξη στροβίλου. Οι
μορφές φέρουν ζώνες που δηλώνονται με κουκκίδες. Τα εμπρόσθια πόδια
κάμπτονται. Τα κέρατά τους αναγνωρίζονται με δυσκολία.
Φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS ΙΙ 3 / 11
Ηράκλειο
Κνωσός
Ανάκτορο
ΒΔ Θησαυροφυλάκιο
Αρ. καταγραφής 337
Ίασπις, στο κόκκινο του κερασιού
Πεπιεσμένος κύλινδρος
Απόκρουση κατά μήκος της οπής στερέωσης, με τρόπο, που δείχνει την τεχνική
διάτρησης: μία μεγαλύτερου μήκους διάτρηση από κάτω προς τα πάνω και μία
μικρότερου μήκους από πάνω προς τα κάτω.
Λείπει το ήμισυ της σφραγίδος. Άριστη διατήρηση.

•
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• Σχόλιο : Αδιαφανής σκουροκόκκινος σκληρός λίθος, διάστικτος με ανοιχρόχρωμες
γαλάζιες κηλίδες. Με δυσκολία χαρακτηρίζεται ίασπις.
•

Κεφαλή ταύρου με μακριά, κέρατα στραμμένα προς τα πάνω. Ανάμεσά τους
απεικονίζεται διπλός πέλεκυς με στειλεό.
Πλάγια διατεταγμένες ταινίες κοσμούν το σωζόμενο ήμισυ του πέλεκυ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS ΙΙ 3 / 12
Ηράκλειο
Κνωσός
Ανάκτορο
Ανασκαφή Α. Evans
Αρ. καταγραφής 336
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Τρίεδρο πρίσμα με κυρτές επιφάνειες, από τις οποίες μόνο οι δύο φέρουν εγχαράξεις.
Πολύ καλή διατήρηση.
Συνευρήματα : ΜΜ Ι Ι Ι - ΥΜ Ι.
Σχόλιο : Η βάση πάνω στην οποία προβάλλεται το θέμα δεν ταυτίζεται με τον
περιγραφόμενο διόροφο βωμό.

•

Α. Επιφάνεια : Θέμα παπύρου με τρία στελέχη, που φυτρώνει μέσα από διόροφο βωμό.
Το άνω τμήμα του βωμού, είναι ατρακτοειδές, το κάτω τμήμα αμφίκοιλο. Στα
μεσοδιαστήματα των τριών στελεχών του παπύρου διακρίνεται από μία κουκκίδα.
Ενδεχομένως το θέμα αναφέρεται και ως "Μάσκα λέοντος".
Β. Επιφάνεια : Δύο ιπτάμενα ψάρια σε κατατομή απεικονίζονται να κολυμπούν κυκλικά
και σε αντιθετική διάταξη.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS ΙΙ 3 / 13
Ηράκλειο
Κνωσός
Μικρό Ανάκτορο
Αρ. καταγραφής 1419
Μαύρος Στεατίτης
Φακοειδής, με εγχάρακτες και τις δύο πλευρές.
Διαγώνια οπή στερέωσης, άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Η κεφαλή ταύρου στη δεύτερη σφραγιστική επιφάνεια δεν αποτελεί
μεταγενέστερη εγχάραξη. Κεφαλές σε κατατομή εμφανίζονται στις δισκοειδείς σφραγίδες
CMS II 2 / 36 και CMS II/ 211 από μαύρο στεατίτη, που προέρχονται και οι δύο από την
Κνωσό.

•

Α. επιφάνεια : Φυσιοκρατική απόδοση κεφαλής γενειοφόρου άνδρα με μακριά κόμη σε
κατατομή προς στα δεξιά. Αποδίδονται τα ατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα
μαλλιά στεφανώνουν το πρόσωπο και κρέμονται πίσω και προς τα κάτω. Ο άνδρας είναι
γενειοφόρος.
Ο λαιμός του είναι κομμένος ευθύγραμμα στη βάση. Ωραία φυσιοκρατική απόδοση.
Β. επιφάνεια : Κεφαλή ζώου. Μεταγενέστερη εγχάραξη. Πιθανώς εικονίζεται κεφαλή
ταύρου.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 /14
Ηράκλειο
Κνωσός
Μικρό Ανάκτορο
Βρέθηκε στη διάρκεια αναστηλωτικών εργασιών.
Αρ. καταγραφής 1756
Λαδοπράσινος στεατίτης
Φακοειδής. Διαγώνια οπή στερέωσης.
Άνω άκρο οπής έμπροσθεν, το κάτω άκρο βρίσκεται πίσω και είναι ελαφρά
αποκρουσμένο. Σφραγιστική επιφάνεια φθαρμένη, διατήρηση σχετικά καλή.
Σχόλιο : Γίνεται πρόταση να επανεξεταστεί το θέμα με την περιστροφή του κατά 45 στην
κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή, ο κυνηγός θα βρισκόταν
σε στάση κάμψης πάνω από το πλαγιασμένο λιοντάρι - σύγκρινε με AGD I 1 Nr87. Δεν
είναι βέβαιο αν η διαγώνια γραμμή μπροστά από τον κορμό του λιονταριού αντιστοιχεί
σε όπλο, σε πόδι λιονταριού ή αν πρόκειται για μικρή φθορά.

•

Ανδρική μορφή κινείται προς τα δεξιά, φέρει ένδυμα από τη μέση μέχρι τα γόνατα. Το
δεξί χέρι κρέμεται προς τα κάτω κρατώντας μαχαίρι. Το αριστερό χέρι υψώνεται κατά
του άγριου ζώου. Το ζώο εμφανίζεται να κείται στη ράχη, ενώ συστρέφει το κορμί
προσπαθώντας να αποκρούσει τον άνθρωπο. Τα πίσω πόδια του ζώου προτάσσονται
ενάντια στον άνθρωπο. Το κεφάλι του εικονίζεται μετωπικά. Κουκκίδες δηλώνουν τα
μάτια και τα ρουθούνια του ζώου. Πιθανόν να πρόκειται για λιοντάρι.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 / 15
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Κάτω Γυψάδες
Από ΥΜΙΒ απορρίψεις πάνω από τα δωμάτια πίσω από την Οικία Α του Hogarth.
ΥΜ Ι Β
Αρ. καταγραφής 2490
Χαλκός
Σφραγιστικό δακτυλίδι με κυρτή ελλειπτική σφενδόνη. Κρίκος απλός και λεπτός (ταινία
από χάλκινο έλασμα). Δακτύλιος και σφενδόνη στερεώνονται με ασημένια περτσίνια.
Διατήρηση σχετικά καλή.
Σχόλιο : Το δακτυλίδι καθαρίστηκε ύστερα από αίτημα του Dr. Ingo Pini, κατά την
περίοδο καταγραφών του 1977, από τον συντηρητή Α. Φουντουλάκη. Μετά τη
διαδικασία καθαρισμού εμφανίστηκαν δύο ασημένια περτσίνια. Στην απεικόνιση της
αρχιτεκτονικής δεν διακρίνεται άνοιγμα με κολώνα. Οι «διαμορφώσεις» μάλλον
απεικονίζουν ιερά κέρατα.

•
•

•

Γυναικεία Μορφή στρέφεται προς τα δεξιά, ενδεδυμένη με μακριά πτυχωτή φούστα. Η
δεξιά χείρα υψώνεται σε λατρευτική χειρονομία. Πίσω από αυτήν διακρίνεται
αντικείμενο που ταυτίζεται δύσκολα (πιθανώς βαίτυλος ή πίθος), στην άλλη πλευρά
διακρίνεται ισοδομική κατασκευή - περίφραξη που περιβάλλει ιερό δέντρο. Κάτω
διακρίνεται ένα άνοιγμα με κίονα και θριγκό ή γείσο. Ο κορμός του δέντρου
προσαρμόζεται στο περίγραμμα της σφραγιστικής επιφάνειας, τμήμα του φυλλώματος
κρέμεται εμπρός και προς τα κάτω.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 / 16
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
ΝΔ του ανακτόρου. Ανασκαφή A. Evans, 1923
ΥΜ ΙΑ
Αρ. καταγραφής 1279
Σάρδιος
Πεπιεσμένος κύλινδρος, με επίπεδη την οπίσθια επιφάνεια.
Κατάσταση άριστη.
Σχόλιο : Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει ο διάφανος μανδύας της μορφής που στηρίζεται άνω
με κάποιο είδος κόμβου. Η οριζόντια ταινία που κοσμείται με μοτίβα γωνιών πάνω από
το άκρο της φούστας ανήκει πιθανότατα στον μανδύα. Το αντικείμενο στο αριστερό χέρι
της γυναικείας μορφής είναι αδιευκρίνιστο.

•

Ιέρεια βαδίζει προς τα αριστερά, ενδεδυμένη με ζώνη και κωνική φούστα. Στα άκρα του
ενδύματος, τρεις οριζόντιες ταινίες, με υπερκείμενο κεντημένο θέμα ρόμβων. Πάνω από
το ένδυμα διαγράφεται ένα δεύτερο διάφανο ένδυμα ως χιτώνας. Διακρίνεται
αποκλειστικά από το περίγραμμα του. Στο δεξί χέρι κρατά ξίφος, στο αριστερό ένα είδος
δρεπάνου (lituus). Το στήθος διακρίνεται κάτω από το διάφανο ένδυμα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 / 17
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία των τοιχογραφιών 1923
Αρ. καταγραφής 1288
ΥΜ Ι Α – Β
Ντόπιος ασβεστόλιθος, χρώματος μελανοπράσινου.
Πεπιεσμένος κύλινδρος
Στην περιοχή των ενδυμάτων των δύο γυναικών από μια απόκρουση που καταλήγει στη
διάτρηση της οπής στερέωσης. Οξυγώνια άκρα της οπής.
Κατάσταση Καλή.
Σχόλιο : Το υλικό καταγράφεται ως λαδοπράσινος σερπεντίντης. Με δυσκολία
διακρίνεται η γυμνότητα του άνω σώματος των γυναικείων μορφών, λόγω της
χονδροειδούς απόδοσης τους.

•
•

•

Δύο γυναίκες σε κατατομή βαδίζουν προς τα δεξιά, η μία πίσω από την άλλη. Φορούν
φούστες με πλούσιες πτυχώσεις. Ο άνω κορμός τους είναι πιθανόν γυμνός. Και οι δύο
μορφές έχουν το ένα χέρι υψωμένο σε χειρονομία προσευχής, ενώ το άλλο κρέμεται προς
τα πίσω. Στον χώρο μπροστά από τις μορφές διακρίνεται ένα δέντρο ή κλαδί. Η κόσμηση
των ενδυμάτων, με φαρδιές διαγραμμισμένες ταινίες είναι γνωστή και οικεία.

•
•
•
•
•

CMS II 3/ 18
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία των τοιχογραφιών 1923
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•
•
•
•

Αρ. καταγραφής 1280
Στεατίτης λαδοπράσινου χρώματος
Πεπιεσμένος κύλινδρος
Οξυγώνιες οπές ανάρτησης. Διακρίνεται ράγισμα που ακολουθεί τοξοειδή πορεία πάνω
από την ουρά το σώμα και τα πίσω πόδια του ζώου, κατά τα άλλα καλή διατήρηση.

•

Σχηματοποιημένο λιοντάρι προς τα δεξιά, με κεφαλή στραμμένη προς τα πίσω. Το
ρύγχος έχει έντονο άνοιγμα. Με στιγμές δηλώνονται τα μάτια και η κορυφή του ρύγχους.
Η ουρά συσστρέφεται προς τα πάνω. Τα πίσω πόδια αποδίδονται με διπλές γραμμές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3/ 19
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία των τοιχογραφιών 1923
ΥΜ Ι Α - Β
Αρ. καταγραφής 1284
Μαύρος στεατίτης
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Διατήρηση σχετικά καλή

•

Μικρόσωμο λιοντάρι με ταχύ βηματισμό (καλπασμό) προς τα αριστερά, στρέφει το
κεφάλι προς τα πίσω. Η φιδόσχημη ουρά συσστρέφεται με κυματισμό προς τα πάνω. Η
χαίτη και τα πλευρά δηλώνονται με γραμμές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 /20
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία των τοιχογραφιών 1923
Αρ. καταγραφής 1283
Φαιός στεατίτης
Φακοειδής. Κάθετη (ελαφρώς διαγώνια) οπή στερέωσης.
ΥΜ Ι Α – Β
Η σφραγιστική επιφάνεια ελάχιστα αποκρουσμένη, τα δύο άκρα της οπής ελαφρά
θραυσμένα. Κατάσταση σχετικά καλή.

•
•

Ταύρος με ταχύ βηματισμό (καλπασμό) προς στα δεξιά, με ανασηκωμένη την κεφαλή
και συστραμμένα κέρατα. Το ζώο πέφτει (καταρρέει) στα εμπρόσθια πόδια.
Φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•

CMS II 3/ 21
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία των τοιχογραφιών 1923
Αρ. καταγραφής 1286
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•
•
•
•
•
•

Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Μετεωρίτης
ΥΜ Ι Α – Β
Στη μια ακμή διακρίνεται προσπάθεια διάνοιξης και δεύτερης διάτρησης, άριστη
διατήρηση.
Σχόλιο : Φαιός Αιματίτης. Πιθανόν οι κάθετες γραμμές που διακρίνονται στο επίπεδο
εδάφους να υποδεικνύουν δομημένη κατασκευή (βάση ).

•

Δύο πλαγιασμένοι κάπροι ο ένας πίσω από τον άλλο, προς τα δεξιά. Οι ράχες τους είναι
καμπύλες. Κάτω από το σώμα διακρίνονται τα διπλωμένα πόδια. Το ζώο που βρίσκεται
πίσω έχει χαραχθεί σε πιο ρηχό ανάγλυφο. Το έδαφος αποδίδεται με δύο παράλληλες
γραμμές.
Ωραία φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 / 22
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία Νότια του ανακτόρου. Νότια Οικία.
Αρ. καταγραφής 840
ΥΜ Ι Α –Β
Ερυθρός ίασπις
Φακοειδής, Οριζόντια οπή ανάρτησης.
Οι ακμές έχουν αποκρουσθεί, κάτω λείπει ένα κομμάτι.

•

Τέσσερις πεταλούδες των οποίων τα σώματα συμπλέκονται δημιουργώντας θέμα
συστροφής στο κέντρο της επιφάνειας. Η ανώτερη βρίσκεται σε θέση εποπτείας, με
ανοιχτά φτερά. Δύο άλλες εικονίζονται σε κατατομή προς τα αριστερά (από τη μία λείπει
το κεφάλι και ένα τμήμα των φτερών), η τέταρτη - δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως αποδίδεται σε κατατομή προς τα δεξιά.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 /23
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία Νότια του ανακτόρου. Νότια Οικία
Αρ. καταγραφής 843
Μαύρος στεατίτης.
Αμυγδαλοειδής
ΥΜ Ι Α – Β
Στις ακμές ανάμεσα στα άκρα της οπής στερέωσης, από μία εγχάρακτη γραμμή.
Θραυσμένο το ένα άκρο της οπής. Διατήρηση σχετικά καλή.
Σχόλιο : Μετά από ενημέρωση του J. P. Olivier, φαίνεται ότι η επιγραφή αποτελεί
αμφιλεγόμενη περίπτωση. Ο Olivier όπως και ο L. Godart κατατάσσουν την επιγραφή
στις περιπτώσεις «Γραμμικής Γ» γραφής.

•

Τέσσερα σημεία της Γραμμικής Α, και τέσσερα άλλα μικρότερα πάνω από τα πρώτα.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3 /24
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία Νότια του ανακτόρου. Νότια Οικία
Αρ. καταγραφής 839
Κύανος με λεπτές λευκές φλεβώσεις
Φακοειδής, δεμένη με χρυσό έλασμα (ταινία χρυσού ελάσματος περιτρέχει την
περιφέρεια, κοσμείται δε με κοκκίδωση).
ΥΜ Ι Α - Β
Κάθετη οπή στερέωσης, άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Το χρυσό έλασμα που περιτρέχει την περιφέρεια συγκρατείται επιπλέον από
άλλο έλασμα που διατρέχει την οπή στερέωσης, του οποίου τα άκρα κάμπτονται
εξωτερικά. Η ερμηνεία της σκηνής ως δαμασμός λέοντος δεν επιβεβαιώνεται. Υπονοείται
ο συμβολισμός της κυριαρχίας, των ανθρώπων επί των λεόντων. Σύγκρινε με το
παράδειγμα CMS ΙΙ 3/27.

•

Λέων με ανοιχτό στόμα στέκεται σε κατατομή προς τα δεξιά, πάνω σε έδαφος που
δηλώνεται από διπλές γραμμές. Η χαίτη διακρίνεται από λεπτή διαγράμμιση, η ουρά
στρέφεται προς τα πάνω. Το ζώο δαμάζεται από άνδρα, ο κορμός του οποίου εξέχει πάνω
από το ζώο, και τα πόδια του διακρίνονται κάτω από το σώμα του ζώου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II 3/25
Ηράκλειο
Κνωσός
Οικισμός
Οικία Νότια του ανακτόρου. Νότια Οικία.
Αρ. καταγραφής 838
Σκουροπράσινος στεατίτης
Φακοειδής. Οριζόντια διαμπερή οπή.
ΥΜ Ι Α – Β
Οπές οξυγώνιες, διατήρηση καλή.

•

Η πράξη της επίθεσης γρύπα σε τετράποδο (στις δύο σφραγιστικές επιφάνειες),
δηλώνεται μόνο έμμεσα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συνθέσεις των ζώων ακολουθούν
το κυκλικό περίγραμμα της επιφάνειας. Η πράξη της επίθεσης δεν αποδίδεται σαφώς. Η
έντονη συστροφή του λαιμού του ελαφιού στην Α πλευρά πιθανόν δηλώνει τραυματισμό
του ζώου. Ο κάπρος στη Β πλευρά χαρακτηρίζεται από ιδιότυπη στέψη στο μέτωπο.

•

Α) Αιφνιδιασμός ή επίθεση ζώου. Γρύπας σε δεξιά κατατομή με μεγάλα ανοιχτά φτερά
που αποδίδονται με πυκνή διαγράμμιση βρίσκεται απέναντι σε ελάφι, που εικονίζεται σε
αριστερή κατατομή. Το ζώο στρέφει το κεφάλι και το λαιμό στα πλάγια για να αποφύγει
την επίθεση. Το δέρμα του αποδίδεται με παχιά και κοντή διαγράμμιση.
Β) Γρύπας επιτίθεται σε κάπρο. Ο κάπρος με χαμηλωμένο κεφάλι βαδίζει προς τα
αριστερά. Το τρίχωμα στη ράχη αποδίδεται με σειρά κοντών γραμμών.

•

•
•

CMS II 3 / 26
Ηράκλειο
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κνωσός
Οικισμός
Οικία του Βωμού, 1931. Οικία του Αρχιερέα.
Αρ. καταγραφής 1437
Σαρδόνυχας με πλούσια λευκή φλέβωση.
Αμυγδαλοειδής
ΥΜ Ι Α
Τα άκρα των οπών και ένα σημείο της σφραγιστικής επιφάνειας ελαφρά αποκρουσμένα.
Διατήρηση άριστη.
Στυλ Ταλισμανικό
Υλικό ελαφρά διαφανές, με χρωματισμούς από ανοικτό φαιό έως ροδινό, με ομοιόχρωμες
γραμμώσεις στην οπίσθια πλευρά. Στιλπνή αλλά θαμπή επιφάνεια, καμένος καρνεόλης.

•

Σχηματοποιημένο χταπόδι με στρογγυλό σώμα και τρία ζεύγη πλοκάμων, που
σχηματίζονται από ημικύκλια (ημισελήνους), σε ακανόνιστη διάταξη. Δύο στιγμές
αποδίδουν, πιθανώς, τα μάτια του ζώου. Το νερό αποδίδεται από ομάδες δύο και τριών
γραμμών. Διασταυρούμενοι κύκλοι και γραμμές συμπληρώνουν το υπόλοιπο θαλάσσιο
τοπίο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 27
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΙΙ
ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα
ΑΜ 1317
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής
Εγκοπές στην οπίσθια πλευρά. Διατήρηση άριστη.
Σχόλιο : Στις περιπτώσεις απεικόνισης δαμασμού λεόντων θεωρείται δυνατή μόνο η
συμβολική ερμηνεία της εικόνας που θέτει τον άνθρωπο κυρίαρχο των ζώων αυτών.
Σύγκρινε με το παράδειγμα CMS ΙΙ 3 /24.

•

•

Επιβλητικός λέοντας σε κατατομή προς τα δεξιά στέκεται πάνω σε γραμμή εδάφους, με
το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω. Το ζώο φέρει πλούσια χαίτη. Πίσω από το σώμα του,
άνδρας στέκεται σε κατατομή προς τα δεξιά και, με τα χέρια ανοικτά, δαμάζει- συγκρατεί
το λιοντάρι. Στις δύο άκρες της παράστασης τριπλές κάθετες γραμμές.
Απόδοση εξαιρετικά καλή.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 28
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος IV
ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα
ΑΜ 1325
Λευκόφαιος στεατίτης
Αμυγδαλοειδής
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•
•
•
•

Θραυσμένο αριστερό άκρο της οπής στερέωσης. Σφραγιστική επιφάνεια κατά τόπους
ελαφρά αποκρουσμένη. Κατάσταση μέτρια.
Στυλ Διακοσμητικό
Σχόλιο : Διάφανος καρνεόλης με χρωματισμούς από κίτρινο έως πορτοκαλοκάστανο.
Διακρίνεται μία αποχρωματισμένη περιοχή θέση στο κέντρο και μερικά σκουρόχρωμα
εγκλείσματα.
Σχόλιο : Ταλισμανικό θέμα. Πάνω σε βάση που αποτελείται από δύο βραχείες οριζόντιες
γραμμές με ενδιάμεση διαγώνια διαγράμμιση, προβάλλεται φυτικό θέμα αμφίπλευρα
(παραφυάδα) που αναπτύσσεται σε σχήμα βεντάλιας, πλαισιώνεται από δύο
παράλληλους.

