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Προτεινόµενα Θέµατα (facets) και ιεραρχίες  

Σε συνέχεια της συνάντησης της οµάδας εργασίας του ΙΠ-ΙΤΕ, προτείνουµε τα 

παρακάτω θέµατα και ιεραρχίες, όπως προέκυψαν από τις έννοιες που έχουν σταλεί 

µέχρι τώρα από τις οµάδες που ασχολούνται µε την κατάρτιση των θησαυρών. 

Σηµειώνουµε ότι τα θέµατα, οι ιεραρχίες αλλά και οι ορισµοί που προτείνουµε 

ενδεχοµένως να τροποποιηθούν και να επαυξηθούν καθώς τα δείγµατα των 

θησαυρών θα εµπλουτίζονται µε νέες έννοιες.  

 

1. Θέµα: ∆ραστηριότητα 

Ορισµός: Το θέµα αυτό περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες, οι οποίες οδηγούν 

στη δηµιουργία, την καταστροφή ή τη µεταβολή µιας κατάστασης ή µιας 

οντότητας1 (έµβιων όντων, πνευµατικών προϊόντων, φυσικών στοιχείων, 

οµάδων, συγκροτηµάτων, πολιτισµικών, κοινωνικών ή πνευµατικών 

φαινοµένων κτλ.),  και οι οποίες τεκµηριώνονται. 

 

Παρατηρήσεις: Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι από αυτή τη θεµατική ενότητα 

αποκλείονται όλες οι µη-εµπρόθετες ενέργειες είτε αυτές προέρχονται από 

φυσικές διεργασίες (φυσικές καταστροφές, γενέσεις, αλλαγές που προκύπτουν 

από φυσικά αίτια) είτε είναι µη-συνειδητές ενέργειες ενός υποκειµένου 

(ενέργειες που γίνονται υπό την επήρεια παραισθησιογόνων φαρµάκων, ποτών 

κτλ.)  είτε είναι ενέργειες που προκύπτουν από καταναγκασµό (ενέργειες που 

προκύπτουν από τον εξαναγκασµό  του υποκειµένου σε συνθήκες που του 

στερείται η δυνατότητα να επιλέξει). Ο αποκλεισµός αυτών των περιπτώσεων 

από το θέµα «∆ραστηριότητα» οφείλεται στο γεγονός ότι θεµελιώδες κριτήριο 

για τον προσδιορισµό της δραστηριότητας θεωρείται η βούληση, η ικανότητα 

δηλαδή του υποκείµενου να επιλέγει τον σκοπό του σύµφωνα µε τη κρίση του. 

Εφόσον το κριτήριο για τον προσδιορισµό του θέµατος «δραστηριότητα» είναι η 

πρόθεση, η έννοια «σκοπός» αποτελεί τη βάση για τον ορισµό των ιεραρχιών. 

 

1.1 Ιεραρχίες στο θέµα «∆ραστηριότητα» 

1.1.1 Ιεραρχία: ∆ηµιουργία 

Όρος κορυφής: ∆ηµιουργία 

                                           
1  Οτιδήποτε υπάρχει αυτοτελώς, µπορούν δηλαδή να του αποδοθούν διακεκριµένα 

χαρακτηριστικά που το ορίζουν ως αυτοτελή ύπαρξη. 
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Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που αποσκοπούν στην παραγωγή, στην 

ανανέωση, στη τροποποίηση ή στη µετατροπή µιας οντότητας ή µιας 

κατάστασης. 

 

Ειδικότεροι όροι: 

1. Παραγωγή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που έχουν 

σχεδιαστεί και επιτυγχάνουν την εµφάνιση νέων καταστάσεων ή 

οντοτήτων, ή τη µεταβολή  ήδη υπαρχουσών σε τέτοιο βαθµό, ώστε 

να χάνουν την ταυτότητά τους και να µεταβάλλονται σε κάτι άλλο. 

2.  Αναπαραγωγή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που 

αποσκοπούν στην ανανέωση ή τροποποίηση µιας κατάστασης ή µιας 

οντότητας, µε τρόπο ώστε να διατηρούν την αρχική τους ταυτότητα 

και ουσία.  