•

Τεκτονικό Θέμα. Η επιφάνεια διαιρείται σε δύο τμήματα. Κάθετη δέσμη γραμμών (ή
κάθετες επάλληλες γραμμές) τέμνει οριζόντια άλλη δέσμη γραμμών. Στα δύο τμήματα
διακρίνεται σταυροειδές κόσμημα σε σχήμα Χ, που σχηματίζεται από επάλληλες
γραμμές. Στα ελεύθερα πεδία (μεσοδιαστήματα) ομάδες γραμμών και γωνιών.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 29
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος IV
ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα
ΑΜ 1323
Λίθος ρόδινου χρώματος
Αμυγδαλοειδής
Επιφάνεια διαβρωμένη και πορώδης.
Στύλ Ταλισμανικό

•

Σχηματοποιημένη σουπιά με ατρακτοειδές σώμα που ορίζεται από κάθετες γραμμές.
Διακρίνονται δύο σιγμοειδή πλοκάμια σχήματος που σχηματίζονται από ημικύκλια
(ημισελήνους) και πέντε κεραίες στο εμπρόσθιο τμήμα του σώματος.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 30
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος IV
Συνευρήματα ΥΜ ΙΙΙ
ΑΜ 1320
Ανοιχτόχρωμος σαρδόνυχας με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής.
Άριστη κατάσταση.

•

Σχηματοποιημένη απόδοση ιερών κεράτων (κέρατα καθοσιώσεως) που ορίζεται με διπλές
γραμμές. Ανάμεσα τους, τρίφυλλο θέμα με βελονόσχημα φύλλα που προβάλλουν στη
μέση της σύνθεσης.

•
•

CMS II3 Nr 31
Ηράκλειο
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος VII B
YM II - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα
ΑΜ 1332
Σάρδιος
Τριεδρικό πρίσμα με κυρτές επιφάνειες, οι δύο από τις οποίες είναι εγχάρακτες. Η οπή
στερέωσης αναπτύσσεται α) καθέτως και β) διαγώνια στην έδρα.
Άριστη κατάσταση.
Στύλ Ταλισμανικό (CMS II 3 /31 α).
α) Σχηματοποιημένο πτηνό πετά με ανοικτές φτερούγες, με κατεύθυνση προς τα πάνω. Η
ουρά έχει αποδοθεί με μορφή βεντάλιας. Δύο περαιτέρω γραμμές συνεχίζουν στον άξονα
των φτερών δημιουργώντας θέμα τετραγώνου.
β) Αστέρας με τέσσερις ακτίνες ατρακτοειδούς σχήματος, που εγγράφονται σε γραμμικό
πλαίσιο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 32
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος VII
YM II - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα
ΑΜ 1315
Μαύρος τοπικός ασβεστόλιθος (φαιός σε ορισμένες από τις εσωτερικές γλυφές).
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Άριστη κατάσταση.

•

Δύο σχηματοποιημένες μορφές πολεμιστών σε κατατομή προς τα αριστερά. Τα σώματά
τους καλύπτονται από δύο μεγάλες οκτάσχημες ασπίδες που αποτελούνται από δύο
στρογγυλές επιφάνειες και ένα συνδετικό κάθετο στέλεχος. Φορούν κωνικά καλύμματα
κεφαλής (κράνη) που διακρίνονται σε ζώνες και κοσμούνται με λοφία που κυματίζουν
προς τα πίσω. Τα δόρατά τους προβάλλουν πλαγίως και έμπροσθεν. Μια κάθετη γραμμή
μπροστά από τον πρώτο πολεμιστή αποδίδει πιθανώς ένα δεύτερο δόρυ. Τα πόδια των
πολεμιστών απεικονίζονται σε κίνηση βηματισμού.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 33
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος VII
Θάλαμος Α
ΜΜ ΙΙ / ΙΙΙ - YM I - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα κεραμικής.
ΑΜ 1334
Ασβεστόλιθος καστανού χρώματος, φαιός σε ένα σημείο.
Σφραγιδοκύλινδρος.
Διαβρωμένη σφραγιστική επιφάνεια.
Σχόλιο : Το ζώο που ανασηκώνεται στα οπίσθια πόδια με κολοβωμένη ουρά και οπλές
απεικονίζει, κατά πάσα πιθανότητα αίγα. Το μικρόσωμο ζώο κάτω από αυτό (και δεξιά
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του) αποδίδει μάλλον το μικρό (νεογνό). Η κεφαλή που έχει αποδοθεί κατ’ ενώπιον
ανήκει πιθανότατα σε ανθρώπινη μορφή. Η ταύτιση του καθήμενου ζώου με λέοντα, δεν
είναι βεβαιωμένη. Η σφραγίδα ανήκει (με επιφύλαξη ) στον Κύπρο- αιγαιακό χώρο.
•

Η παράσταση ερμηνεύεται με δυσκολία : Ανδρική μορφή υψώνει τον βραχίονα πάνω από
λέοντα που στέκεται στα οπίσθια πόδια, με το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω.
Διακρίνεται άλλο μικρότερο ζώο, πιθανώς σκύλος, στην ίδια στάση με το λιοντάρι (με το
κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω) και κάτω από αυτό. Ακολουθούν άλλα δυσδιάκριτα
στοιχεία, όπως ένα ανθρώπινο χέρι (;), κεφαλή λιονταριού μετωπικά, βωμός και
καθήμενος λέοντας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 34
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΧ
Θάλαμος D
YM I - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα.
ΑΜ 1321
Σκουρόχρωμος ερυθρός ίασπις.
Αμυγδαλοειδής.
Αμφότερα τα άκρα της οπής στερέωσης πίσω, είναι ελαφρά αποκρουσμένα. Κατά τα
άλλα, άριστη διατήρηση.
Στύλ Ταλισμανικό.
Σχόλιο : Απεικονίζεται ψάρι ή και δελφίνι.

•
•
•

Ιπτάμενο ψάρι που αποδίδεται με χονδροειδείς γλυφές, το σώμα απεικονίζεται καμπύλο,
με κλίση προς τα πάνω και τα πλάγια. Τα πτερύγια αποδίδονται με ατρακτοειδείς γλυφές,
το δε μάτι με μικρή στιγμή. Ένα περαιτέρω ατρακτοειδές θέμα στο ελεύθερο πεδίο
παριστά πιθανώς βράχο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 35
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΧ Β
Θάλαμος Β
YM I - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα και μία ΜΜ λάρνακα.
ΑΜ 1324
Γκριζοπράσινος στεατίτης.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Σφραγιστική επιφάνεια ελαφρά φθαρμένη. Κατά τα άλλα, καλή διατήρηση.
Στύλ Ταλισμανικό.
Σχόλιο : Τα πλοκάμια (στη συσπείρωση τους) και η κεφαλή αποτελούνται από
ανολοκλήρωτους κύκλους με κεντρικές στιγμές.

•

Σχηματοποιημένη σουπιά με ατρακτοειδές σώμα που ορίζεται από ομάδα κάθετων
γραμμών. Διακρίνονται δύο σιγμοειδή πλοκάμια με κουκκίδες στα άκρα και με κεραίες
διατεταγμένες σε σχήμα βεντάλιας στο εμπρόσθιο τμήμα.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 36
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΧ Β
Θάλαμος Β
YM I - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα και μία ΜΜ λάρνακα.
ΑΜ 1326
Φαιός στεατίτης
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Στην οπίσθια επιφάνεια ίχνη εργαλείου (σμίλης). Καλή διατήρηση.
Στυλ Διακοσμητικό
Σχόλιο : Τα δύο άκρα έχουν πλήρως φθαρεί. Σύγκρινε με CMS II 3/ 268.

•

Αστέρας με 4 ακτίνες. Οι ακτίνες σχηματίζονται από διαφορετικού μεγέθους τριγωνικές
κορυφές που περιβάλλονται από περιμετρική γραμμή. Στα άκρα διακρίνονται
δρεπανόσχημες ταινίες. Στα μεσοδιαστήματα, διασταυρούμενες γραμμές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 37
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΧ D
Θάλαμος D
YM I - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα.
ΑΜ 1327
Φαιός στεατίτης
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Καλή διατήρηση.
Στύλ Διακοσμητικό.

•

Τεκτονικό θέμα. Πάνω από οριζόντια συστάδα γραμμών προβάλλονται, με διάταξη σε
σχήμα V, δύο ανάλογες δέσμες γραμμών. Στο μεταξύ τους μεσοδιάστημα διακρίνεται
κύκλος με κεντρική κουκκίδα. Στο πεδίο κάτω από την οριζόντια ταινία, δικτυωτό
ρόμβων.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 38
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στο Μαυροσπήλιο
Τάφος ΙΧ Ε
Θάλαμος Ε
YM IΙ - ΥΜ ΙΙΙ συνευρήματα, ΜΜ λάρνακα και ΜΜ ΙΙΙ αγγείο.
ΑΜ 530
Ευγενές μέταλλο - συμπαγής χρυσός.
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•
•

Σφραγιστικό δακτυλίδι με κυρτή ελλειπτική σφενδόνη και λεπτό δακτύλιο.
Άριστη διατήρηση.

•

19 Εγχάρακτα σημεία της Γραμμικής Α, σε σπειροειδή διάταξη. Η σχεδιαστική απόδοση
(στο CMS) και το έκτυπο απεικονίζουν το αντίστροφο της κανονικής φοράς. Η
σπειροειδής διάταξη τονίζεται με εγχάρακτη επίσης σπειροειδή γραμμή. Η λεπτή
εγχάραξη επιτυγχάνεται με φορά από την περιφέρεια προς στο κέντρο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 39
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφος 7
ΥΜ ΙΙΙ Α1 συνευρήματα.
ΑΜ 203
Χρυσός - στον πυρήνα χαλκός.
Σφραγιστικό δακτυλίδι. Η ωοειδής κυρτή σφενδόνη και ο δακτύλιος αποτελούνται από
πυρήνα χαλκού, επενδυμένου με έλασμα χρυσού. Η σφραγιστική επιφάνεια είναι
καλυμμένη με εξαιρετικά λεπτό χρυσό έλασμα. Το ανάγλυφο έχει πιθανώς αναπτυχθεί
στον πυρήνα. Ο κρίκος είναι εσωτερικά λείος, ενώ εξωτερικά εξέχει: διακρίνεται ισχυρό
έξαρμα ανάμεσα σε δύο λεπτότερα. Ο δακτύλιος έχει προσαρμοστεί σε δύο θέσεις στην
οπίσθια πλευρά της επένδυσης της σφενδόνης και μάλλον την διατρέχει.
Ο δακτύλιος είναι στρεβλωμένος, με κλίση προς τη σφενδόνη. Η επένδυση χρυσού είναι
κατά τόπους απολεπισμένη. Λείπουν τμήματα λόγω της διάβρωσης της σφενδόνης. Το
ανώτερο τμήμα της σφραγιστικής επιφάνειας φέρει κατά τόπους φθορές.

•

•

Σφίγγα σε κατατομή προς τα δεξιά, με επίμηκες στέρνο και ανοικτές φτερούγες. Τα πόδια
τεντώνονται προς τα εμπρός, δίνοντας την εντύπωση ότι το ζώο αιωρείται ιδιότυπα. Ένα
φυτό διακρίνεται στον χώρο μπροστά από την σφίγγα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 40
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφος 36, «Τάφος του Αρχηγού».
ΥΜ ΙΙΙ Α συνευρήματα
ΑΜ 685
Όνυχας
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Αριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Διαφανής καστανόφαιος αχάτης.

•

Μεγάλο κριάρι, με ισχυρά καμπυλούμενα κέρατα, σε κατατομή προς τα δεξιά, στέκεται
μπροστά από κολώνα που κοσμείται με ελικοειδείς ραβδώσεις. Διακρίνεται κιονόκρανο
που αποτελείται από άβακα, εχίνο και υποτραχήλιο. Το ζώο απεικονίζεται δεμένο στην
κολώνα. Το σκοινί περνά μπροστά από την κολώνα και καταλήγει κυματιστά αριστερά
του ζώου. Μπροστά από το ζώο τριμερές φυτό.
Πρόκειται για προσεγμένη, ωραία εργασία.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 41
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφοι Κνωσού (Ζαφέρ Παπούρα). Ανασκαφή Έβανς.
Τάφος 36 «Τάφος του Αρχηγού».
ΥΜ ΙΙΙ Α συνευρήματα.
ΑΜ 836
Όνυχας με λευκές φλεβώσεις – Σκληρός λίθος.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Αποκρούσεις στα δύο άκρα της οπής, φθορές στις ακμές και στη σφραγιστική επιφάνεια.
Κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Πιθανή προέλευση - βάση κριτηρίων π.χ. μεγέθους σχήματος και ύλης- είναι ο ελλαδικός
χώρος.
Σχόλιο : Φαιός εως καστανόφαιος αχάτης, με γαλακτώδη και φαιά στρώματα στην
οπίσθια πλευρά. Το πρόσθιο μέρος του ζώου στρέφεται και αποδίδεται σε κατατομή προς
τα αριστερά. Στο λαιμό του διακρίνεται βέλος που εξέχει.

•

Επιβλητικό λιοντάρι στέκεται πάνω σε οριζόντια γραμμή εδάφους προς τα δεξιά.
Παράσταση σε περιμετρική διάταξη. Η ράχη του ζώου ακολουθεί την κυκλική περίμετρο
της σφραγίδας. Στρέφει το κεφάλι του γέρνοντας ανάμεσα στα πρόσθια πόδια, προς τα
πίσω και κάτω. Το κεφάλι απεικονίζεται εποπτικά (από πάνω). Μάτια και ρουθούνια
αποδίδονται με κουκκίδες, η δε χαίτη με πυκνή διαγράμμιση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 42
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφοι Κνωσού (Ζαφέρ Παπούρα). Ανασκαφή Έβανς.
Τάφος 36 «Τάφος του Αρχηγού».
ΥΜ ΙΙΙ Α συνευρήματα.
ΑΜ 837
Όνυχας καστανού - μελί χρώματος.
Αμυγδαλοειδής.
Το δεξί άκρο της οπής στερέωσης και άλλα τμήματα της σφραγιστικής επιφάνειας έχουν
αποκρουσθεί. Το 1/4 της σφραγιστικής επιφάνειας διαβρωμένο (επιφάνεια ισχυρά
πορώδης).
Στύλ Ταλισμανικό.
Σχόλιο : Διάφανος καρνεόλης με χρωματισμούς από κόκκινο έως κίτρινο. Διακρίνονται
εγκλείσματα αδιαφανούς μελανού χρώματος.

•
•
•

Χταπόδι με διογκωμένο στρογγυλό σώμα, με τέσσερα ζεύγη πλοκάμων που απλώνονται
συμμετρικά και στις δύο πλευρές του σώματος. Οι πλόκαμοι σχηματίζονται από μοτίβα
ημισελήνου. Τα μάτια αποδίδονται με μικρούς κύκλους. Διακρίνονται τέσσερις
περαιτέρω κύκλοι στο πρόσθιο τμήμα του σώματος. Στο πεδίο δεξιά του σώματος, από
την άνω και κάτω ακμή προβάλλουν εκατέρωθεν δύο κλάδοι.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 43
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφος 66
ΥΜ ΙΙΙ Α
ΑΜ 693
Φαιός λίθος.
Σφραγιδοκύλινδρος.
Το ένα άκρο της σφραγίδας έχει αποκρουσθεί. Γενικά η επιφάνεια και το σημείο
απόκρουσης είναι διαβρωμένα, με πολλές φθορές.
Σχόλιο : Πρόκειται για σφραγίδα του πολιτισμού Mitanni του «Κοινού Στυλ», από
διαβρωμένη φαγεντιανή.

•

Μορφή ιερέως σε κατατομή προς τα αριστερά, με μακρύ ένδυμα, στέκεται αντικριστά με
δύο άλλες μορφές όμοια ενδεδυμένες οι οποίες διαχωρίζονται από κάθετες γραμμές
(πιθανώς δόρυ με τις αιχμές προς τα κάτω). Οι μορφές κινούνται προς φτερωτό ελάφι με
κέρατα. Η παράσταση πλαισιώνεται από εγχάρακτη γραμμή θεωρητικά, υπήρχε
αντίστοιχη γραμμή στο αποκρουσμένο κατώτερο τμήμα της σφραγίδας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 44
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφος 99
ΥΜ ΙΙΙ Β1 συνευρήματα
ΑΜ 687
Ανοιχτόχρωμος σάρδιος
Φακοειδής, με κωνική οπίσθια όψη. Κάθετη οπή στερέωσης.
Σπάσιμο στην ακμή. Κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Καθαρός αχάτης, σκούρο - πορτοκαλόχρωμος.

•

Ταύρος καλπάζει σε κατατομή προς τα δεξιά, με ανασηκωμένο το κεφάλι και στραμμένα
προς τα πάνω κέρατα. Από κάτω επιτίθεται λιοντάρι που δαγκώνει την κοιλιακή χώρα
του ταύρου. Το λιοντάρι έχει διεισδύσει κάμπτοντας το ελαστικό του σώμα, ταυτόχρονα
ανασηκώνει το κεφάλι για να φτάσει καλύτερα στο στομάχι του ζώου. Αξιόλογη
φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 45
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στη Ζαφέρ Παπούρα
Τάφοι Κνωσού (Ζαφέρ Παπούρα). Ανασκαφή Έβανς 1904.
ΑΜ 707
Φαιός λίθος.
Αμυγδαλοειδής.
Διατήρηση σχετικά καλή.
Στύλ διακοσμητικό, τεκτονικό.
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•

Σχόλιο : μάλλον πρόκειται για τεκτονικό θέμα.

•

Απεικονίζονται δύο παράλληλες κατά τον εγκάρσιο άξονα γραμμές και δύο άλλες
παράλληλες και κάθετες προς τις εγκάρσιες γραμμές. Ανάμεσά τους, διαγώνια
διατεταγμένες γραμμές. Απεικονίζεται πιθανόν σχηματοποιημένο πλοίο ή βωμός.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 46
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στους Επάνω Γυψάδες
Τάφος ΙΙ
ΥΜ ΙΙΙ Α2 συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του ανασκαφικού
της συνόλου.
ΑΜ 1736
Μετεωρίτης
Αμυγδαλοειδής. Στην οπίσθια όψη, πλευρικές βαθιές γλυφές.
Διατήρηση σχετικά καλή.
Σχόλιο : Φαιός αιματίτης.

•
•
•
•
•
•

Κατά τον μακρύ άξονα της σφραγιστικής επιφάνειας, πεταλούδα με ανοιχτά φτερά που
περιέχουν τα χαρακτηριστικά "μάτια". Οι πρόσθιες κεραίες σχηματίζουν καμπύλο
κόσμημα. Το σώμα διαχωρίζεται από το κεφάλι, ενώ και τα δύο αποδίδονται με
κουκκίδες. Το οπίσθιο τμήμα του σώματος είναι ατρακτοειδές και κοσμείται με
δακτυλίους. Διακρίνονται πολλές παράλληλες λεπτές γραμμές μεταξύ του κορμού και
των φτερών. Το πεδίο της παράστασης πλαισιώνεται από γραμμές και στα δύο άκρα.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 47
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στους Επάνω Γυψάδες
Τάφος ΙΙ
ΥΜ ΙΙΙ Α2 συνευρήματα, Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του ανασκαφικού
της συνόλου.
ΑΜ 1735
Σάρδιος με μικρές σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής.
Ελάχιστη φθορά στα άκρα της οπής στερέωσης, κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.
Σχόλιο : Αν το θέμα επανεξεταστεί μετά από περιστροφή 180 μοιρών, αναγνωρίζεται το
ταλισμανικό θέμα «πτηνού».

•
•
•
•
•
•
•

Παπυροειδές άνθος. Το μεσαίο στέλεχος προεξέχει από τα καμπύλα φύλλα.
Περιγράφεται το άνω τμήμα του θέματος. Στις εξωτερικές ζώνες, γραμμές σε γωνιώδη
διάταξη.

•
•

CMS II3 Nr 48
Ηράκλειο
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κνωσός
Νεκρόπολη στους Επάνω Γυψάδες
Τάφος VIΙ
ΥΜ ΙΙΙ Α / Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του ανασκαφικού
συνόλου.
ΑΜ 1739
Μαύρος ασβεστόλιθος.
Αμυγδαλοειδής. Διαγώνια οπή στερέωσης.
Έχει συγκολληθεί πρόσφατα από δύο κομμάτια. Ελαφρά αποκρουσμένη.
Στυλ Ταλισμανικό (;)
Σχόλιο : Σκουρόχρωμος έως μελανός σκληρός λίθος.

•

Δυσδιάκριτο θέμα σε σχήμα Τ που δημιουργείται από δύο εξογκώματα. Σχήμα
ημισελήνου στην ακμή των δύο αξόνων. Στο ελεύθερο πεδίο, παραπληρωματικές
γραμμές σε γωνιώδη διάταξη.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 49
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στους Επάνω Γυψάδες
Τάφος VIΙ
ΥΜ ΙΙΙ Α / Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του ανασκαφικού
συνόλου.
ΑΜ 1738
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής.
Έχει θραυστεί στα αριστερά.
Στυλ Ταλισμανικό.

•
•
•
•
•
•

Σχηματοποιημένη απόδοση ιπτάμενου ψαριού που κολυμπά προς τα δεξιά. Έχει
ατρακτοειδή πτερύγια. Στο ελεύθερο πεδίο διακρίνεται τριμερές θέμα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 50
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη στους Επάνω Γυψάδες
Τάφος ΧVIII
MM I I I A
ΑΜ 1737
Μετεωρίτης
Δισκοειδής αμφίκυρτη. Οπή στερέωσης στον εγκάρσιο άξονα.
Άριστη διατήρηση.
Η σφραγίδα καθαρίστηκε το 1977 από τον Α. Φουντουλάκη, μετά από επιθυμία του Ingo
Pini. Πιθανότατα αποτελείται από κράμα αργύρου με άλλα μέταλλα. Το αποτύπωμα της
σφραγίδας που φυλάσσεται στο αρχείο CMS φέρει ίχνη οξείδωσης γκριζωπού χρώματος.
Η σφραγίδα έχει πιθανόν κατασκευαστεί με χύτευση.
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•

Φυσιοκρατική απόδοση μικρής άγριας αίγας με μακριά κέρατα και κυρτή ράχη. Κάθεται
σε βραχώδες έδαφος προς τα αριστερά. Ένα πόδι της προτάσσεται σε γωνία.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 51
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Τάφος I
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 424
Ευγενές μέταλλο - συμπαγής χρυσός.
Σφραγιστικό δακτυλίδι με κυρτή ελλειπτική σφενδόνη. Ο δακτύλιος κοσμείται εξωτερικά
με ραβδωτή ταινία.
Άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Κόκκινος χρυσός, παρόμοιος με του CMS II 3/ 113.
Μία οπή στο κάτω τμήμα της φούστας της δεύτερης γυναικείας μορφής δηλώνει ότι η
σφενδόνη είναι εσωτερικά κενή. Το δακτυλίδι είναι πολύ πιθανό ότι αποτελείται από
περισσότερα συγκολλημένα τμήματα. Τμήμα του έχει χυτευτεί και ξαναχαραχθεί.
Η παράσταση ερμηνεύεται πολλαπλώς. Η περαιτέρω διερεύνηση των ερμηνευτικών
θεμάτων δεν είναι εφικτή στο πλαίσιο του Corpus. Έχει προταθεί ότι η μεσαία
γυναικεία μορφή πιθανόν απεικονίζεται ίσως με κεφαλή πτηνού ή γρύπα (Ι.
Σακελλαράκης, Πεπραγμένα 3, 316 Πίν. 93β).

•
•

•

Λατρευτική σκηνή. Αριστερά γυναικεία μορφή (θεότητα) με ιερή χειρονομία
ανυψωμένων χεριών, στρέφεται προς τα αριστερά. Φορά πλούσιο ένδυμα που φτάνει
χαμηλά μέχρι τα πόδια, και κοσμείται με κάθετες ζώνες. Μια άλλη γυναικεία μορφή, που
απεικονίζεται σε υψηλότερο επίπεδο, στρέφεται προς τα αριστερά και υψώνει το δεξί
χέρι, σαν να προσπαθεί να κατέβει στο έδαφος. Πρόκειται πιθανόν για θεότητα τη στιγμή
της επιφάνειας. Ο άνω κορμός είναι γυμνός, με πλούσιο στήθος. Το μακρύ της ένδυμα φούστα - κοσμείται με ζώνες που καταλήγουν σε οξεία γωνία μπροστά. Οι άκρες του
ενδύματος κοσμούνται καθέτως. Στο δεξί ήμισυ της παράστασης εμφανίζονται δύο
γυναίκες που στρέφονται προς την προηγούμενη μορφή υψώνοντας τα χέρια ικετευτικά.
Οι άνω κορμοί τους είναι επίσης γυμνοί και τα ενδύματά τους μοιάζουν με αυτά των
προηγούμενων μορφών. Πίσω από τη θεότητα της επιφάνειας, εμφανίζεται μορφή μικρής
κλίμακας με φούστα που φέρει οριζόντια διαγράμμιση, και επίσης μοιάζει να κατεβαίνει
από πάνω. Η οριοθέτηση του ουράνιου χώρου γίνεται με μια διαχωριστική κυματοειδή
γραμμή. Ο κλάδος που διακρίνεται πιθανόν αποδίδει αστρικό νεφέλωμα. Επιπλέον,
απεικονίζονται (με κάθε επιφύλαξη) μια χρυσαλίδα, ένας οφθαλμός και ένα αυτί. Στο
έδαφος διακρίνονται κλάδοι και κρίνα με άνθη που αποδίδονται με κουκκίδες. Ίσως
πρόκειται για την απεικόνιση της άνοιξης.

•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 52
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Ανασκαφή Εβανς 1909.
Τάφος I
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 900
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•
•
•
•

Χαλκηδόνιος και χρυσός.
Πεπιεσμένος κύλινδρος με χρυσό δέσιμο (χρυσά ελάσματα [ως θήκες] στα δύο άκρα).
Μικρά τμήματα του χρυσού δεσίματος έχουν αποσπαστεί.
Σχόλιο : Μπροστά από το τετράποδο απεικονίζονται δύο εφαπτόμενοι κύκλοι. Οι
οκτώσχημες ασπίδες αποδίδονται κατά κανόνα με δύο ενωμένες κουκκίδες. Παράβαλε με
το CMS II 3/101.

•

Μεγαλόπρεπος σκύλος βαδίζει προς τα αριστερά, με ανασηκωμένη την ουρά, φέρει
περιλαίμιο που αποτελείται από στρογγυλές χάνδρες. Οδηγείται από άνδρα που βρίσκεται
πίσω από το σώμα του ζώου. Ακολουθεί μία δεύτερη ανδρική μορφή. Μπροστά από τα
μπροστά πόδια του ζώου, οκτώσχημη ασπίδα, ενώ πάνω από το πίσω μέρος του ζώου
διακρίνεται κύκλος.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 53
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Τάφος I α
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 905
Σάρδιος.
Αμυγδαλοειδής. Βαθιές γλυφές στην οπίσθια όψη.
Άριστη διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό (;).
Στυλ Cut style (;).

•

Πτηνό πετά προς τα πάνω. Έχει ανοιχτές φτερούγες με γωνιώδες σχήμα που αποδίδονται
με κάθετες γραμμές. Η ουρά έχει μορφή βεντάλιας. Στο ελεύθερο πεδίο, φυτικά
παραπληρωματικά θέματα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 54
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Τάφος 3
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 908
Σαρδόνυχας με λευκές κυματοειδείς φλεβώσεις.
Φακοειδής. Οπή στερέωσης ελαφρά διαγώνια στον οριζόντιο άξονα.
Στην οπίσθια όψη, βαθιά τριγωνική απόκρουση πάνω από τη οπή στρέωσης.
Σχόλιο : Διαφανής φαιός αχάτης με γαλακτώδεις και φαιές ταινίες.
Κάτω από τη μητέρα, διακρίνεται το εγχάρακτο προσχέδιο του μικρού.

•

Άγρια αίγα βαδίζει προς τα δεξιά, στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, τα στρεπτά κέρατά
της κάμπτονται ισχυρά προς τα πίσω. Το μικρό κείται πάνω στη ράχη της, επίσης προς τα
δεξιά.
Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 55
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Τάφος 3
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 909
Ορεία κρύσταλλος
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Άριστη διατήρηση.

•

Άγρια αίγα στέκεται προς τα δεξιά, στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, χαρακτηρίζεται από
τα καμπύλα και μακριά κέρατα που φέρουν μικρά εξογκώματα. Πίσω από τη ράχη του
ζώου, διακρίνεται αντίστοιχη αίγα σε κατατομή προς τα αριστερά. Αξιόλογη
φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 56
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Ισοπάτων
Τάφος 6
ΥΜ ΙΙΙ Α 1
ΑΜ 431
Ήλεκτρο, κράμα από χρυσό και ασήμι.
Σφραγιστικό δακτυλίδι με ελλειπτική σφενδόνη και κρίκο που αποτελείται από λεπτό
έλασμα, με ακμές που εξέχουν.
Μέτρια διατήρηση.
Σχόλιο : Το υλικό είναι ανοιχτόχρωμος χρυσός (έντονη πρόσμιξη με άργυρο). Η
σφραγιστική επιφάνεια αποτελείται από δύο τμήματα : ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο.
Οι άκρες της πρόσθιας πλευράς έχουν καμφθεί προς τα πίσω. Οι άκρες του κρίκου ήταν
στερεωμένες στην πίσω πλευρά, όπου διακρίνονται δύο σχισμές. Το θέμα φαίνεται να
έχει χαραχθεί στον πυρήνα.

•
•

•

Εικονίζονται δύο μορφές, πιθανόν μια ανδρική και μία γυναικεία, οι οποίες συναντώνται
στο κέντρο με τεντωμένο το δεξί χέρι. Φέρουν ζώμα και κοντή φούστα που φτάνει μέχρι
τα γόνατα. Πίσω από την αριστερή μορφή βρίσκεται ίσως θάμνος, ενώ πίσω από τη δεξιά
μορφή διακρίνεται (με επιφύλαξη) περίβολος γύρω από δέντρο, του οποίου μόλις που
αναγνωρίζεται το φύλλωμα.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 57
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Φορτέτσας
Τάφος Ρ
Συνευρήματα της ΠΓ - Ανατολίζουσας περιόδου. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα
πρωιμότερη του ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1661
Μελανός στεατίτης.

•
•
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•
•
•

Αμυγδαλοειδής.
Άριστη διατήρηση.
Στυλ Διακοσμητικό.

•

Τέσσερις γραμμές δημιουργούν παραλληλόγραμμο, το οποίο διαιρείται σε δύο μικρότερα
από άλλη γραμμή, στο εσωτερικό. Σε κάθε ένα από αυτά διακρίνονται τρεις διπλοί
ομόκεντροι κύκλοι με κεντρική στιγμή. Στις εξωτερικές γωνίες, ομάδες παράλληλων
ακτινωτών γραμμών.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 58
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Φορτέτσας
Τάφος Ρ
Συνευρήματα της ΠΓ - Ανατολίζουσας περιόδου. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα
πρωιμότερη του ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1662
Σκουροπράσινος στεατίτης
Αμυγδαλοειδής.
Σφραγιστική επιφάνεια διαβρωμένη.
Στυλ Διακοσμητικό.

•
•
•
•
•
•

Διακοσμητικό θέμα, που αποτελείται από δύο αντικριστά λυγισμένα κλαδιά, καθένα από
τα οποία περικλείει δύο κουκκίδες.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 59
Ηράκλειο
Κνωσός
Νεκρόπολη Φορτέτσας
Τάφος Ι (δρόμος του τάφου Ρ )
Συνευρήματα της ΠΓ - Ανατολίζουσας περιόδου. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα
πρωιμότερη του ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1671 = περιδέραιο
Λευκή φαγεντιανή, εξαιρετικά πορώδης. Στις γλυφές είναι πιο σκουρόχρωμη.
Σφραγιδοκύλινδρος (Σφραγίδα του πολιτισμού Mitanni του Κοινού Στυλ).
Επιφάνεια ισχυρά διαβρωμένη. Οι ακμές (γύρω από τη διαμπερή οπή) διατηρούνται
καλά.

•
•
•
•
•

Η επιφάνεια διαιρείται σε δύο ζώνες από τρεις γραμμές κατά τον οριζόντιο άξονα. Στην
κατώτερη εικονίζεται δικτυωτό ρόμβων, ενώ στην ανώτερη αλυσίδα από σιγμοειδείς
σπείρες που αποτελούνται από κουκκίδες και βραχείες πλάγιες συνδετικές γραμμές.

•
•
•
•

CMS II3 Nr 60
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Αγίου Ιωάννου
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•
•
•
•
•
•
•
•

Θάλαμος Τάφου του Χρυσού Κυπέλλου.
ΥΜ Ι Β - ΙΙ
ΑΜ 1712
Όνυχας με γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Στη σφραγιστική επιφάνεια διακρίνεται ρωγμή (το σημείο δεν έχει καθαριστεί). Κατά τα
άλλα άριστη διατήρηση.
Πιθανή προέλευση - στη βάση κριτηρίων π.χ. μεγέθους σχήματος και ύλης - από τον
ελλαδικό χώρο.
Σχόλιο : Διαφανής αχάτης με χρωματισμούς από λευκό έως κίτρινο- καστανό,
διακρίνονται αδιαφανείς λευκές ζώνες. Το πρόσθιο τμήμα του λέοντα έχει αποδοθεί κατ΄
ενώπιον, ο κορμός σε κατατομή. Το αίμα που αναβλύζει πιθανόν συγχέεται με το
ονυχοφόρο πόδι του ζώου. Τα πόδια του βοδιού αποδίδονται παρόμοια με τα πίσω πόδια
του λέοντα, δηλαδή με δύο γραμμές που καταλήγουν σε κουκκίδες. Η απόληξη της ουράς
του λιονταριού αποδίδεται με κύκλο και παχιά κεντρική κουκκίδα. Η κεφαλή του λέοντα
έχει δημιουργηθεί από τρυπάνια διαφόρων μεγεθών, το ρύγχος αποδίδεται με μια
γραμμή. Μέσω της διαγώνιας σύνθεσης, δημιουργείται μια αξιοσημείωτη αίσθηση χώρου
στην παράσταση.

•

Μικρό λιοντάρι με διογκωμένο κεφάλι επιτίθεται από πάνω και τα από τα πλάγια σε
ταύρο που βρίσκεται σε ταχύ καλπασμό προς τα αριστερά. Ο ταύρος στηρίζεται στα
μπροστά πόδια, ενώ τα πίσω μένουν τεντωμένα στον αέρα. Το κεφάλι του υψώνεται
καθώς ανοίγει το στόμα. Ο ταύρος έχει τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα, από όπου
αναβλύζει αίμα που αποδίδεται με τρεις κουκκίδες. Το οπίσθιο μέρος του σώματος του
λιονταριού αναπτύσσεται πίσω από το σώμα του ταύρου, και προβάλλει κάτω από αυτό.
Το λιοντάρι δαγκώνει το θύμα στον αυχένα. Τα μάτια και τα ρουθούνια των ζώων
αποδίδονται με κουκκίδες.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 61
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Αγίου Ιωάννου
Θάλαμος Τάφου του Χρυσού Κυπέλλου
ΥΜ Ι Β - ΙΙ
ΑΜ 1713
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής, πλευρικές βαθιές γλυφές στην οπίσθια όψη.
Αριστερό άκρο της οπής ελαφρά αποκρουσμένο. Κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.

•

Πλαγιασμένο λιοντάρι προς τα αριστερά, το κεφάλι στρέφεται προς τα πίσω, η πλούσια
χαίτη αποδίδεται με πυκνή διαγράμμιση. Οφθαλμοί και ρουθούνια αποδίδονται με
κουκκίδες. Η ουρά κάμπτεται προς τα πάνω. Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 62
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Σανατορίου
Τάφος ΙΙΙ
ΥΜ ΙΙ - (ΙΙΙ Α)
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•
•
•
•
•
•

ΑΜ 1656
Σκουρόχρωμος σάρδιος με μελανές κηλίδες.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Άριστη διατήρηση.
Πιθανή προέλευση – στη βάση κριτηρίων π.χ. μεγέθους σχήματος και ύλης - από τον
ελλαδικό χώρο.
Σχόλιο : Το φύλο αποδίδεται με κουκκίδα στο οπίσθιο τμήμα του ζώου. Ο οφθαλμός
αποδίδεται με κουκκίδα μέσα σε κοίλο, ακανόνιστο πεδίο. Οι καρποί ή τα φύλλα
καλύπτονται από αγκάθια.

•

Αξιόλογη φυσιοκρατική απεικόνιση. Ταύρος πλαγιασμένος προς τα αριστερά, με κέρατα
σε σχήμα ημισελήνου και τονισμένα χαρακτηριστικά κεφαλής. Το δέρμα ζαρώνει στον
λαιμό και το στήθος, τα πόδια είναι διπλωμένα σε γωνίες και η ουρά κάμπτεται προς τα
κάτω. Πάνω από τη ράχη του ζώου, διακρίνεται ο λαιμός και το κεφάλι άλλου ταύρου ή
αγελάδας. Μπροστά από τα ρουθούνια του μπροστινού ζώου, εικονίζεται ρόδακας που
αποτελείται από τρεις κουκκίδες. Πίσω από τη ράχη του οπίσθιου ζώου προβάλλει
σχηματοποιημένος κλάδος με πέντε μικρά λογχωτά φύλλα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 63
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Σανατορίου
Τάφος ΙΙΙ
ΥΜ ΙΙ - (ΙΙΙ Α)
ΑΜ 1657
Καστανός όνυχας στο χρώμα του μελιού με γαλακτώδεις φλεβώσεις
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης (ελαφρά διαγώνια)
Άριστη διατήρηση.
Πιθανή προέλευση - στη βάση κριτηρίων π.χ. μεγέθους σχήματος και ύλης - από τον
ελλαδικό χώρο.
Σχόλιο : Διάφανος αχάτης, γκριζωπός στις άκρες, καστανός στο μέσο, διακρίνεται ένα
ακάθαρτο τμήμα κάτω από δεξιά οπή. Στην οπίσθια πλευρά, γαλακτώδης γκριζωπός με
λεπτή επάλληλη στρωμάτωση. Ο αριστερός γρύπας φέρει κάλυμμα κεφαλής.

•

•

Σχηματοποιημένη απεικόνιση της Πότνιας Θηρών, στέκεται κατενώπιον ανάμεσα σε δύο
φτερωτούς γρύπες σε κατατομή, που στρέφονται προς αυτήν. Η θεότητα υψώνει τα χέρια
στα πλάγια, δημιουργώντας γωνία στο ύψος των αγκώνων, ενώ στο κεφάλι φέρει διπλό
'snake frame', με υπερκείμενο διπλό πέλεκυ. Το κεφάλι της έχει αποδοθεί σε σχήμα Τ,
δύο στιγμές αποδίδουν τους οφθαλμούς. Το στήθος αποδίδεται επίσης με μικρές
κουκκίδες. Φορά ζώνη με δύο εγχάρακτες γραμμές και φούστα με κάθετα κρόσσια στο
άκρο. Τα ράμφη των γρυπών σχεδόν αγγίζουν τα στήθη της. Οι φτερούγες των γρυπών
αποδίδονται με κουκκίδες και παράλληλες γραμμές. Τα όντα έχουν λεπτά σώματα και
πόδια. Η γραμμή του εδάφους αποδίδεται με διπλή οριζόντια γραμμή.

•
•
•
•

CMS II3 Nr 64
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Σανατορίου
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Τάφος ΙΙΙ
ΥΜ ΙΙ - (ΙΙΙ Α)
ΑΜ 1658
Σαρδόνυχας με κυματοειδείς γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Σφραγίδα σε σχήμα τριέδρικού πρίσματος με στρογγυλές και κυρτές επιφάνειες, από τις
οποίες οι δύο είναι σφραγιστικές. Χρυσό δέσιμο κατά μήκος της οπής. Στα άκρα της
οπής, διακόσμηση με λεπτή κοκκίδωση.
Οριζόντια οπή στερέωσης στην α΄ έδρα, και κάθετη στην β΄ έδρα.
Άριστη διατήρηση.
Πιθανή προέλευση - στη βάση κριτηρίων π.χ. μεγέθους σχήματος και ύλης - από τον
ελλαδικό χώρο.
Σχόλιο : Στο εσωτερικό και κατά μήκος της οπής στερέωσης σώζονται δύο χρυσά
σύρματα. Οι πλευρές της σφραγίδας φέρουν δύο βαθιές γλυφές. Ο οφθαλμός του
λιονταριού αποδίδεται με κουκκίδα όμοια με εκείνη του βοδιού στην πλευρά Α. Δεν
διακρίνονται τα πλευρά του ζώου.
α)Αξιόλογη φυσιοκρατική απεικόνιση πλαγιασμένου ταύρου προς τα αριστερά.
Απεικονίζεται με τα πρόσθια πόδια λυγισμένα στα γόνατα και με το πίσω πόδι τεντωμένο
(το άλλο πόδι δεν αποδίδεται). Ο οφθαλμός ορίζεται με κουκκίδα. Τα κέρατα έχουν
σχήμα ημισελήνου. Στο κεφάλι αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι οπλές
απεικονίζονται με σαφήνεια. Η ουρά βρίσκεται στα πλάγια, στραμμένη προς τα πάνω.
Στο πίσω μέρος του ζώου διακρίνεται ένα πλούσιο φυλλώδες δέντρο με κυρτό κορμό.
β) Καθήμενο λιοντάρι προς τα δεξιά, στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Ο οφθαλμός
αποδίδεται με κύκλο και κεντρική κουκκίδα, η χαίτη αποδίδεται με πυκνή διαγράμμιση.
Στα πλάγια, και πίσω από τη ράχη του ζώου, στέλεχος που διχάζεται στο άνω άκρο και
εμφανίζει δύο εξογκώματα, εικονίζει το δόρυ που κτύπησε το ζώο στον αυχένα. Η ουρά
στρέφεται προς τα πάνω. Στο στήθος διακρίνονται τα τρία βέλη που έπληξαν το ζώο. Στο
σώμα αποδίδονται τα πλευρά.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 65
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφοι Σανατορίου
Τάφος ΙΙΙ
ΥΜ ΙΙ - (ΙΙΙ Α)
ΑΜ 1659
Σάρδιος με μελανές κηλίδες.
Σφραγιδοκύλινδρος.
Η ακμή αριστερά ελαφρά αποκρουσμένη, κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Στυλ Cut style.

•

Απεικονίζονται δύο λιοντάρια διατεταγμένα το ένα πάνω από το άλλο, στην κατεύθυνση
της φοράς του κυλίνδρου. Το ανώτερο καλπάζει με το κεφάλι στραμμένο στα δεξιά, οι
οφθαλμοί και τα ρουθούνια του αποδίδονται με κουκκίδες, η χαίτη με πυκνή διαγράμμιση
και τα πόδια με διπλές γραμμές. Η ουρά στρέφεται προς τα πάνω. Πίσω από το ζώο,
διακρίνεται ένα οριζόντιο κλαδί. Το δεύτερο λιοντάρι αποδίδεται όμοια με το πρώτο,
τρέχει στην ίδια κατεύθυνση χωρίς να στρέφει το κεφάλι. Κάτω από αυτό, βρίσκονται
ένα υδρόβιο πτηνό με κεφάλι που στρέφεται προς τα δεξιά και μία μικρή άγρια αίγα με
μακριά καμπυλούμενα κέρατα. Τα δύο ζώα στέκονται έχοντας τα πόδια αντικρυστά.
Παρά την αυστηρή σχηματοποίηση, πρόκειται για μία δυναμική και γεμάτη κίνηση
απεικόνιση.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 66
Ηράκλειο
Κνωσός
Σελλόπουλο
Τάφος Ι
ΥΜ ΙΙΙ Α2 - Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του
ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1863
Σαρδόνυχας με λευκές - γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Φακοειδής. Διαγώνια οπή στερέωσης.
Η ακμή στο άνοιγμα της οπής είναι σπασμένη, ενώ σπάσιμο υπάρχει και σε άλλο σημείο.
Σχόλιο : Διαφανής αχάτης με αποχρώσεις από γκριζόλευκο έως καστανό. Δεν
διαπιστώνεται απεικόνιση στύλου από τον οποίο να κρέμεται το ζώο, αλλά τα απλωμένα
χέρια των δύο ανδρών. Η κυνηγετική λεία συνήθως κρέμεται από τα πόδια. Σύγκρινε με
το CMS I Nr224 (Kenna CS Nr 36). Το θέμα μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό αν το
στρέψουμε κατά 90 μοίρες με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή,
απεικονίζεται ένα ελάφι με στραμμένη την κεφαλή προς τα δεξιά να απομακρύνεται από
τον πλαγιασμένο άνδρα. Σύγκρινε με το CMS VII Nr 262. Η δεύτερη ανδρική μορφή
αιωρείται με απλωμένα τα χέρια και ελαφρά λυγισμένα τα πόδια. Πιθανόν να
απεικονίζεται σκηνή κυνηγιού με αποτυχημένη έκβαση. Ο άνδρας στα αριστερά κρατεί
πιθανόν εγχειρίδιο. Τέλος, διακρίνεται γραμμή κάτω από περίγραμμα της ράχης του
ελαφιού.
Δύο άνδρες μάλλον γυμνοί, βαδίζουν προς τα δεξιά μεταφέροντας ελάφι με μεγαλόπρεπο
σώμα κρεμασμένο σε ράβδο, με το κεφάλι του να στρέφεται προς τα πίσω. Το ζώο
περιορίζεται στο στενό μεσοδιάστημα ανάμεσα στους δύο άνδρες. Τα μπροστά πόδια
λυγίζουν στα γόνατα. Τα κέρατα προβάλλουν πίσω από τον πρώτο άνδρα, του οποίου τα
πόδια φαίνονται να αιωρούνται. Το κάτω άκρο του δεύτερου άνδρα κάμπτεται ισχυρά σε
γωνία προς τα πάνω. Οι οφθαλμοί των ανδρών και του ζώου αποδίδονται με κουκκίδες.
Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.

CMS II3 Nr 67
Ηράκλειο
Κνωσός
Σελλόπουλο
Τάφος Ι
ΥΜ ΙΙΙ Α2 – Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του
ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1865
Ονυχας με λευκές - γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Φακοειδής. Διαγώνια οπή στερέωσης.
Άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Διαφανής αχάτης με αποχρώσεις από λευκόφαιο έως καστανό. Είναι δύσκολο να
ορίσει κανείς τη σωστή οπτική γωνία του θέματος - δαιμονική μορφή (με ανθρώπινο
κάτω και ζωώδες άνω σώμα). Σε αναλογία με συγγενικά μοτίβα, ο μελετητής τείνει να
πιστεύει ότι η περιστροφή της σφραγίδας κατά 100 μοίρες, με τη φορά των δεικτών του
ρολογιού αποτελεί τη σωστή οπτική γωνία, έτσι ώστε τα πόδια και το κεφάλι να κοιτούν
προς τα κάτω. Ο οφθαλμός αποδίδεται με κύκλο και κεντρική κουκκίδα.
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•

Υβριδική μορφή (ταύρος - άνθρωπος) με έντονα στραμμένο προς τα δεξιά σώμα.
Ανορθώνονται το πρόσθιο μέρος του ταύρου, το κεφάλι, τα καμπύλα κέρατα και τα
πόδια. Τα ανθρώπινα πόδια κινούνται επίσης προς τα πάνω. Οι οφθαλμοί και τα
ρουθούνια αποδίδονται με κουκκίδες. Κάτω από τη μορφή, διακρίνεται το θέμα τριγώνου
με στειλεό (impaled triangle). Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 68
Ηράκλειο
Κνωσός
Σελλόπουλο
Τάφος Ι
ΥΜ ΙΙΙ Α2 – Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του
ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1865
Ονυχας με λευκές - γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Πεπιεσμένος κύλινδρος με κυρτές επιμήκεις έδρες.
Τα άκρα της διαμπερούς οπής στην οπίσθια όψη έχουν ελαφρά φθαρεί. Κατά τα άλλα
άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Διαφανής αχάτης με χρωματισμούς που κυμαίνονται από λευκόφαιο σε ανοικτό
καστανό.

•
•
•
•
•
•

Ταύρος, με ταχύ καλπασμό προς τα δεξιά, ορθώνει το κεφάλι. Ο οφθαλμός αποδίδεται με
κουκκίδα. Η ουρά κρέμεται προς τα κάτω. Αμέσως μπροστά από το ζώο, μικρό δέντρο
του οποίου το φύλλωμα διακρίνεται μπροστά από το λαιμό του. Αξιόλογη φυσιοκρατική
απόδοση.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 69
Ηράκλειο
Κνωσός
Σελλόπουλο
Τάφος Ι, ανατολικός λάκκος, ταφή 1, Ανασκαφή Ν. Πλάτωνος, G. Huxley 1957.
ΥΜ ΙΙΙ Α2 - Β συνευρήματα. Η σφραγίδα είναι πιθανότατα πρωιμότερη του
ανασκαφικού της συνόλου.
ΑΜ 1866
Σαρδόνυχας με λευκές - γαλακτώδεις φλεβώσεις.
Πεπιεσμένος κύλινδρος.
Μικρές φθορές στο αριστερό πίσω πόδι του ταύρου και στην άνω αριστερή γωνία της
σφραγιστικής επιφάνειας. Κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Σχόλια : Διαφανής λευκόφαιος έως καστανός αχάτης. Ο οφθαλμός αποτελείται από
κύκλο με κουκκίδα. Οι οπλές είναι όμοιες με αυτές των CMS II 3/ 66 και CMS II 3/ 68
και αποτελούν χαρακτηριστικό πολλών απεικονίσεων, καθώς η κουκκίδα έμπροσθεν
καταλήγει σε αιχμή. Αποδίδεται το φύλο του ζώου.

•
•
•
•
•

•

Ταύρος σε κατατομή προχωρεί με μεγάλα βήματα προς τα δεξιά, με το κεφάλι να γέρνει
προς τα εμπρός. Η ουρά κάμπτεται προς τα πάνω. Το σώμα είναι ρωμαλέο, ογκώδες και
μυώδες. Ιδιαίτερα τονισμένοι είναι οι μύες στην περιοχή του ώμου. Οι οφθαλμοί, τα
ρουθούνια και οι οπλές αποδίδονται με κουκκίδες. Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 70
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφος - Ιερό
ΑΜ 1421 β
Μαύρος στεατίτης
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης. Στην πίσω όψη της, ίχνη εργαλείου (σμίλης).
Καλή διατήρηση.
Στυλ Διακοσμητικό.

•

Πυκνά ομαδοποιημένοι κύκλοι με κεντρική στιγμή, περιμετρικά διατεταγμένοι γύρω από
ακτινωτό – αγκαθωτό θέμα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 71
Ηράκλειο
Κνωσός
Τάφος - Ιερό
ΑΜ 1421 δ
Σκουροπράσινος στεατίτης.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Καλή διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.

•

Δύο ιπτάμενα ψάρια σε αντιθετική διάταξη 'tete - beche', με τις ράχες τους να κάμπτονται
προς την περιφέρεια. Τα πτερύγια αποδίδονται με διαγράμμιση σε σχήμα βεντάλιας. Στο
μεσοδιάστημα μεταξύ των πτερυγίων, δικτυωτό με ρόμβους.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 72
Ηράκλειο
Κνωσός
Γεωμετρικοί τάφοι
Γεωμετρικοί τάφοι 1900
Συνευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου.
ΑΜ 226
Λαδοπράσινος λίθος με καστανές κηλίδες.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Δεξιά οπή πίσω ελαφρώς διευρυμένη λόγω φθοράς. Καλή διατήρηση.
Σχόλια : Τα σύνθετα παραπληρωματικά μοτίβα αμφίπλευρα στη γυναικεία μορφή
απεικονίζουν πιθανόν πτηνά, τα οποία κρατά η γυναίκα στα λυγισμένα στους αγκώνες
χέρια της.

•

Γυναικεία μορφή με κεκλιμένο ωοειδές κεφάλι και χέρια που υψώνονται στα πλάγια και
κάμπτονται στον αγκώνα. Φορά κωδωνόσχημη φαρδιά φούστα, οι καμπύλες διπλές
γραμμές της οποίας δείχνουν την πτύχωση ή την κατασκευή της από δέρμα. Στις
εξωτερικές γωνίες, παραπληρωματικά (πιθανόν φυτικά) μοτίβα.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 73
Ηράκλειο
Κνωσός
Γεωμετρικοί τάφοι
Γεωμετρικοί τάφοι 1900
Συνευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου.
ΑΜ 227
Σκουροπράσινος ίάσπις
Πεπιεσμένος κύλινδρος. Οπή στερέωσης κατά τον μακρό άξονα, ελαφρά διαγώνια.
Τα άκρα της οπής είναι οξυγώνια. Μικρή σχετικά φθορά στη περιοχή του φτερού (του
γρύπα). Κατά τα άλλα πολύ καλή διατήρηση.
Σχόλια : Το υλικό είναι μάλλον σερπεντίντης. Το γεγονός συμπεραίνεται από την τεχνική
εγχάραξης, στην οποία χρησιμοποιείται το βελόνι.

•

Σχηματοποιημένος γρύπας καθιστός προς τα δεξιά, με ανυψωμένες και ανοιχτές
φτερούγες. Στο σώμα μικρές γραμμώσεις. Πίσω από το ζώο διακρίνεται δένδρο ή θάμνος.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 74
Ηράκλειο
Κνωσός
Γεωμετρικοί τάφοι
«Γεωμετρικοί τάφοι 1900»
Συνευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου.
ΑΜ 225
Αμέθυστος.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Άριστη διατήρηση.

•

Ελάφι σε καλπασμό προς τα δεξιά, υψώνει το κεφάλι προς τα πάνω και πέφτει στα
πρόσθια πόδια. Τα κέρατά του διαχωρίζονται σε δύο τμήματα και η ουρά του είναι
ανασηκωμένη. Οι κηλίδες στο δέρμα αποδίδονται με διαγράμμιση. Στο κάτω τμήμα του
κορμιού προεξέχει το βέλος που έπληξε το ζώο. Αξιόλογη φυσιοκρατική απεικόνιση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 75
Ηράκλειο
Κνωσός
Γεωμετρικοί τάφοι
Γεωμετρικοί τάφοι 1900
Συνευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου.
ΑΜ 230
Λίθος λαδοπράσινος, λευκός, φαιός και ανοκτόχρωμος καστανός και κατάστικτος.
Φακοειδής. Διαγώνια οπή στερέωσης.
Σχετικά καλή διατήρηση.
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•

Τέσσερα δελφίνια ή ιπτάμενα ψάρια σε διάταξη στροβίλου, ακολουθούν την κυκλική
φορά των δεικτών του ρολογιού, με τα κεφάλια σε κοινή κατεύθυνση προς το κέντρο.
Ανάμεσα τους, τέσσερα μικρά ψάρια σε αντίστοιχη κυκλική διάταξη.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 76
Ηράκλειο
Κνωσός
Γεωμετρικοί τάφοι
Γυψάδες γεωμετρικός τάφος κοντά στις οικίες του Hogarth.
Συνευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου.
ΑΜ 1909
Ελεφαντόδοντο.
Σκαραβαίος.
Άριστη διατήρηση.
Εισηγμένο από την Αίγυπτο.
Σχόλιο : Το υλικό είναι κατά πάσα πιθανότητα φαγεντιανή. Η επιγραφή, που αναφέρει το
όνομα του θεού JMN = Amun, είναι αναγνώσιμη με διπλή φορά - λόγω συμμετρίας - από
το αριστερό όσο και από το δεξί άκρο. Το σημείο J συνοδεύεται από ένα φυλλόσχημο
κόσμημα και στις δύο πλευρές, με τη σωστή φορά, έτσι τα σημεία M και N, του ονόματος
διαβάζονται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

•

Τέσσερα ιερογλυφικά σημεία. Ανάμεσα σε δύο κατά το ήμισυ λογχόσχημα φύλλα,
οριζόντια γραμμή με αιχμές, και πάνω από αυτήν, ταινία με εκλείψεις.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 77
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1954
Μαύρος στεατίτης.
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Κομμάτι της ακμής έχει αποκοπεί. Το σωζόμενο άκρο της οπής στερέωσης έχει κτυπηθεί.
Φθαρμένη σφραγιστική επιφάνεια.

•

Υβριδική μορφή "γυναίκα - πτηνό" σε συνεσταλμένη (οκλάζουσα) στάση προς τα δεξιά.
Το κάτω μέρος του σώματος ανήκει σε ενδεδυμένη με φούστα γυναικεία μορφή (η
παρυφή της φούστας διακρίνεται στο κάτω μέρος του ποδιού). Το άνω μέρος του
σώματος ανήκει σε πτηνό με μεγαλόσχημες φτερούγες.

•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 78
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες.
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
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•
•
•
•
•

ΑΜ 1900
Μαύρος ασβεστόλιθος
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης (αμφίπλευρα διακρίνονται τα ίχνη δεύτερης,
ευρύτερης διάτρησης).
Θραύσμα στην ανώτερη οπή. Κατά τα άλλα άριστη διατήρηση.
Σχόλιο : Πρόκειται για υλικό σκληρότερο του ασβεστόλιθου. Το γεγονός συμπεραίνεται
από την τεχνική εγχάραξης.

•

Δύο χήνες με μακρύ καμπύλο λαιμό και ράμφος, προς τα αριστερά. Οι οφθαλμοί
αποδίδονται με κουκκίδες, το ατρακτοειδές σώμα και οι ουρές αποδίδονται με
διαγράμμιση. Το πίσω πτηνό ανοίγει τις φτερούγες, που σχηματίζονται από καμπύλες
γραμμές και μικρά γραμμίδια. Το έδαφος δηλώνεται από διπλή οριζόντια γραμμή.
Αξιόλογη φυσιοκρατική απόδοση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 79
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1902
Μαύρος ασβεστόλιθος
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Διαβρωμένη επιφάνεια

•

Ρωμαλέος γρύπας με ραδινό σώμα πλαγιασμένος προς τα αριστερά. Το κεφάλι στρέφεται
προς τα πίσω. Οι φτερούγες ανοίγουν προς τα πάνω. Ο οφθαλμός αποδίδεται με
κουκκίδα. Το λοφίο αποδίδεται με δύο γραμμές. Η ουρά στρέφεται προς τα πάνω.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 80
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1953
Σκουρόφαιος αιματίτης.
Αμυγδαλοειδής. Στην οπίσθια όψη, δύο πλευρικές γλυφές.
Άριστη διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.

•

Οριζόντιο εξόγκωμα πλαισιώνεται από γραμμή πάνω στην οποία αναπτύσσεται θέμα που
μοιάζει με πάπυρο. Στο κεντρικό στέλεχος του παπύρου αναπτύσσονται αμφίπλευρα δύο
παράλληλες ευθείες σε διαγώνια διάταξη. Στα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις
παράλληλες ευθείες και το άνθος, από μία κουκκίδα.

•

CMS II3 Nr 81
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1903
Σάρδιος με σκουρόχρωμες κηλίδες.
Αμυγδαλοειδής.
Αποκρουσμένο το ένα άκρο της σφραγίδας. Κατά τα άλλα καλή διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.

•

Δύο σχηματοποιημένα ψάρια που αποδίδονται με μια ελαφρώς καμπύλη, ατρακτοειδή
δέσμη γραμμών. Κολυμπούν σχεδόν παράλληλα προς τα πάνω, με μικρή απόκλιση από
τον άξονα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 82
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1955
Διαφανής γαλακτώδης πορτοκαλοκίτρινος καρνεόλης με μελανά στρώματα.
Τρίεδρικό πρίσμα με αμυγδαλοειδείς έδρες, από τις οποίες σφραγιστικές είναι μόνο οι
δύο.
Αποκρουσμένη η ακμή ανάμεσα στις δύο σφραγιστικές επιφάνειες. Κατά τα άλλα άριστη
διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό
Σχόλιο : Α) πρόκειται για ταλισμανικό θέμα σουπιάς
Β) ακαθόριστο ταλισμανικό θέμα

•
•
•
•
•

α) Πιθανόν πρόκειται για έντονα σχηματοποιημένη σουπιά. Στο πεδίο διακρίνονται
διάφορα γραμμικά μοτίβα.
β) Σειρά ημισελήνων διατεταγμένων κατά τον μακρύ άξονα της σφραγίδας. Πάνω και
κάτω, απλές διασταυρούμενες γραμμές. Το θέμα δεν δύναται να οριστεί με μεγαλύτερη
ακρίβεια (αδιάγνωστο).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 83
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1901
Σαρδόνυχας με μεγάλη σκουρόχρωμη κηλίδα.
Αμυγδαλοειδής, με πλευρικές βαθιές γλυφές στην οπίσθια όψη.
Αποκρούσεις στις εισόδους των δύο οπών στερέωσης.
Στυλ Διακοσμητικό.
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•

Γύρω από κεντρικό κύκλο, διαγράφονται τέσσερις άλλοι κύκλοι σε σταυροειδή διάταξη.
Οι δύο που βρίσκονται κοντά στα άκρα της οπής στερέωσης πλαισιώνονται από ρόμβους,
ενώ οι δύο επόμενοι εσωκλείονται σε γωνίες. Στα πεδία εντός των ρόμβων και των
γωνιών αλλά και στις λοιπές εξωτερικές γωνίες, λεπτές παραπληρωματικές γραμμές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 84
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1907
Μαύρος στεατίτης
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Τα άκρα της οπής έχουν εντελώς φθαρεί. Φθαρμένη και η σφραγιστική επιφάνεια.
Μέτρια διατήρηση.
Στυλ Διακοσμητικό.

•
•

Οριζόντια γραμμή σε διαμετρική διάταξη. Πάνω σε αυτήν αναπτύσσονται δύο περαιτέρω
άξονες σχήματος V. Στα πεδία που σχηματίζονται μεταξύ των γραμμών, από ένας κύκλος
με κεντρική κουκκίδα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 85
Ηράκλειο
Κνωσός
Ιερό της Δήμητρας
Κάτω Γυψάδες
Συνευρήματα της Αρχαϊκής - Κλασικής Περιόδου.
ΑΜ 1957
Μαύρος στεατίτης
Πεπιεσμένος κύλινδρος που έχει χαραχθεί αμφίπλευρα.
Η πρόσθια οπή αλλά και μια δεύτερη έχουν φθαρεί στα δύο άκρα τους. Φθαρμένη
σφραγιστική επιφάνεια. Μέτρια διατήρηση.
Στυλ Διακοσμητικό.

•
•

•

•
•

α) Σταυρός που αποτελείται από κουκκίδες (στα άκρα του κάθετου άξονά του, κουκκίδα
μεγαλύτερο μεγέθους) διαιρεί την σφραγιστική επιφάνεια σε τέσσερα όμοια τμήματα.
Στα δύο κατώτερα πεδία, από μία κουκκίδα που πλαισιώνεται από ημισέληνο. Στα δύο
ανώτερα πεδία, από ένας ελλειπής κύκλος, με κεντρική κουκκίδα. Στο αριστερό ανώτερο
πεδίο, δύο περαιτέρω στιγμές.
β) Στο κατώτερο ήμισυ της επιφάνειας, ομάδα από ισομεγέθεις κουκκίδες σε ακανόνιστη
διάταξη. Στο ανώτερο ήμισυ, διακρίνονται τα ίχνη δύο ή τριών κύκλων με κεντρική
κουκκίδα και μεμονωμένες στιγμές.

CMS II3 Nr 86
Ηράκλειο
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•
•
•
•
•
•
•

Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή Ά. Εβανς 1902
ΑΜ 213
Λαδοπράσινος στεατίτης
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Το δεξί άκρο της οπής στερέωσης έχει εντελώς φθαρεί. Απόκρουση στο μέσο της
επιφάνειας.

•

Γυναικεία μορφή προς τα δεξιά μεταφέρει τετράποδο ζώο, το κεφάλι του οποίου
προβάλλει πάνω από τον ώμο της. Το ένα χέρι στηρίζεται στους γοφούς. Είναι
ενδεδυμένη με φούστα με πλούσιες και μαλακές πτυχώσεις.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 87
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή Ά. Εβανς 1930
ΑΜ 1410
Μαύρος στεατίτης.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Το ανώτερο άκρο της οπής ελαφρά φθαρμένο.

•

Φυσιοκρατική απεικόνιση κεφαλής λιονταριού σε κατατομή προς τα δεξιά. Λεπτομερής
είναι η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και της χαίτης, που διακρίνεται
από πυκνή διαγράμμιση. Μπροστά από την κεφαλή και κοντά στην περιφέρεια της
σφραγίδας, αδιάγνωστο αντικείμενο διάστικτο στο ένα άκρο, που εξελίσσεται τοξοειδώς.
Στο ελεύθερο πεδίο, κυματοειδείς γραμμές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 88
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή Ά. Εβανς 1902
ΑΜ 206
Λίθος με κηλίδες και πλατιές καστανοέρυθρες φλεβώσεις.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Διαβρωμένη σφραγιστική επιφάνεια.
Σχόλιο : Αδιαφανής σκουρόφαιος και πορτοκαλόχρωμος λίθος. Η μάσκα πάνω από τη
ράχη του ζώου πλαισιώνεται από δύο υδρόβια πτηνά.

•

Αγελάδα με μακριά κέρατα στέκεται προς τα αριστερά, στρέφει το κεφάλι της προς τα
πίσω και κάτω για να γλύψει τρυφερά το μοσχαράκι της, που υψώνει το κεφάλι για να
θηλάσει. Πάνω από τη ράχη της αγελάδος, διακρίνεται μία μάσκα με ανθρωπόμορφα
αλλά λίγο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά κατενώπιον. Αξιόλογη φυσιοκρατική
απεικόνιση.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 89
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή Ά. Εβανς 1902
ΑΜ 202
Μελανόφαιος λίθος με κηλίδες.
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Κατώτερη οπή ελαφρά σπασμένη πίσω. Διατήρηση σχετικά καλή.

•

Ταύρος σε κατατομή προς τα αριστερά, με ανασηκωμένο κεφάλι, πέφτει στα πρόσθια
πόδια που λυγίζουν στα γόνατα. Το ζώο χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο οφθαλμό και τα
μακριά καμπυλούμενα κέρατά του. Φυσιοκρατική απεικόνιση.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 90
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή Ά. Εβανς 1902
ΑΜ 203
Σκουροπράσινος στεατίτης
Φακοειδής. Κάθετη οπή στερέωσης.
Αμφότερες οι οπές ελαφρά διαβρωμένες στην οπίσθια όψη. Διατήρηση μέτρια.

•

Τετράποδο (άγρια αίγα) με κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά. Το ζώο έχει μεγάλα
καμπυλούμενα κέρατα, με μικρούς κόμβους. Το στόμα είναι μισάνοιχτο. Μπροστά από
το ζώο διακρίνεται καμπύλο φυτικό θέμα. Πάνω από το οπίσθιο μέρος του σώματος,
τέσσερις παράλληλες γραμμές σε διαγώνια διάταξη. Το έδαφος αποδίδεται με γραμμίδια.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 91
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Από το χώμα της ανασκαφής 1911
ΑΜ 948
Σκουροπράσινος - μαύρος στεατίτης.
Φακοειδής. Οπή στερέωσης στον κάθετο άξονα.
Ανώτερη οπή ελαφρά διαβρωμένη πίσω. Κατά τα άλλα, καλή διατήρηση.

•

Δύο ναυτίλοι διαφορετικού μεγέθους. Έκαστος διαθέτει από τρεις καμπύλους βραχίονες
προς τα αριστερά. Η θάλασσα αποδίδεται με κυματοειδή γραμμή που σχηματίζεται από
συνεχόμενα ημικύκλια.

•
•
•
•

CMS II3 Nr 92
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
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•
•
•
•
•
•

Ανασκαφή A. Eβανς 1902
ΑΜ 207
Μαύρος ασβεστόλιθος.
Φακοειδής, με ελαφρά κωνική (αετωματική) οπίσθια όψη.
Οριζόντια οπή στερέωσης.
Οπές ελαφρά διαβρωμένες πίσω.

•

Μεγάλο χταπόδι, με φυσιοκρατική απόδοση, που καταλαμβάνει όλη την σφραγιστική
επιφάνεια. Το κατώτερο μέρος του σώματος είναι ωοειδές. Τα τέσσερα ζευγάρια
πλοκαμιών με τους μυζητήρες εκτείνονται ομοίως και στις δύο πλευρές. Από το κεφάλι
με τους μεγάλους αμυγδαλοειδείς οφθαλμούς, προβάλλουν τρεις κεραίες σε σχήμα
βεντάλιας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 93
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή A. Evans 1902
ΑΜ 204
Μαύρος στεατίτης.
Φακοειδής, με κωνική οπίσθια όψη.
Κάθετη οπή στερέωσης.
Οι οπές δεν φέρουν φθορές. Άριστη διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.

•

Σχηματικά αποδοσμένο θέμα αραχνοειδούς. Ο κωνικός κορμός διαιρείται σε δύο άκρα,
που καταλήγουν σε μικρές αιχμές. Από κάθε πλευρά προβάλλουν τρία οδοντωτά πόδια.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 94
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Από το χώμα της ανασκαφής του 1911
ΑΜ 950
Μελανόφαιος στεατίτης
Φακοειδής. Οριζόντια οπή στερέωσης.
Το δεξί άκρο της οπής έχει σπάσει. Κατά τα άλλα καλή διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό (;).
Στυλ Cut style (;).
Σχόλιο : Η πλευρική αιχμή στο κεφάλι δεν αποδίδει το ανοιχτό ράμφος που περιγράφεται.

•

Πτηνό (χελιδόνι) πετά προς τα πάνω με φτερούγες που κάμπτονται σε γωνία. Οι
φτερούγες χαρακτηρίζονται από διπλό περίγραμμα. Τα φτερά αποδίδονται με
παράλληλες διαγραμμίσεις. Το ανοικτό ράμφος στρέφεται προς τα πάνω και πλάγια.

•
•

CMS II3 Nr 95
Ηράκλειο
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•
•
•
•
•
•
•
•

Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή A. Evans 1902
ΑΜ 217
Μαύρος λίθος, όχι ιδιαίτερα σκληρός.
Αμυγδαλοειδής.
Τμήμα της ακμής και μεγάλο τμήμα της οπίσθιας όψης αποκρουσμένα. Οι αύλακες της
διάτρησης έχουν αποκαλυφθεί και δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Στυλ Cut style.
Σχόλιο : Το υλικό εμφανίζεται σκληρότερο του στεατίτη. Πρόκειται για αδιαφανή μαύρο
λίθο.

•

Σχηματοποιημένο πτηνό που πετά προς τα πάνω, με ανοιχτές γωνιούμενες φτερούγες οι
οποίες αποδίδονται, όπως και η ουρά, με διαγράμμιση. Οι φτερούγες πλαισιώνονται
άνωθεν από τρεις παράλληλες γραμμές. Το ράμφος έχει φορά προς τα πάνω. Δύο λοξές
γραμμές αμφίπλευρα του κορμού αποδίδουν πιθανότατα τα πόδια.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 96
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Παράδοση από ένα φύλακα
ΑΜ 1594
Μαυροπράσινος στεατίτης.
Τριεδρικό πρίσμα, με συμπαγείς, ελαφρά ελλειπτικές σφραγιστικές επιφάνειες
Έχει αποκρουσθεί ελαφρά η ανώτερη ακμή.
Στυλ Ταλισμανικό.
Σχόλιο : Τα μοτίβα ανήκουν τυπολογικά, στην ταλισμανική ομάδα και συγκεκριμένα
στην ομάδα του “Cut Style”. Στην τρίτη σφραγιστική επιφάνεια διακρίνεται πιθανότατα
«βουκράνιο».

•

α) Σχηματοποιημένο πτηνό με ανοιχτές φτερούγες που κάμπτονται σε γωνία, πετά προς
τα πάνω.
β) Σχηματοποιημένο πτηνό που ανοίγει τις φτερούγες του και τεντώνει το κεφάλι προς τα
πίσω.
γ) Μάσκα ζώου, πιθανόν λιονταριού, με τριγωνικούς βοστρύχους, τετράγωνο ρύγχος και
μάτια που αποδίδονται με κύκλους και κεντρική στιγμή.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 97
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Ανασκαφή A. Evans 1902
ΑΜ 218
Πράσινος ίασπις με καστανές φλεβώσεις
Αμυγδαλοειδής.
Φθορά κατά μήκος της φλέβωσης στη σφραγιστική επιφάνεια. Κατά τα άλλα καλή
διατήρηση.
Στυλ Ταλισμανικό.
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•

Σχόλιο : Ταλισμανικό θέμα.

•

Σχηματοποιημένη παράσταση. Δύο κυματοειδείς και αντιθετικά διατεταγμένες γραμμές
προβάλλουν από μικρό κύκλο. Οι γραμμές σχηματίζονται από ημικύκλια (ημισελήνους).
Πάνω και κάτω από τον κύκλο, από ένα τρίγωνο. Πιθανόν να πρόκειται για παράσταση
αγγείου πόσης με κωνικό λαιμό, με πόδι και καμπύλες λαβές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMS II3 Nr 98
Ηράκλειο
Κνωσός
Άγνωστη θέση εύρεσης
Παλιές ανασκαφές στην Κνωσό· παραδόθηκε από τον Έβανς το 1931.
ΑΜ 1430
Κράμα από χαλκό και ασήμι. Διακρίνεται πράσινη οξείδωση.
Πεπιεσμένος κύλινδρος.
Στυλ Διακοσμητικό.
Σχόλιο : Το υλικό περιέχει μέταλλα. Το αντικείμενο καθαρίστηκε με πρωτοβουλία του
Dr. Ingo Pini, κατά την περίοδο εργασιών του 1977, από τον συντηρητή Α.
Φουντουλάκη. Έχει χρώμα στιλπνό μαύρο. Στην επιφάνεια παρατηρούνται κοίλες
στρογγυλές εμβαθύνσεις που ερμηνεύονται ως φυσαλίδες από τη χύτευση. Το σχήμα, το
υλικό και το θέμα συγκρίνονται με εκείνα του CMS II 3/ 256.

•

Στις δυο σφραγιστικές επιφάνειες, από πέντε διατεταγμένες παράλληλες ευθείες, κατά
τον εγκάρσιο άξονα.
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V. 3. Γλωσσάρι ελληνικών και αγγλικών όρων
Σε αυτή την εργασία, ο σχολιασμός και η περιγραφή του εννοιολογικού σχήματος της
οντολογίας πραγματοποιήθηκε, για ευνόητους λόγους, στην ελληνική γλώσσα. Υλοποιήθηκε,
όμως στην αγγλική γλώσσα όπως επιβάλλει η χρήση του προτύπου RDF και RDF/S. Για τη
διευκόλυνση της ανάγνωσης του σχήματος ακολουθεί γλωσσάρι με τους βασικούς όρους που
αναφέρονται στην οντολογία. Κάθε αγγλικός όρος περιγράφεται από τον αντίστοιχο
ελληνικό, όπως έχει καταγραφεί στο πλαίσιο της εργασίας.
Ελληνικός όρος
Ανάπτυξη σώματος
Ανατομία
αναφέρεται ονομασία στρώματος
αναφέρεται περιγραφή άμεσου περιβάλλοντος
Αναφέρεται σε αριθμό καταγραφής στο CMS
Αναφέρεται σε παράλληλο στο CMS
αντικείμενο
Αναφέρεται σε τυπολλογικό γνώρισμα
αναφέρεται σχόλιο για το αρχαιολογικό
περιβάλλον και ανασκαφή
Ανθρωπογενείς κατασκευές
Άνθρωποι
Αντικείμενα
αντικείμενο έχει αριθμό καταγραφής
Απόκτηση
απόσταση
Αρχιτεκτονική κατασκευή
Άτομο
Βάθος πεδίου

Αγγλικός όρος
Presentation of Creature
Body anatomy
incorporates stratum
incorporates environment
refers to CMS inventory Nr
refers to related Item

βρίσκεται αριστερά από
βρίσκεται δεξιά από
βρίσκεται πίσω από
βρίσκεται πλησίον του
βρίσκεται σε απόσταση από
βρίσκεται υψηλότερα από
βρίσκεται χαμηλότερα από
βρίσκται μπροστά από
Γεωγραφικό διαμέρισμα
Γεωμετρικά θέματα
Γνωρίσματα όντων
Δακτύλιος - κρίκος
Δέσιμο
διακρίνεται (φθορά) στη θέση
διαντιδρά με
Διάταξη θεμάτων στο πεδίο
Διάτρηση
Διάφορα
Διαχείριση
Διαχειριστική πληροφορία
Δραστηριότητα
Εγχάραξη
Ειδικά χαρακτηριστικά (όντων)

left oriented ( is left to)
right oriented (is right to)
in background of
is close to
is distant from
is in higher level than
is in lower level than
in Foreground of
Geographical Region
Geometric Forms
Features of Creatures
Hoop
Mount
( wear) is located at
interacts with
Field division
Stringhole
Miscellaneous
Administration
Administrative information
Activity
Carving
Specific features

refers to typological parallel of related item
incorporates comment for archaeological
environment and excavation
Human Constructions
Humans
Objects
item has inventory number
Acquisition
has distance range
Building
Person
plane (appears on plane)
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Είδος δομής
Είδος
ευρύτερου
αρχαιολογικού
συγκροτήματος
Εικόνα
Εικονογραφικά στοιχεία
εικονογραφικό στοιχείο συμμετέχει σε
δραστηριότητα
είναι μεγαλύτερο από
είναι μικρότερο από
Εισαγωγική πληροφορία
Εκτίμηση εργαλείων
Ενδυμασία
Εντομα / Ζωύφια
Επέμβαση
Επίγεια σώματα
επίπεδο
Εργαστήριο- καλλιτέχνης
Ερμηνεία
Ερπετά
έχει oνομα (ατόμου)
έχει βάρος
έχει διάμετρο
έχει επίθετο (ατόμου)
έχει θέση στη σύνθεση (εικονογραφικό
στοιχείο)
έχει κατεύθυνση στο πεδίο του σφραγίσματος
έχει μέγιστο μήκος,
έχει μέγιστο πάχος
έχει μέγιστο πλάτος
έχει μέγιστο ύψος
έχει
συνολικό
αριθμό
σφραγιστικών
επιφανειών
έχει τύπο (Αντικειμένου)
έχει τύπο (Αρχιτεκτονικής κατασκευής)
έχει τύπο (γεωμετρικού θέματος)
έχει τύπο (επίγειου σώματος)
έχει τύπο (ουράνιου σώματος)
έχει τύπο (τεχνικής)
έχει τύπο (φυτικού θέματος)
έχει τύπο (χλωρίδας)
έχει χρονολογία απόκτησης
Ζώα του νερού
η πηγή φέρει τίτλο
Θέμα
Ιδιότητα
Ιδιότητες
Ιδιωτική Συλλογή
Καθολικό Αναγνωριστικό Πόρων
Κάλυμμα κεφαλής
καταγράφει σχόλιο
Κατάσταση διατήρησης
Κατευθυνόµενος γράφος
κατεύθυνση

Construction
Archaeological complex
Image
Iconographic Elements
participates in type of activity
has larger scale
has smaller scale
Introductive information
Tool use
Clothing
Insects
Intervention
Bodies on earth
has level
Workshop/ Craftsmen
Interpretation
Reptiles
person has name
weight (has weight)
diameter (has diameter)
person has surname
element has position in the field
ιs oriented in the field
has length
has thickness
has width
has height
carries number of seal faces
object has type
building has type
geometric form has type
body on earth has type
heavenly body has type
has type of technique
plant form has type
flora has type
has date of acquisition
Water animals
(Source) carries title
Theme
Property
Qualities
Private collection
Universal Resource Identifiers ή URI
Head cover
holds description of comment
State of Preservation
Directed labeled graph
is oriented
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Κίνηση
Κλάση ή Κατηγορία, Οντότητα ή Κόμβος (σε
γράφο)
κλίμακα μεγέθους
Κόμη
Κόσμημα
Κύριο θέμα
Μεικτά όντα
Μέλη όντων
Μουσείο
Νομός
Ονομασία δομής
Ονομασία
ευρύτερης
(αρχαιολογικής)
περιοχής
Όντα
οπή ανάρτησης έχει κατεύθυνση
Οπτικές ιδιότητες
Οπτικό αντικείμενο
Οπτικό Θέμα
Οργάνωση
Ουράνια σώματα
Όψη σώματος
Παραγωγή
Πεδίο «ορισµού»
Πεδίο «τιµών»
περιγράφεται (οπτικό αντικείμενο)
περιγραφέται (εικονογραφικό στοιχείο)
Περιγραφή όντων
Περιγραφή υλικού αντικειμένου
Πηγή τεκμηρίωσης
Πλαίσιο
Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
Πλαστικό σχήμα
πλαστικό σχήμα έχει περιγραφή
πλαστικό σχήμα έχει τύπο
Πληροφοριακός πόρος
Πολιτισμική οντότητα
Πολιτισμικό αντικείμενο
πολιτισμικό αντικείμενο τεκμηριώνεται από
πηγή τεκμηρίωσης
Πολυεδρική Οντολογία
Προσέγγιση με όρους
Πτηνά
Σημασιολογικός Ιστός
Σημασιολογικός σχολιασμός
Σκηνικός χώρος
Στάδιο επεξεργασίας
Στυλιστική απόδοση
Συµβολοσειρά χαρακτήρων
Συλλογή Μουσείου
Συμβατικά τμήματα
Σύμβολα γραφής
Συνευρήματα

Pose
Class
has scale
Hairstyle
Jewelry
Prime theme
Composite beings
Parts of Creatures
Museum
County
construction carries name
Archaeological area
Creatures
stringhole has orientation
Visual qualities
Visual item
Visual Subject
Composition
Heavenly bodies
Body view representation
Production
domain
Range
(Visual item) has description
iconographic element carries designation
Description of creatures
Physical description
Documentation Resource
Border
Resource Description Framework, RDF
Plastic features
plastic features have description
plastic features have type
Resource
Cultural entity
Cultural object
extracts information
faceted ontology
set of term approach
Birds
Semantic Web
semantic annotation
Landscape
Stage of elaboration
Rendering of design
String
Museum collection
Conventional segments
Signs of script
Estimation of the context
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συνολικός αριθμός ομογενών στοιχείων
Συντακτικά στοιχεία
Συντακτική κατάσταση στοιχείων
Σύνταξη
Συντήρηση
Συσχετιζόμενη ομάδα
Σφενδόνη
σφενδόνη φέρει εικονογραφικά στοιχεία
Σφραγίδα
σφραγιστική επιφάνεια φέρει εικονογραφικά
στοιχεία
Σφραγιστικό δακτυλίδι
Σχήμα σφραγιστικής επιφάνειας
Τετράποδα
Τεχνική
Τεχνοτροπικές ομάδες / Στύλ
Τοποθεσία
Τόπος εύρεσης
Υλικό
Υλικό αντικείμενο
υλικό αντικείμενο περιγράφεται
υλικό αντικείμενο φέρει οπτικό αντικείμενο
Υποϊδιότητα
Υποκλάση
φέρει διάκοσμο στα άκρα (της διαμπερούς
οπής)
φέρει ειδικά χαρακτηριστικά (υλικού)
Φθορά
Φύλο
Φυσικά γνωρίσματα
Φυσικές ιδιότητες
Φυτικά θέματα
χαρακτηρίζεται από αρ. παραρτήματος
έκδοσης
χαρακτηρίζεται από αρ. τόμου
χαρακτηρίζεται από αριθμό
χαρακτηρίζεται από βαθμό σκληρότητας
υλικού
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια
χαρακτηρίζεται από διευθέτηση του χώρου
χαρακτηρίζεται από είδος σφραγιστικής
επιφάνειας
χαρακτηρίζεται από εκδότη
χαρακτηρίζεται από εκδοτικό οργανισμό
χαρακτηρίζεται από εκτίμηση χρονικής
περιόδου παραγωγής
χαρακτηρίζεται από επιμελητή έκδοσης
χαρακτηρίζεται από έτος έκδοσης
χαρακτηρίζεται από ονομασία χώρου εντός
δομής
χαρακτηρίζεται από πίνακες
χαρακτηρίζεται από σελίδες
χαρακτηρίζεται από συγγραφέα

has total number of elements
Syntactic elements
State of Element
Syntax of iconographic elements
Conservation
Related group
Bezel
bezel bears icon elements
Seal
seal face bears icon element
Signet ring
Seal face
Quadrupeds
Technique
Style group
Location
Provenience
Material
Physical item
physical item has description
bears visual item
subProperty
subClass
bears decoration on the string hole mouth
Bears features
Wear
Sex
Physical characteristics
Physical qualities
Plant forms
refers to the number of supplement
refers to number of volume
refers to number
has grade of hardness
has translucency
has space arrangement
Seal face has type of surface
refers to publisher
refers to publishing institution
Physical item has estimated production date
refers to editor
refers to year
incorporates internal space in construction
refers to images
refers to pages
refers to author

185

χαρακτηρίζεται από τίτλο άρθρου ή βιβλίου
χαρακτηρίζεται από τίτλο παραρτήματος
έκδοσης
χαρακτηρίζεται από τίτλο τόμου
χαρακτηρίζεται από τόπος έκδοσης
χαρακτηρίζεται από τύπο παραρτήματος
έκδοσης
χαρακτηρίζεται από τύπο πηγής
χαρακτηρίζεται από χρώμα
χαρακτηρίζονται
από
εκτιμούμενη
χρονολόγηση (συνευρημάτων)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Χειρονομία
Χλωρίδα
Χώρος ονοµατοδοσίας

the name of a series or set of books
refers to the title of supplement
refers to the title of volume
refers to location
refers to type of supplement
type of source
has color
Indicates context date
Characteristic features
Gesture
Flora
Namespace
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V. 4. Κώδικας
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η κωδικοποιημένη μορφή της υλοποιημένης oντολογίας της
παρούσας εργασίας. Στον κώδικα χρησιμοποιούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου
δεδομένων RDF/S δηλαδή, του μοντέλου που χρησιμοποιήσαμε για την περιγραφή και τον
συσχετισμό των οντοτήτων της οντολογίας298. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η χρήση της
αγγλικής γλώσσας κρίθηκε αναγκαία ώστε να γίνει εφικτός ο σημασιολογικός και
συντακτικός έλεγχος του RDFσχήματος της οντολογίας από τον Σημασιολογικό Αναλυτή
(RDF Parser)299. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζεται το σύνολο της διάταξης των
οντοτήτων και των ιδιοτήτων (ή σχέσεων) των σφραγιστικών αντικειμένων και της
εικονογραφίας τους, που δομείται σε οκτώ διακριτές θεματικές ενότητες (χώρους
ονοματοδοσίας)300.
Χώρος ονοματοδοσίας: Εισαγωγική Πληροφορία (Namespace: Introductive Information)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Icon="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#"
xmlns:Visual="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Visual_Subject1.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Icon_element1.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Icon_element1.rdf#"-->
<rdfs:Class rdf:ID="Cultural_Entity">
<rdfs:comment>Is the carrier of all information.
This is an abstract entity, which comprises the kinds of things that have the potential to exist. It
comprises physical objects and intellectual products.
It is distinguished in “Cultural Object” and “Documentation resourse” being described further in the
structured framework.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Cultural_object _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Cultural_object">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cultural_Entity"/>
<rdfs:comment>A discrete item, which is a product of technological and intellectual actions. Cultural
Object is the carrier of physical and visual Items.
Cultural Objects are concrete and complete entities that are related to the “source of Documentation”.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="extracts_information">
<rdfs:domain rdf:resource="#Cultural_object"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:comment>An informative relationship between Cultural Objects and Documentation Resource
exists when the referenced items could stand independently and the relationship is informative, in
further identifying and annotating the objects. The relation between cultural objects and
Documentation Resource is necessary. The data values of the Documentation should describe the
identity, the characteristics and the processes that took place in the lives of the related objects.

298

βλ. Κεφ. ΙΙ. 2.
βλ. Κεφ. Ι.6.
300
βλ. Κεφ. ΙΙ. 2 και Κεφ. ΙΙΙ2.
299
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</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_ Physical_Item_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Physical_Item">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cultural_object"/>
<rdfs:comment>A real item of material nature which constitutes a unit for documentation. The
Physical Item is the carrier of the visual item.
Physical Items are single items, that consist of many parts (Conventional segments). Physical item is
the notion that groups all seals and signet rings as well as their conventional segments. We use the term
Physical Item to introduce the basic information about the objects under consideration. Some technical
facts are included, such as the orientation of the stringhole, the decoration of the mouth etc
Physical Items are related to Physical qualities.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="extracts_Physical_information">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#extracts_information"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Physical_qualities"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="comprises_Physical_Items">
<rdfs:domain rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Physical_Item"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_has_description">
<rdfs:domain rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>A textual description of the physical item, including a discussion of issues related to it.
Important information in this descriptive text has been
indexed in other appropriate categories</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="bears_visual_Item">
<rdfs:domain rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Visual_Item"/>
<rdfs:comment>Relationships between physical and visual item may be essential. An essential
relationship exists where the described physical item carries physically the referenced visual item
within a context.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Seal _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Seal">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:comment>This Class comprises all types of seals heterogeneous in their shapes and materials.
The entry basically refers to the morphological characteristics of the seals and, in certain cases, to
peculiarities of body decoration. The terminology used for shapes is dependent on that used in the
CMS.
Examples : Lentoid, amygdaloid, cushion-shaped etc. type I, type II etc
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="seal_bears_Sealface">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Seal_face"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="seal_has_number_of_sealfaces">
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The number of seal faces a seal has.
Example : 3</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="seal_bears_stringhole">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal"/>
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<rdfs:range rdf:resource="#Stringhole"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="seal_bears_mount">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Mount"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="seal_bears_plastic_features">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Plastic_features"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Signet_ring _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Signet_ring">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:comment>The entry mainly refers to all types of signet rings.
Example : type IV</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="signet_ring_bears_bezel">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Signet_ring"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Bezel"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="signet_ring_bears_hoop">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#comprises_Physical_Items"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Signet_ring"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Hoop"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!--____________________________Class_Conventional_segments
_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Conventional_segments">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Item"/>
<rdfs:comment>Conventional Segments are entities such are holes, mounts, surfaces etc. which are
specifically constantly dependent on the complete entity of Physical items.
The subclasses of the Conventional Segments are “parasitic entities” such as parts (Bezel, Hoops),
surfaces (Seal Face) which are -in most cases- specifically constantly dependent on physical objects
(their hosts). Conventional segments may be also places or segments with a topological relation like
seal faces -which are not parts of their host-. All segments are essential wholes, but no common unity
criterion may exist for all of them. Conventional Segments are relevant parts.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!--_____________________________Class_Seal_face _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Seal_face">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>The shape which provides the boundary for the field of the design Example : rectangle
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="seal_face_has_type_of_surface">
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal_face"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>It describes the type of flatness of the seal face Examples : Convex concave
etc</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!--<rdf:Property rdf:ID="seal_face_bears_icon_elements">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#bears_visual_Item"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Seal_face"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>-->
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<!--_____________________________Class_ Stringhole_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Stringhole">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>The different stringhole types of seals develop chronologically. Single horizontal
srtingholes occur through out the Minoan Age and are the most common type of boring. The next most
common kind is the Δ type, which is formed by a horizontal boring met by two more holes which
usually slant down from the top.
It describes the orientation of the stringhole either it is vertical or horizontal to the motif depicted.
Lentoids carrying animals usually have stringholes vertical to the motif, but those that carry people
generally have horizontal stringholes, which are often an indication of the scene’s special nature.
Example : Stringhole running horizontally Example : horizontal stringhole
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_type_of_decoration_on_the_mouth">
<rdfs:domain rdf:resource="#Stringhole"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>It involves the explicit description of the decoration and technique used for both
mouths of the string hole. Example : Granulation
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Bezel _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Bezel">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>The external appearance of the bezel, the particular way in which it appears.
Considering that in the early Minoan period the typical bezel is circular or oval, while rings in the Late
Bronze Age have an elliptical bezel that is aligned perpendicularly and horizontally to a vertical hoop.
Example: elliptical bezel /face with turned –up edge, elliptical back with turned –down
edge.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!--<rdf:Property rdf:ID="bezel_bears_icon_elements">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#bears_visual_Item"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Bezel"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>-->
<!-- _____________________________Class_Hoop _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Hoop">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>The external appearance of the circular ringlike hoop, the particular way in which it
appears or in which the parts are arranged. Example : hoop with five granular bands.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Mount_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Mount">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>The arrangement of metal in which the bezel of the signet ring or the seal is fixed.
Example : Golden caps -for a seal -</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_ Plastic_features_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Plastic_features">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Conventional_segments"/>
<rdfs:comment>It describes the plastic figures and miscellaneous features that appear solid on the
seals. It concerns zoomorphic, anthropomorphic seals etc..
Examples: animal head, animal squatting etc.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="plastic_features_have_description">
<rdfs:domain rdf:resource="#Plastic_features"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

190

<rdfs:comment>The analytical description of the plastic figures and their features. Example : Two
animals are lying next to one another and whose heads protrude horizontally in opposite
directions.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="plastic_features_have_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Plastic_features"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to any kind of complementary comments on plastic features when
they are interrelated parts of a complex or single units. Example : axially intertwined
animals</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Visual_Item _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Visual_Item">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cultural_object"/>
<rdfs:comment>This entity comprises items which are designed primarily or in addition to another
functionality to represent or depict something in an optical manner, be it concrete or abstract. Visual
Items refer to the intellectual or perceptual aspect of documentation. The visual items class provides a
means of identifying, annotating and linking together objects which carry the same visual units (here
Iconographic elements). Visual items are related to Visual qualities. Visual Items are considered as
ontologically independent from physical Items. Nevertheless, we may still use the notion of
dependence to characterize the visual item as being dependent on visual qualities.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="distinguishes_compositional_relations">
<rdfs:domain rdf:resource="#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Visual_Item"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="extracts_visual_information">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#extracts_information"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Visual_qualities"/>
<rdfs:comment>Relationships between physical and visual item may be essential. An essential
relationship exists where the described physical item carries physically the referenced visual item
within a context.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-_____________________________Class_Documentation_Resource
_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Documentation_Resource">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cultural_Entity"/>
<rdfs:comment>Citations to sources of textual information related to the seal or signet ring being
described, including the standard published bibliographic materials, and references to opinions
expressed by scholars or subject experts. The first citation belongs to the work of
CMS.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_type_of_source">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The type of source ---for example:``Series'' book, PhD thesis, journal.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="carries_title">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The work's title which is being cited.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_the_number_of_volume">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The number of a journal, magazine, or of a work in a series. An issue of a journal or
magazine is usually identified by its volume and number; the organization that issues a technical report
usually gives it a number; and sometimes books are given numbers in a named series. </rdfs:comment>
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</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_the_title_of_volume">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_the_type_of_supplement">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The No of the section added to the volume</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_the_title_of_supplement">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The title of the section added</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_the_number_of_supplement">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The title of the section added</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_year">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The year of publication or, for an unpublished work, the year it was written. Generally
it should consist of four numerals, such as 1984, although the standard styles can handle any year
whose last four nonpunctuation characters are numerals, such as `\hbox{(about
1984)}'.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_location">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>A location associated with the entry, such as the city in which a conference took place.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_article_with_title">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The title of an article from a journal or magazine</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_pages">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>One or more page numbers or range of numbers, such as 42--111 or 7,41,73--97 or
43+ (the `+' in this last example indicates pages following that don't form a simple range). To make it
easier to maintain Scribe-compatible databases, the standard styles convert a single dash (as in 7-33) to
the double dash used in TeX to denote number ranges (as in 7--33).</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_pages_of_comments">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the page number of the Comments about the Item and not the
original description of it.It refers to the pages where a detailed discussion of the way in which the seal
or signet ring was made, including an assessment of its workmanship or characteristics of execution,
the iconographical the conservation methods used, the specific applications of techniques.
A complementary annotation. It serves as additional information that can help the reader. It is used by
the standard CMS.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="holds_description_of_comment">
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<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_images">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_CMS_inventory_Nr">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The record number as is given in the CMS
(Roman numerals followed by Arabic)</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_related_item">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the number of each published (in the CMS ) related physical item
for example CMS II , 3 , 56 etc</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_typological_parallel_of_related_item">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the corresponding feature of the related item Example : carving
technique</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_editor">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>Name(s) of editor(s), typed as indicated in the LaTeX book. If there is also an author
field, then the editor field gives the editor of the book or collection in which the reference appears.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_author">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The name(s) of the author(s), in the format described in the LaTeX book.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_publisher">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The publisher's name or institution</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="refers_to_publishing_institution">
<rdfs:domain rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The publisher's name or institution</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!--_________Class_Physical_qualities _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Physical_qualities">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:comment>Physical qualities give additional information not recorded in former categories. They
annotate further (based on the bibliographic material) and refer to the Physical Item.
They include the following entities: Physical Description ,Production and Administration.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Visual_qualities _____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Visual_qualities">
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Documentation_Resource"/>
<rdfs:comment>Visual qualities include the conceptual annotation and semantics that refer to the
Visual Item. They include the following entities: Visual subject, Syntax of Iconographic Elements , and
Description of Creatures.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
Χώρος ονοματοδοσίας: Περιγραφή υλικού αντικειμένου (Namespace: Physical description)
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!-- PHYSICAL DESCRIPTION
A basic description of the features such as size and current state of the physical Item expressed in
generic terms,without reference to the subject depicted.-->
<rdf:Property rdf:ID="has_length">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>All measurements are given in centimetres as appropriate. All measurements are the
exact repetition of the measurements as given in the CMS volumes.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_diameter">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_height">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_width">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_thickness">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_weight">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_state_of_preservation">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#State_of_Preservation"/>
</rdf:Property>
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<rdf:Property rdf:ID="has_stage_of_elaboration">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Stage_of_elaboration"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_conservation">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Conservation"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_intervention">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Ite
m"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Intervention"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_wear">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Wear"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_has_characteristic_features">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Characteristic_features"/>
</rdf:Property>
<!-_____________________________Class_Physical_Characteristics
_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Physical_Characterictics">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_qualities"/>
<rdfs:comment>It involves the explicit description of all distinctive characteristics
(or qualities) which describe the current state or certain measurements etc. of the physical item .
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_State_of_Preservation
_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="State_of_Preservation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>The condition of a physical item with regard to circumstances. The state of damaged
or perfect condition. </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Stage_of_elaboration______________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Stage_of_elaboration">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>The description of the physical item with attention to numerous parts or details that
witness the effort of production and state of elaboration of the item.
The current stages of manufacture.
Example: semi-worked pieces in various stages of manufacture or failures</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Conservation_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Conservation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>It describes the act or process of conserving. Examples : chemical conservation ,
cleaning etc. </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_date_of_corvervation">
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<rdfs:domain rdf:resource="#Conservation"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Intervention_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Intervention">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>The act or an instance of human interfering or remodelling the physical Item,
Examples : re – carving, re – modelling of the seal, and all physical features which result from human
intervention</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Wear_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Wear">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>The designations here refer to the type of wear which we observe on a seal or signet
ring. Example: Cracks, fissures etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="is_located_at">
<rdfs:domain rdf:resource="#Wear"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>To determine the position of Gradual impairment or diminution resulting from use or
attrition. A study of wear patterns on the stringholes might reveal how these seals were suspended.
Example: Worn at the one end of the string hole.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-_____________________________Class_Characteristic_features_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Characteristic_features">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Physical_Characterictics"/>
<rdfs:comment>A feature that helps to identify, tell apart, or describe recognizably; a distinguishing
mark or trait.
Example: the back side of the seal carries ancient tool marks. Example: Dark V shaped vein in the
centre of the field
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
Χώρος ονοματοδοσίας: Διαχειριστική τεμηρίωση (Namespace: Administration)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!--ADMINISTRATION
Description: The namespace gives identificative information for the physical environment in which the
physical item is currently held. It includes the procedures by which an artefact was acquired and the
name of Person involved in the act of the acquisition.-->
<rdf:Property rdf:ID="item_has_inventory_number">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The record number as is given by the museum or other organisation that the item
belongs to. The designations used here do not deviate from those cited in the CMS.
Example: HM : 1230</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_is_kept_in_museum">
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<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Museum"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_is_kept_in_collection">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Collection"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_is_kept_in_private_collection">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Private_Collection"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_had_acquisition">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Acquisition"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="item_has_been_acquisited_by">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Person"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Administration _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Administration">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_qualities"/>
<rdfs:comment>It comprises all activities or processes of administering, especially the management of
the physical items The entity comprises classes such as Museum, Museum Collection, Private
Collection, Acquisition, Person etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Museum _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Museum">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administration"/>
<rdfs:comment>The name of the institution which is currently devoted to the acquisition, conservation,
study, exhibition, and educational interpretation of the seals and signet rings. Example: Museum of
Heraklion</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Collection______________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Collection">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administration"/>
<rdfs:comment>The name of the Collection which is embodied in the organisation of a museum
Example: Giamalakis Collection etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Private_Collection______________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Private_Collection">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administration"/>
<rdfs:comment>The name of the private collection which keeps the items under consideration.
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Example : Metaxas Collection</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Acquisition_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Acquisition">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administration"/>
<rdfs:comment>The description of the act of acquiring the physical Item
Examples: Excavation, donation etc</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_date_of_acquisition">
<rdfs:domain rdf:resource="#Acquisition"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Person_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Person">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administration"/>
<rdfs:comment>The person involved in the acquisition
Example: Donator, Excavator etc </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="person_has_name">
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The First name of the Donator , excavator etc</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="person_has_surname">
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The Last name of the Donator , excavator etc </rdfs:comment>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
Χώρος ονοματοδοσίας: Παραγωγή – Κατασκευή (Namespace: Production - Constuction)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!--PRODUCTION - CONSRUCTION
Description: The namespace describes all that information which refers to the creation and
manufacturing processes of a physical item. For example, the manufacture substance of which a
physical item is composed, the technique or tools used, its date of production, groups that contributed
to the design or, manufacture and Provenience (analytical description of the geographic location that
artifacts were manufactured in).-->
<!-- _____________________________Class_Production _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Production">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_qualities"/>
<rdfs:comment>It describes the action of manufacturing, the process of producing in
agreement with certain rules. To deal with specialized production, archaeologists usually use two kinds
of evidence. Firstly, direct evidence related to the specific place where production occurs. Secondly,
the finished objects themselves in their consumption context, which could yield indirect information
about the organization of production. In the absence of direct evidence, indications must be sought the
finished objects at the site level and from comparing the sites to each other at the regional level on the
basis of their features.
The entity comprises classes such as Material, Technique, Provenience, Context, Workshop, related
group, Tools etc.</rdfs:comment>
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</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Material _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Material">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to all substances out of which a seal or signet ring is
manufactured.
The main source for the identification of Aegean seal materials, the CMS, varies with its authors in the
consistency of the identifications. The designations used here do not deviate from those cited in the
CMS.
Examples : Jasper, rock crystal, agate, gold, steatite, gold with bronze core. </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="bears_features">
<rdfs:domain rdf:resource="#Material"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to any kind of complementary comments on the material. The
following remarks on the types of stones and their colors certainly played a part both in the style of the
engraving or the position of a motif.
Example: Sardonyx with white banding lines, agate with veins etc
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_color">
<rdfs:domain rdf:resource="#Material"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The characterization of the chromatic qualities of the material used. Example: light
brown</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_translucency">
<rdfs:domain rdf:resource="#Material"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to any kind of comments on the translucency or opaqueness of the
materials used.
For example, Chalcedony is translucent but sometimes is nearly opaque etc.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_grade_of_hardness">
<rdfs:domain rdf:resource="#Material"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>As the hardness of the materials is an important help in identification, the hardness of
each is given here according to the Mohs scale. Soft to middle – hard stone 9 Mohs 2- 5, and hard stone
usually varieties of quarz Mohs 6-7.
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Technique______________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Technique">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to all kind of techniques used in the production and
fashioning of the seals and signet rings. The virtual lack of the preserved tools that must have been
used in the engraving process necessitates a reconstruction of the technique from the cuts produced on
the extant seals themselves.
The technique used for the fashioning of seals is gouging and incising for soft stone and ivory. Hard
stones were commonly worked with the drill and wheel, mounded on a lapidary lathe. Example :
cutting and gouging the raw material, carving, drilling and engraving, moulding etc.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_type_of_technique">
<rdfs:domain rdf:resource="#Technique"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to any kind of complementary comments on the technique
style.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
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<!-- _____________________________Class_Carving______________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Carving">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the type of carving or engraving, which was
realised on the seal surface. The use of carving techniques as a criterion for defining a style – group is
not surprising, for any change in technique or material (soft hard stone) shall have a direct effect on the
appearance of a motif.
Example : deeply cut contours</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Estimation_of_Tools_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Tool_use">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to all the device used to perform or facilitate manual
work, such as the slow and fast turning drills for the working of soft stones etc.
Several different techniques are in evidence for the production of Minoan metal seals etc. Example:
slow drill
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Estimation_of_Context_____________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Estimation_of_Context">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>It describes the archaeological material (mainly ceramic) which the
physical item was excavated or discovered with. That archaeological context gives information about
the use, function and meaning of the item.
Examples : Ceramic Larnax etc</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="indicates_context_date">
<rdfs:domain rdf:resource="#Estimation_of_Context"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the estimation of the archaeological context date (as published in
the CMS ) Example : Larnax LM I</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Related_Group____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Related_Group">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to all observable correlations between different
iconographic groups and distinct traditions of craftsmanship. In some cases, it seems that our
iconographic groups are artificial groupings on the basis of Iconography and we notice stylistic
similarities among seals attributed to separate iconographic groups, probably reflecting manufacture by
the same craftsmen. Groups refer to the specific manner of rendering the motifs, the combined
secondary criteria of shape – material combination iconography, syntax, carving technique and
technical quality as well.
Example : The Malia workshop Complex. The petaloid /star group</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Workshop_Craftsmen____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Workshop_Craftsmen">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the concept of schools workshops and Masters
and the identification of their dynamic work. Generally we attempt to recognize broader production
groups or traditions of craftmanship sharing the same style. It is interesting to see whether these
traditions focus around certain sites and how a pattern changes throughout different periods.
Example : the Minoan Genius Master</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Provencience_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Provencience">

200

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Production"/>
<rdfs:comment>It refers to the topological source of the finding, not to the estimated
area of production</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_geographical_region">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Geographical_Region"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_county">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#County"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_archaeological_area">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Archaelogical_Area"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_location">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_archaeological_complex">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Archaeological_Complex"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_construction">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Construction"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="construction_carries_name">
<rdfs:domain rdf:resource="#Construction"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The conventional name of the structure. Example: Tomb C</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_internal_space_in_construction">
<rdfs:domain rdf:resource="#Construction"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>An artificial structure of a construction, provided for a particular purpose Example:
room A</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_stratum">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The specific archaeological layer that carries relevant information for the physical item
under consideration</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_environment">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The description of the circumstances or conditions where the physical item was found.
Example: the seal was found close to the ‘Portierloge’</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="incorporates_comment_for_archaeological_enviroment_and_excavation">
<rdfs:domain rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
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<rdfs:comment>A complementary annotation which serves as additional information</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-_____________________________Class_Geographical_Region_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Geographical_Region">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Provencience"/>
<rdfs:comment>An area having natural or arbitrarily assigned boundaries. Example:
Crete</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_County_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="County">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Geographical_Region"/>
<rdfs:comment>A territorial division exercising administrative functions. Example:
Heraklion</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Archaelogical_Area_____________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Archaelogical_Area">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#County"/>
<rdfs:comment>an open, in the past occupied , piece of ground within a county.
Example: Knossos</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Location_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Location">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Geographical_Region"/>
<rdfs:comment>a site that carries a name Example: Mavro Spelio</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Archaeological_Complex____________________________
_ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Archaeological_Complex">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archaelogical_Area"/>
<rdfs:comment>A constructed wide structure for specific use. Example: Settlement ,
Nekropolis</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Construction_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Construction">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archaeological_Complex"/>
<rdfs:comment>A structure, such as a building or framework which extents in the
space of an archaeological complex. Example: Tomb</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Properties_of_Production_____________________________
-->
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_is_produced_in_or_related_with">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Provencience"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_is_made_of">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Material"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_is_produced_with_tecnique">
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<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Technique"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_bears_type_of_carving">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Carving"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_indicates_tool_use">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Tool_use"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_is_related_to_context">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Estimation_of_Context"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_indicates_related_group">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Related_Group"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_indicates_workshop">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_Physical_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Workshop_Craftsmen"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="physical_item_has_estimated_production_date">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Physical_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the estimation of date production (as published
in the CMS ) on the basis
of stylistic, iconographic as well as typological considerations. Example: LM I</rdfs:comment>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
Χώρος ονοματοδοσίας: Εικονογραφικά Στοιχεία (Namespace: Iconographic elements)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
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<!--ICONOGRAPHIC ELEMENTS correspond only to what is directly perceived when the depiction
is observed (perceptual level). It correlates with a “Pre-iconographical” description, which refers to
simple identification of forms through familiarity. Looking at a depiction of a religious scene, for
example, we can only identify and name motifs and forms for example objects such as vessel with
which we are familiar, without additional annotation or interpretation.
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Iconographic_Elements">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:comment>The iconographic element may identify or refer to a discrete unit
within the larger entity (within a complex depiction).
The Iconographic elements here are not corresponding to the lists of “Motive” as they are described by
the CMS.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="iconographic_element_carries_designation">
<rdfs:domain rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the supplementary free text analytical description of each
iconographical element.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Landscape _____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Landscape">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>Landscape refers to a view of a natural or urban setting. Landscape is the more
developed mode of representation, as the artist must integrate subject with setting, instead of simply
filling in the empty spaces of the composition with fill elements. Some landscape settings seem to be
connected with a sphere of activities, for example the space of the sacred enclosure with ritual activities
etc. Example: natural setting</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Creatures______________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Creatures">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>All depicted biological and / or fantastic entities. Creatures are described and classified
individually and not in groups.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Human_Constructions______________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Human_Constructions">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>A physical structure, fashioned or devised systematically by humans, such as a
building, or object. </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Plant_forms_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Plant_forms">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>Any form of the various organisms of the kingdom Plantae which is not depicted as a
part of an urban or natural setting such as leaves, branches, lilies etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="plant_form_has_Type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Plant_forms"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Geometric_forms_____________________________ ->
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<rdfs:Class rdf:ID="Geometric_forms">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>All Simple or elaborated geometric forms in design and decoration. The class
comprises all Linear Forms such as random lines or scratching. Examples : Cross Hatcing , swastikas,
zig – zag, J –Hooks spirals etc </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="geometric_form_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Geometric_forms"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Signs_of_Script_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Signs_of_Script">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>Although writing is not a motif as such, it is central to the treatment of Aegean seal
motifs.
Examples : Archanes Script , Hieroglyphic A Hieroglyphic B etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
_____________________________Class_Miscellaneous____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Miscellaneous">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>The characteristics, or appearances of these forms can not be classified by other
classes. Here are classified all small objects which are topologically related with the sky or the free
space that we could describe as sky and appear to function as symbols, which may be culturally
specific, since we cannot easily recognize what they are meant to represent. These symbols basically
occur on rings, it is possible they may represent a kind of artistic shorthand. These signs or symbols
are shared by a relatively small body of glyptic mainly on Neopalatial gold rings.
Examples : The “eye” the “ branch” the “chrysalis” , the squiggly line thickened at one end.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Flora____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Flora">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Landscape"/>
<rdfs:comment>Any form of the various organisms of the kingdom Plantae which is part of an urban
or natural setting such as trees, flowers, branches, etc.
Floral elements which are classified under the class of Landscape function as supplementary elements
of a landscape. The rest of the floral motifs (pictorial or schematized) are classified under the class of
Plant Forms.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="flora_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Flora"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Bodies_on_Earth____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Bodies_on_Earth">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Landscape"/>
<rdfs:comment>A mass of matter that is distinct from other masses on the depicted earth surface, such
as Rocks etc. Here are classified all objects which are topologically related with the surface of earth
and appear to function partially as symbols, since we cannot easily recognize what they are meant to
represent.
Example :Rocks, water, rocks, egg- shaped boulder </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="body_on_earth_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Bodies_on_Earth"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Heavenly_Bodies_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Heavenly_Bodies">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Landscape"/>
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<rdfs:comment>All bodies relating to the sky or the heavens celestial bodies.
Heavenly bodies which are classified under the class of Landscape function as supplementary elements
of a landscape. The rest of the Heavenly bodies, for example stars (pictorial or schematized) are
classified under the class of Geometric Forms. Example: moon, sun
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="heavenly_Body_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Heavenly_Bodies"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Humans_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Humans">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>All feminine and masculine anthropomorphic figures except composite
beings.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Composite_Beings_____________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Composite_Beings">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>All Creatures that have a mixed appearance or fantastic entities made up of distinct
components, such as sphinxes, griffins, Minoan genii, hybrids etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Parts_of_Creatures_____________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Parts_of_Creatures">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>All parts of the bodies which are not representing full–length figures or the entire
bodies of animals Example : Bucrania, heads </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Quadrupeds_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Quadrupeds">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>Four-footed animals (mammals)</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Birds_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Birds">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>All feathered vertebrates with forelimbs modified to form wings. Example :
waterbird</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Insects or Bugs_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Insects">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>Any of various similar arthropod animals, such as spiders, centipedes, or
ticks.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Water_Animals_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Water_Animals">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>Any of various unrelated aquatic animals, such as a jellyfish, cuttlefish, or fishes and
mammals excluding water birds.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Reptiles_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Reptiles">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Creatures"/>
<rdfs:comment>snakes etc.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
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<!-- _____________________________Class_Buildings_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Buildings">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Human_Constructions"/>
<rdfs:comment>A built structure, as for human habitation or other uses. Example:
Altar</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="building_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Buildings"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Objects_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Objects">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Human_Constructions"/>
<rdfs:comment>All material things which are constructed and used by humans. Example: Vessels,
ship, boat, throne etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="object_has_type">
<rdfs:domain rdf:resource="#Objects"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
Χώρος ονοματοδοσίας:Σύνταξη (Namespace: Syntax of iconographic elements)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Icon="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Icon_Elements1.rdf#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Icon_element1.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Icon_element1.rdf#"-->
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!--SYNTAX OF ICONOGRAPHIC ELEMENTS
The study of the rules whereby elements of the depiction are combined to form the depicting subject.
The spatial relationships between the parts play a crucial role in the perception of the whole and are
involved in the communication of the messages. Syntax may thus be defined as the spatial (adjacency –
based ) topological (connectivity – based ) arrangement of human figures in the image field. It involves
the explicit description of all compositional elements and their relationships within the scene.-->

<rdf:Property rdf:ID="distinguishes_compositional_relations">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_Interpretation">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Interpretation"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_total_number_of_Elements">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
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<rdfs:comment>The entry refers to the enumeration of the homogenous iconographic elements
depicted Example: 4 women , 2 trees , 2 bulls</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="element_is_in_state">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>Connectivity relationships such as the tactile link between two figures are also
introduced as compositional categories. It concerns the extent of overlapping or occlusion, between
figures. Two forms of contact are recognised : the visual contact and the tactile contact.
Example: 1.The elements grow together
2. the elements have no connection
3. the elements are in a raw and show interconnections
4 visual - tactile connections
</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="#State_of_Element"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_oriented">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#distinguishes_compositional_relations"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>Directionality has been the subject of symbolic and other interpretations. It is related
to the left right opposition an important symbolic dimension in ancient thought. The direction or
position on the left or right side here, is considered only in relation with the other
elements.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_left_to">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#is_oriented"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_right_to">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#is_oriented"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_distance_range">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#distinguishes_compositional_relations"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>The extent of space between two icon_elements The spacing of two figures is defined
as the axial distance between them ( close to – distant from)</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_close_to">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_distance_range"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_distant_from">
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<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_distance_range"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_level">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#distinguishes_compositional_relations"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>The relative position on the scale of higher and lower. It is situated on higher or lower
ground ( higher level – lower level )</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_in_higher_level_than">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_level"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_in_lower_level_than">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_level"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="appears_on_plane">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#distinguishes_compositional_relations"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>The
relative
Position
along
the
axis
of
depth
(foreground
backround).</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="in_foreground_of">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#appears_on_plane"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="in_background_of">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#appears_on_plane"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="interacts_with">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="participates_in_type_of_activity">
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<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Activity"/>
<rdfs:comment>The identification of the implicated iconographic elements in the described activity.
Example: woman visits a shrine
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_scale">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#distinguishes_compositional_relations"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:comment>A proportion used in determining the dimensional relationship of a representation to
that which it represents (larger - smaller).</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_larger_scale">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_scale"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_smaller_scale">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#has_scale"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="element_has_position_in_the_field">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The place of each iconographic element in the depicted composition Example: central
placement</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="is_oriented_in_the_field">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Iconographic_Elements"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The right or left orientation of the creature depicted on the field, as seen by the viewer
and not in relation with other iconographic elements. Example : Left, Right
</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Syntactic_Elements_____________________________
-->
<rdfs:Class rdf:ID="Syntactic_Elements">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_qualities"/>
<rdfs:comment>The entity comprises the entities of Interpetation , State of element
and Activity conforming to the rules of syntax.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Interpetation_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Interpretation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Syntactic_Elements"/>
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<rdfs:comment>Critical explanation or Semantic interpretation of the implicated and
annotated iconographic elements. The identification of the role that an iconographic element is
carrying. Example: Archer</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_State_of_Element_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="State_of_Element">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Syntactic_Elements"/>
<rdfs:comment>
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Activity_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Activity">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Syntactic_Elements"/>
<rdfs:comment>A specified pursuit in which the iconographic elements are involved.
Figures are shown engaged in a variety of acts or occupations. They may be empting a vessel, shooting
a bow or engaged in other activities. Example: Hunt
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Icon="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Icon_Elements1.rdf#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
Χώρος ονοματοδοσίας:Περιγραφή όντων (Namespace: Description of creatures)
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Icon_element1.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Icon_element1.rdf#"-->
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!--DESCRIPTION OF CREATURES
Description: Semantic description of the appearance of the figures out of the aggregation and
annotation of figure attributes of the Creatures (subclasses of Iconographic elements).
-->
<rdf:Property rdf:ID="has_sex">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Sex"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_body_view">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Body_view_representation"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_presentation">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Presentation_of_Creature"/>
</rdf:Property>
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<rdf:Property rdf:ID="has_pose">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Pose"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_gesture">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Gesture"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_body_anatomy">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Body_Anatomy"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="bears_clothing">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Clothing"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="bears_Head_cover">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Head_cover"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="wears_hairstyle">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Hairstyle"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="bears_Jewelry">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Jewelry"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_specific_features">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Icon_Elements1.rdf#Creatures"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Specific_features"/>
</rdf:Property>
<!-_____________________________Class_Features_of_Creatures
_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Features_of_Creatures">
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<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_qualities"/>
<rdfs:comment>It involves the explicit description of all attributes of the Creatures. This entity
comprises all the classes of the analytically derived typology of creatures based on their observable
attributes of dress and adornment etc and related to their pose gestures etc. The Creatures, in most
cases, seem to have no individual physiognomic characterization. Thus, it is clear that the engraver was
not concerned with trying to indicate individualized portraits.
Instead, the variations among them are indicated by differences in pose, gesture costume and
hairstyle.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Sex_of_Creature _____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Sex">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The designation of Gender. The state of being male or female </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Body_view_representation___________________________
__ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Body_view_representation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The degree of frontality of creatures, ranging from profile to fully frontal, can be used
to qualify body view.Example:frontal , profile </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Presentation_of_Creature____________________________
_ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Presentation_of_Creature">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The entry is about the distinction between Full length figures or Partial representation
of the bodies.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Pose_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Pose">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>A particular position in which a creature poses. The arrangement of body parts;
Example: a standing position, animals may be assis, couchant, salient, regardant, with controrted head
etc </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Gesture_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Gesture">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>A movement of the hand intended to suggest a certain meaning. Example: Arms
extended, both arms raised, one arm is bent at chest etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Body_Anatomy_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Body_Anatomy">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The study or analysis of the body structure of humans and animals. Anatomical
attributes may identify a specific gender and age, this identification is made possible by a universal
perception mechanism based on the realistic depiction of the human or animals figures. Examples :
triangular torso</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Clothing_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Clothing">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The exact description of the pieces of clothes worn for special purposes by the
Creatures. Examples: skirt, apron etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Head_cover_____________________________ -->
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<rdfs:Class rdf:ID="Head_cover">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The exact description of the headdress for protection, ornamental covering or other
uses. Example : cap</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Jewelry_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Jewelry">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>Ornaments worn on the body made of metal etc. Example: rings necklaces
etc</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Hairstyle_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Hairstyle">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>The style in which hair is represented. Examples: dotted hairstyle, thick
tress</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Specific_features_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Specific_features">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Features_of_Creatures"/>
<rdfs:comment>Some creatures share certain formal specific characteristics. For example they have
elongated grooved heads represented without eyes or other features depicted. While some figures show
an attempt at the naturalistic rendering of musculature, they are also highly stylized and have
exaggeratedly slim members and wasp – waists.
Example : face with physiographic detail, downward pointing feet</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>
Χώρος ονοματοδοσίας: Οπτικό θέμα (Namespace: Visual subject)
<?xml version='1.0' ?>
<rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:Intro="file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/Introductive_Info2.rdf#">
<!-- for win: "file:///C:/path/to/Introductive_Info2.rdf#"
for http: "http://www.somewhere.org/path/to/Introductive_Info2.rdf#"-->
<!--VISUAL SUBJECT
Description: The namespace describes, explains and expresses the depicted subject. It includes such
concepts as general theme, theme, style, style of design, field division, space arrangement, type of
composition etc.-->
<rdfs:Class rdf:ID="Visual_Subject">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_qualities"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_prime_theme">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Prime_Theme"/>
<rdfs:comment></rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_theme">
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<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Theme"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_style">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Style_group"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_rendering_of_design">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Rendering_of_design"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_field_division">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Field_division"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_composition">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Composition"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_border">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#extracts_visual_information"/>
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Border"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_space_arrangement">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the general description of space arrangement of the iconographic
elements on the field of the seal face or bezel. The placement of the human figures and other objects at
various levels on the field of the bezel suggests the use of the cavalier perspective that is employed in
miniature fresco, rather than horizontal perspective using a groundline, the syntanctic arrangement
found on most gold rings. A third type of Aegean perspective related to cavalier views includes
rockwork along the top and bottom of the scene, which A. Chapin has called the “shallow cave” model
used to suggest receding landscapes sometimes appears in glyptic. Example: horizontal on a
groundline</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_description">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
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<rdfs:comment>A free-text note, which is an exact transcription of the text published in the CMS,
about the depiction, including analytical description, or interpretation, that gives additional
information. Comments on this description are not documented here.</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has_digital_representation">
<rdfs:domain
rdf:resource="file:///C:/Documents%20and%20Settings//Desktop/Introductive_Info2.rdf#Visual_Item"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Image"/>
</rdf:Property>
<!-- _____________________________Class_Primary_Theme _____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Prime_Theme">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>The identification of the subject matter depicted. The mythological, fictional,
religious, or historical narrative subject matter of the work, or its non-narrative content in the form
geometric motifs, plants etc.
Example : Animal attack, war or hunt, bullleaping etc
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Theme_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Theme">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>Terms that summarize the concepts presented in the interpretation of the subject matter
of a work. The identification of one or more particular iconographic complexes or scenes, which
usually belong to the larger narrative compositions. Example : Hugging the Boulder - pulling the tree ,
combats etc for the bullsports prime theme : net capture, somersault, trampling These are generic
terms, not proper names.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Style_group_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Style_group">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>The term or terms identifying a style, whose characteristics or distinctive manner are
represented by the work. The use of the concept of style in a traditional and restricted sense (without
reference to factors such as iconography, carving technique, material etc) does not occur here.
Example : talismanic tectonic Style B etc</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-_____________________________Class_Rendering_of_design_____________________________ ->
<rdfs:Class rdf:ID="Rendering_of_design">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment> The entry refers mainly to concepts such as abstraction, naturalistic rendering,
pictorialized rendering of a motif etc. Abstraction and pictorialization describe qualitatively different
kinds of stylistic manipulation. They do not represent discrete phenomena and in practice are often
difficult to distinguish from each other</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Field_division_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Field_division">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>The entry refers to the compositional principles or schemes on the field of the seal
face such as rotation, radiation, outline, segmentation, rapport, friezes etc</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Composition_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Composition">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>The manner in which distinct elements are combined or related. Figured scenes do not
display a fixed internal structure. Unlike individual figures, entire scenes consist of a variable number
of elements related to one another in a complex manner not amenable to formalization.
Example: antithetical group
</rdfs:comment>
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</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Border_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Border">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment>Description of the ornamental band or strip around or along the edge of the field of the
depiction.
Example : deeply incised border</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<!-- _____________________________Class_Image_____________________________ -->
<rdfs:Class rdf:ID="Image">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Visual_Subject"/>
<rdfs:comment> Different photographic views of the seals /signet rings and the seal faces (including
drawings and imprints) are used as they are available in the CMS in order to facilitate the comparison
with the annotation and description of the Physical and visual Item. The entry refers to the conventional
title or given name of the seal or signet ring as well as the description of the view. For example: Isopata
Ring, Photograph, side view across width of bezel or hoop, top view etc.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="links_to_image_of_Artifact">
<rdfs:domain rdf:resource="#Image"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="links_to_image_of_Sealface">
<rdfs:domain rdf:resource="#Image"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="links_to_image_of_Drawing">
<rdfs:domain rdf:resource="#Image"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="links_to_image_of_Impression">
<rdfs:domain rdf:resource="#Image"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>

217

Συγκεντρωτικός κατάλογος πινάκων
Πίνακας 1. Οι οκτώ χώροι ονοματοδοσίας για την προϊστορική αιγαιακή
σφραγιδογλυφία ...........................................................................................................23
Πίνακας 2. Οι xώροι ονοματοδοσίας όπως περιγράφονται μέσα από τον χώρο της
Εισαγωγικής πληροφορίας............................................................................................24
Πίνακας 3. Ανάπτυξη των βασικών οντοτήτων και των σχέσεών τους στον χώρο
ονοματοδοσίας : Εισαγωγική πληροφορία....................................................................66
Πίνακας 4. Ανάπτυξη των οντοτήτων : Σφραγίδα, Σφραγιστικό δακτυλίδι και
Συμβατικά τμήματα.......................................................................................................70
Πίνακας 5. Ανάπτυξη των ιδιοτήτων της Πηγής Τεκμηρίωσης .....................................77
Πίνακας 6. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Περιγραφή
υλικού αντικειμένου.....................................................................................................84
Πίνακας 7. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Διαχειριστική
τεκμηρίωση...................................................................................................................88
Πίνακας 8. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στο χώρο ονοματοδοσίας : Παραγωγή
Κατασκευή ....................................................................................................................93
Πίνακας 9. Aνάπτυξη οντοτήτων στο χώρο ονοματοδοσίας : Εικονογραφικά στοιχεία
....................................................................................................................................103
Πίνακας 10 Aνάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Περιγραφή
όντων..........................................................................................................................115
Πίνακας 11. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Σύνταξη
....................................................................................................................................123
Πίνακας 12. Ανάπτυξη οντοτήτων και σχέσεων στον χώρο ονοματοδοσίας : Οπτικό
θέμα ............................................................................................................................131

Συγκεντρωτικός κατάλογος εικόνων
Εικόνα 1. Το λεγόμενο δακτυλίδι του Μινώα ...........................................................107
Εικόνα 2. CMS II 3 Nr 16..........................................................................................116
Εικόνα 3. CMS II 3 Nr52...........................................................................................124
Εικόνα 4. CMS II 3 Nr27...........................................................................................140

218

V. 5. Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία :
Andreasen E. 2002: Index Terms for press photos: Thesaurus design principles,
Masters thesis from the Danish Library School.
URL: http://www.caldeson.com/RIMOS/andreasen5.html
Arnheim R. 1999: Τέχνη και οπτική αντίληψη. Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης,
Ποταμιάνος, Ιάκωβος, μετ., Θεμέλιο, Αθήνα.
Aruz J. 1999 : “The oriental impact on the forms of early Aegean seals” Meletemata:
studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th
year, Aegaeum 20, Betancourt P. ed., Liege, 8 – 14.
Baca M. Harpring P., Lanzi E., McRae L., Whiteside A. 2005 : “Cataloging Cultural
objects : A guide to describing Cultural Objects and their images”, Visual Resources
association, 2005, 1- 48.
URL: http://library.arts.usf.edu/mcrae/mcraeres.html
Barthes R. 1977 : Image, Music, Text, in Heath St. ed. and transl. Hill and Wang, New
York, 32-51.
Bechhofer S., Goble C. 1999 : “Classification based navigation and retrieval for picture
archives”, IFIP WG2.6 Conference on Data Semantics, DS8, Rotorua, New Zealand, 120.
URL: http://potato.cs.man.ac.uk/papers/ds8.pdf
Berners T., Hendler L. J., Lassila O. 2001 : “The Semantic Web”, Scientific
American, 23 – 25.
Betts J. H 1985 : “Seals of Middle Minoan III: Chronology and Technical Revolution”,
CMS Beiheft 3, Berlin, 1-17.
Betts J.H 1981 : “The Jasper Lion Master” : Some principles on establishing LM /LH
workshops and Artists”, in Pini I Niemeier W-D. eds. CMS Beiheft 1, Berlin, 1- 16.
Boardman J. 1970 : Greek Gems and Finger rings: early Bronze Age to Late Classical,
Thames and Hudson eds., London.
Breiteneder C., Eidenberger H. 1999: “Α Retrieval System for Coats of Arms”,
International Symposium on Multimedia Application and Distance Education, BadenBaden, 1- 6.
Burford B., Briggs P., Eakins J. P. et al. 2003 : “A Taxonomy of the Image: On the
Classification of Content for Image Retrieval”, Visual Communication 2003 2: 123-161.
URL: http://vcj.sagepub.com/cgi/content/short/2/2/123
Cain C. D. 2001 : “Dancing in the dark. Deconstructing a Narrative of Epiphany on the
Isopata Ring”, AJA 105, 1, 27 - 50.
Chandler D. . 2004 : Semiotics. The basics, Routledge, London.
URL: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem01.html

219

Chen H. Rasmussen R. 1999 : “Intellectual access to images”, Library Trends 48(2),
291-302.
Chryssoulaki S. 1999 : “A new approach to Minoan iconography an introduction : the
case of the Minoan Genii”, Meletemenata, Studies in Aegean Archaeology Presented to
Malcolm H. Wiener, Aegaeum 20, Betancourt P. ed., Liege, 112- 117.
Constantopoulos P., Doerr M. 1995 : “An approach to indexing annotated images”,
Multimedia Computing and Museums Selected Papers from the Third International
Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums, ICHIM 95 / MCN 1, 278 298.
URL: http://citeseer.ist.psu.edu/constantopoulos95approach.html
Cosmopoulos Μ. 1992 : “The development of iconography in the early Bronze 2
Aegean”, “ΕΙΚΩΝ” Aegaeum 8, Laffineur & Crowley eds., 91.
Crofts N., Doerr M., Gill T., Stead S., Stiff M. 2003: “Definition of the CIDOC
Conceptual Reference Model” V 04, Copyright © 2003 ICOM/CIDOC CRM Special
Interest Group.
Crowley J 1995 : “Images of power in the Bronze Age Aegean”, Aegaeum 12,
Laffineur, Niemeier eds., Liege, 475- 482.
Crowley J. 1992 : “The Icon Imperative: Rules of Composition in Aegaean art”,
Aegaeum 8 “ΕΙΚΩΝ” Laffineur & Crowley eds., Liege, 23-37.
Crowley J. 1999 : “Essay on ten precious Gems: originality in Aegean art”,
Meletemenata, Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener,
Aegaeum 20, P. Betancourt ed., Liege, 156.
Crowley J. 2000 : “Iconaegean classification and Database of Aegean glyptic”, CMS
Beiheft 6, Berlin, 16 – 26.
Crowley J., Adams A. 1995 : “Iconaegean and iconostatis. An iconographic
classification and a comprehensive Database for Aegean Glyptic”, CMS Beiheft 5,
Berlin, 39-57.
Dallas C. 1992 : “Syntax and semantics of figurative art: a formal approach”, in
Archaeology and the Information Ag: a global perspective, Reilly P., Rahtz S. eds.,
Routledge, London, 230 – 275.
Diaz R. P.A 2002 : “Faceted approach to Building Ontologies”, Commonwealth
Information Security Center, James Madison University, ER 2002.
URL: https://users.cs.jmu.edu/prietorx/Public/publications/BulidOntologiesRPDER2002.doc
Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set Version 1.1
Reference Description July 1999.
URL: http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/
Eakins J. 1998 : “Techniques for image retrieval”, Library and Information Briefings
85, South Bank University, Library Information Technology Centre, London.
Eakins J. 2002 : “Towards intelligent image retrieval”, Pattern Recognition 35(1) : 3–

220

14.
Fiske J. 1982 : Introduction to Communication Studies, Routledge, London.
Gangemi A., Guarino N., Masolo C., Oltramari A., Schneider L. 2002 :
“Sweetening Ontologies with Dolce”, 13th International Conference on Knowledge
Engineering and Knowledge Management (EKAW02), v. 2473 of Lecture Notes in
Computer Science, Siguenza, Spain, 166 – 196.
URL: http://www.loa-cnr.it/Papers/DOLCE-EKAW.pdf
Goodman N. 1969 : Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols BobbsMerrill, Indianapolis, 10 – 34.
Gudivada V., Raghavan V. 1995 : “Content-based image retrieval systems” IEEE
Computer 28 (9) : 18-22.
URL: http://delivery.acm.org/10.1145/280000/277426/p274gudivada.pdf?key1=277426&key2=8634457011&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=37
438626&CFTOKEN=84025022
Hall S. 1977 : “Culture, the Media and the "Ideological Effect'”, Mass Communication
and Society, Curran, Gurevitch & Woollacott eds., Edward Arnold, London, 315-348.
Heidorn P. 1999 : “The identification of index terms in natural language object
descriptions. Descriptive analogy” American Society for Information Science
Conference, Washington DC.
URL: http://www.isrl.uiuc.edu/~pheidorn/pub/NameGame/
Hodder I. 1987: “The contextual analysis of symbolic meanings”,. The archaeology of
contextual meanings, Cambridge University.
URL: http://www.stanford.edu/dept/anthroCASA/people/faculty/hodder2.html
Hollink L,.Wielinga B.J, Schreiber G., Wielemaker J., 2003 : “Semantic Annotation
of Image Collections”, Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation,
KCAP'03.
URL: http://www.cs.vu.nl/guus/ papers/Hollink03c.pdf.
Hollink L., Schreiber G., Wielinga B., Worring M. 2000 : “Classification of User
Image Descriptions”, IS&T/SPIE Internet Imaging, Vol. 3964, San Jose CA, 1-20.
URL: http://www.cs.vu.nl/~laurah/papers/Hollink_coid.pdf
Hyvönen E., Samppa S., Viljanen K. 2003 : “Intelligent Image Retrieval and
Browsing Using Semantic Web Tecniques – A Case Study”, SEPIA Conference at the
Finnish Museum of Photography, University of Helsinki.
URL: http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/abstracts/hyvonen.html
Hyvönen E., Styrman A., and Samppa S. 2002 : “Ontology – Based Image Retrieval”,
HIIT Publications Helsinki, 15- 27.
URL: http://www2003.org/cdrom/papers/poster/p199/p199-hyvonen.html
Innis R.1986: Semiotics: An Introductory Reader, Hutchinson, London.
Inoue M. 2004 : “On the need for annotation – based image retrieval” Workshop on
Information Retrieval in Context (IRiX) 29th July, Sheffield, 44-46.
URL: http://research.nii.ac.jp/~m-inoue/paper/inoue04irix.pdf

221

Jaimes A., Chang S.-F. 2000 : “A conceptual framework for indexing visual
information at multiple levels”, SPIE Internet Imaging 2000, vol. 3964, 1-14.
URL: http://www.ctr.columbia.edu/~ajaimes/Pubs/spie00_internet.pdf
Jung H. 1989 : "Methodisches zur Hermeneutik der minoischen und mykenischen
Bilddenkmäler," CMS Beiheft 3, Berlin, 91-109.
Koffina I. 2005 : Integrating XML data sources using RDF/S Schemas: The ICSFORTH Semantic Web Integration Middleware (SWIM), Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
Kress G., van Leeuwen T. 1996 : Reading Images: The Grammar of Visual Design,
Routledge, London.

Krzyszkowska O. 2005 : Aegean Seals An Introduction, Bulletin of the Ιnstitute
of Classical Studies Suppl. 85, Cornell T. ed., London.
Laffineur R. 1992 : “Iconography as evidence of social and political status”,”ΕΙΚΩΝ”,
Aegaeum 8, Laffineur & Crowley eds., Liege, 105 – 112.
Laffineur R. 2000 : “The iconography of Mycenean seals as social indicator”, CMS
Beiheft 6, Berlin, 167-179.
Marinatos N. 1995 : “Formalism and gender roles: A comparison of Minoan and
Egyptian art”, Aegaeum 12, Laffineur R., Niemeier D., eds.,Liege, 578-585.
Morgan L. 1985 : “Idea idiom and Iconography”,in L’ Iconographie Minoenne, Actes
de la Table Ronde d’ Athenes, 1983, Darque P. et. Poursat J.C eds., Athene, 4-19.
Morris C. 1938 : Foundations of the Theory of signs, 1938/1970, Chicago.
Neumueller M. 2001 : “Because I Seek an Image, Not a Book”, Lecture Notes In
Computer Science; Vol. 2266 Revised Papers from the International Workshops OHS-7,
SC-3, and AH-3 on Hypermedia: Openness, Structural Awareness, and Adaptivity, 104 –
113.
URL:http://suntrec.salzburgresearch.at/conferences/ohs7/papers/neumueller_position.pdf
Noth W. 1990 : Handbook of Semiotics, Indiana University Press.
Olivier J.-P. – Godart L. 1982 : “Recueil des inscriptions en Linear A”, Etudes
Cretoises, xxi, Paris.
Onassoglou A. 1985 : Die "Talismanischen Siegel” CMS Beiheft 2, Gebr. Mann Verlag,
Berlin.
Panofsky E. 1962 : Studies in Iconology, Harper and Row, New York.
Peterson T. 1994 : Introduction to the Art and Architecture Thesaurus, Oxford
University Press.
URL: http://shiva.pub.getty.edu.
Pini I. 1983 : “Chronological Problems of some Late Minoan signet rings” TUAS 8, 3949.

222

Pini I. 1992 : “Towards a standardization of terminology. Problems of Description and
identification”, “ΕΙΚΩΝ”, Aegean Bronze Age Iconography Shaping a methodology
Proceedings of the 4th International Aegean Conference, Aegaeum 8, Laffineur R.
Crowley J. L. eds., Liege, 11- 19.
Pini I. 1989 : “Zur rinctigen Ansicht minoisher Siegel - und Ringdarstellungen”, CMS
Beiheft 3, 1989 Berlin 201- 217.
Pini I. 1992 : Μινωικός και Ελληνικός Πολιτισμός. Από τη Συλλογή Μητσοτάκη, Α.
Ωνάσογλου μετ., Μαραγκού Λ. εκδ., Αθήνα.
Pini I. 2000 : “Der aussagewert von Bildthemen fuer die Chronologie der
Spaetbronzezeitlichen Glyptik”, CMS Beiheft 6, Berlin, 239-244.
Platon N., Pini I. 1984 : Iraklion Αrchaeologishes Museum Die Siegel Der
Νeupalastzeit, CMS II, 3 Berlin.
Platon N., Pini I., G. Salies,1977 : Iraklion Archäologisches Museum, Die Siegel der
Altpalastzeit, CMS II, 2, Berlin.
Foster K. Polinger 1997 : “Visage and Likeness in Minoan Art” , “ΤΕΧΝΗ”, Aegaeum
16, Laffineur R., Betancourt P.eds., Liege, 130 – 134.
Rehak P. 2000 : “The Isopata Ring and the question of narrative”, CMS Beiheft 6,
Berlin, 269 – 276.
Reimer U. 2001 : “Tutorial on Organisational Memories for Capturing, Sharing and
Utilizing Knowledge”, 3rd International Conference on Enterprise Information Systems
(ICEIS), Portugal.
URL: http://www.iceis.org/iceis2001/tutorials.htm
Sbonias K. 1995 : Fruehkretische Siegel Ansaetze fuer eine Interpretation der sozialpolitischen Entwicklung auf Kreta waehrend der Fruehbronzezeit, BAR International
Series 620.
Sbonias K. 2000 : “Specialisation in the early minoan seal manufacture : Craftsmen,
Settlements and the Organisation of Production”, CMS Beiheft 6, Berlin, 277 – 293.
Schreiber A.Th., Dubbeldam B., Wielemaker J., Wielinga B. 2001 : “Ontology –
Based Photo Annotation”, IEEE Intelligent Systems, 16(3):66–74.
URL: http://www.cs.vu.nl/~guus/papers/Schreiber01a.pdf
Schreiber A. Th., Blok I. I., Carlier D., van Gent W.P.C., Hoktam J., Roos U. 2002 :
“A mini –Experiment in Semantic Annotation”, The Semantic Web - ISWC 2002,
Number 2342 in Lecture Notes in Computer Science, Horrocks I.. Hendler J eds., Berlin,
404–408.
URL: http://www.cs.vu.nl/~guus/papers/Schreiber02b.pdf
Shatford S. 1986: “Analyzing the subject of a picture: A theoretical approach.
Cataloging and Classification”, Quarterly, 6(3).
Sonesson G. 1994 : “Prolegomena to the semiotic analysis of prehistoric visual
displays” Semiotica 100, Bouissac p. ed., 267-332.
URL: http://www.arthist.lu.se/kultsem/pdf/ProlegomenaN.pdf

223

Sontag S. 1979 : On photography, Penguin Books, London.
Soo Von- Wun, Chen – Yu Lee, Ching chih Chen 2003 : “Automated Semantic
Annotation and Retrieval Based on Sharable Ontology and Case-based Learning
Techniques”, Joint Conference on Digital Libraries (JCDL'03), Texas USA 61-71.
URL: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=827140.827148
Soo Von-Wun, Lee Chen-Yu, Jaw Jium Yeh, Ching-chih Chen 2002: “Using
Sharable Ontology to Retrieve Historical Images” International Conference on Digital
Libraries Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries
02115, USA, 197 – 198.
URL: http://delivery.acm.org/10.1145/550000/544261/p197soo.pdf?key1=544261&key2=2433455011&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=3636099
3&CFTOKEN=79810823
Sourvinou – Inwood C. 1989 : “Space in Late Minoan Religious scenes in Glyptic Some Remarks”, CMS Beiheft 3, Berlin, 241 – 257.
Tam A. M., Leung Clement H.C. 2001 : "Structured Natural-Language Descriptions
for Semantic Content Retrieval of Visual Data", vol. 52, JASIS.
URL : http://goanna.cs.rmit.edu.au/~amt/research.html
Tamvaki A. 1989 : "The Human Figure in the Aegean Glyptic of the Late Bronze Age:
Some Remarks", CMS Beiheft 3, Berlin, 259-73.
van der Waal H. 1985 : ICONCLASS: An inconographic classification system.
Technical report, Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW)
URL: http://www.iconclass.nl/
van Effenterre H., van Effenterre M. 1974 : “Vers une grammaire de la glyptique
creto- mycenienne”, CMS Beiheft Die Kretisch-mykenische Glyptik und ihre
gegenwärtigen Probleme, Boppard: Harald Boldt Verlag, 22- 29.
Visual Resources Association Standards Committee. VRA core categories, version 3.0.
Technical Report, Visual Resources Association, July 2000.
URL: www.gsd.harvard.edu/staffaw3/vra/vracore3.htm.
Wang L., Khan L. Breen C. 2002 : “Object Boundary Detection for Ontology- based
Image Classification”, MDM/KDD, 51-61.
URL:http://www.utdallas.edu/~lkhan/papers/OBDOIC_Proc3rdMDDKDD8thACMSIG
KDD2002.pdf
Wedde M. 1995 : “On hierarchical thinking in Aegean Bronze Age glyptic imagery’’,
Aegaeum 12, Laffineur R., Niemeier D. eds., Liege, 494- 503.
Weingarten J. 1990 : “The concepts of Schools and the identification of dynamic
relationships between glyptic artists in the Bronze Age”, Πεπραγμένα του ΣΤ΄Διεθνούς
Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά, 365 – 380.
Weingarten J. 1983 : “Aspects of tradition and innovation in the work of the Zakro
Master”, in L’ Iconographie Minoenne, Actes de la Table Ronde d’ Athenes, Darque P.
Poursat J.C.eds., Athenes, 167 – 180.
Wielinga B. J., Schreiber A., Wielemaker J., Sandberg J.A. 2001 : “From Thesaurus
to Ontology”, Proceedings of the 1st International Conference on

224

Knowledge Capture, Gil Y., Musen M., Shavlik J. eds., October ACM, Victoria,
Canada, New York, 194–201.
URL: http://www.cs.vu.nl/~guus/papers/Wielinga01a.pdf
Wohlfeil J. B. 1997 : “Die Bildersprache minoischer und mykenischer Siegel’’, BAR
International Series 685, Basingstoke Press, Oxford.
Wohlfeil J. B. 2000 : “Anordnung und Ansicht”, CMS Beiheft 6, Berlin, 331-346.
Younger J. G 1978 : “The Mycenae – Vapheio Lion Master”, AJA 8, 85-99.
Younger J. G 1992 : “Presentations of Minoan –Mycenaen Jewelry”, “ΕΙΚΩΝ”,
Aegean Bronze Age Iconography Shaping a methodology” Proceedings of the 4th
International Aegean Conference, Aegaeum 8, Laffineur R. Crowley J. L. eds., Liege,
257-285.
Younger J. G. 1988 : The iconography of Late Minoan and Mycenaen sealstones and
finger rings, in Betts J. ed., Bristol Classical Press.
Younger J. G. 2000 : “The spectacle -eyes Group : Continuity and Innovation for the
first Mycenean Administration at Knossos”, CMS Beiheft 6, 347 – 360.
Yule P. 1981 : Early Cretan seals: A study of Chronology, Marburger Studien zur vorund Fruegeschichte Band 4, Verlag Philipp von Zabern, Mainz.

225

Ελληνική βιβλιογραφία :
Βακάλη Α. Γιαννόπουλος Η. Ιωανίδης Ν. 1999 : Ανάπτυξη εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον, (ΕΠΥ) Λιβάνη, Αθήνα.
Βασιλικού Ντ. 1997 : Μυκηναϊκά σφραγιστικά δακτυλίδια από πολύτιμα μέταλα με
θρησκευτικές παραστάσεις, Αρχαιολογική Εταιρεία αρ. 166 28(9), Αθήνα, 10-68.
Θεοχάρη Δ. 1993 : Νεολιθικός Πολιτισμός Σύντομη επισκόπηση της Νεολιθικής στον
ελλαδικό χώρο, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα.
Κορρές Γ. 1976 : “Ο πραγματικός αριθμός των σφραγιδολίθων του θολωτού τάφου του
Βαφειού», ΑΕ, 148 – 163.
Μαγκαναράκη Αι. 2002: RVL : Μια γλώσσα ορισμού όψεων για τo πρότυπο RDF/S,
Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Ηράκλειο.
Παπαποστόλου Α. 1977 : Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της
μινωικής σφραγιδογλυφίας, Αρχαιολογική Εταιρεία αρ. 87, Αθήνα.
Σακελλαράκης Γ. 1976 : «Χρονολογημένα σύνολα Προανακτορικών σφραγίδων από
τις Αρχάνες», Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, 510 –
532.
Σακελλαρίου Α. 1966 : Μυκηναϊκή σφραγιδογλυφία, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού
Δελτίου 8, Αθήνα.
Σακελλαρίου–Ξενάκη Α. 1989 : «Το δακτυλίδι – σφραγίδα στην Κρητομυκηναική
σφραγιδογλυφία», Αριάδνη 5, 11-16, και Κρητική Εστία 5, 1989, 11-16.
Σακελλαρίου–Ξενάκη Α. 1987 : «Μορφολογικά προβλήματα της Κρητομυκηναϊκής
σφραγιδογλυφίας. Η καταγωγή του Στυλ Β», Ειλαπίνη, Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή
Ν. Πλάτωνα Ηράκλειο, 245 -251.
Τζορµπατζάκη Α. 2003 : Υποστήριξη της υποστασιοποίησης στο μοντέλο του RDF 2003,
Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Ηράκλειο.

226

227