3. Μίµηση: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που αποσκοπούν στην 

δηµιουργία ενός λειτουργικού ισοδύναµου µιας κατάστασης ή µιας 

οντότητας.  

4. Μετατροπή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που έχουν ως 

αποτέλεσµα την καταστροφή µιας κατάστασης ή µιας οντότητας, και 

τη δηµιουργία άλλης που διατηρεί αναγνωρίσιµη ουσία από την 

πρώτη, αλλά έχει διαφορετική φύση. 

5. ∆ηµιουργία οµάδας 
(εκκρεµεί ο ορισµός)  

 

1.1.2 Ιεραρχία: Εµπρόθετη καταστροφή 

Όρος κορυφής: Εµπρόθετη καταστροφή 

Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που αποσκοπούν στο τέλος της ύπαρξης 

καταστάσεων και οντοτήτων.  

 

Ειδικότεροι όροι  

1. Καταστροφή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που αποσκοπούν 

στο τέλος της ύπαρξης οποιασδήποτε οντότητας ή στη λήξη µιας 

ισχύουσας κατάστασης.  

2. Μετατροπή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που έχουν ως 

αποτέλεσµα την καταστροφή µιας κατάστασης ή µιας οντότητας και 

τη δηµιουργία άλλης που διατηρεί αναγνωρίσιµη ουσία από την 

πρώτη, αλλά έχει διαφορετική φύση. 

3. ∆ιάλυση οµάδας (εκκρεµεί ο ορισµός) 
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1.1.3 Ιεραρχία: Αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων ή οµάδων 

(εκκρεµεί ο ορισµός) 

 

2. Θέµα: Φυσικές µεταβολές  

Ορισµός: Το θέµα αυτό περιλαµβάνει αλλαγές καταστάσεων, πραγµάτων και 

οντοτήτων που αποδίδονται στην επενέργεια φυσικών αιτιών (σεισµών, 

πληµµύρων κτλ.).  

 

2.1 Ιεραρχίες στο θέµα «Φυσικές µεταβολές» 

2.1.1 Ιεραρχία: Φυσικές καταστροφές 

Όρος κορυφής: Φυσικές καταστροφές 

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει αλλαγές καταστάσεων, πραγµάτων ή 

οντοτήτων που αποδίδονται στην επενέργεια φυσικών αιτιών, τα οποία 

προκαλούν τον αφανισµό τους ή τη µετατροπή τους σε τέτοιο βαθµό, ώστε 

να χάνουν την ταυτότητά τους. 

    

2.1.2 Ιεραρχία: Γένεση 

  Όρος κορυφής: Γένεση 

Ορισµός: Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει αλλαγές καταστάσεων, πραγµάτων 

και οντοτήτων που αποδίδονται στην επενέργεια φυσικών αιτιών, τα οποία 

οδηγούν στη γένεση νέων ή στη µετατροπή της ταυτότητας των 

υπαρχόντων, µε τρόπο ώστε να χάνεται η ταυτότητα των τελευταίων και να 

προκύπτει µια νέα οντότητα µε θεµελιώδη διαφορετική φύση. 

 

3. Θέµα: Υλικά 

Ορισµός: Στο θέµα αυτό περιλαµβάνονται υλικές υποστάσεις που αποτελούν 

συστατικά  υλικών αντικειµένων ή  που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τους, 

χωρίς η ατοµική τους υπόσταση να παίζει ρόλο στη λειτουργία του αντικειµένου 

(π.χ.  χρυσός, νερό, τούβλα κ.ά.)  Τα υλικά µπορεί να περιλαµβάνουν καθαρές 

πρώτες ύλες, επεξεργασµένες ή ανεπεξέργαστές, αλλά και υλικά που έχουν 

µορφοποιηθεί και ενσωµατωθεί σε αντικείµενα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

υλικών είναι ότι δεν µπορούν να εξατοµικευτούν, να αποτελέσουν δηλαδή 
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διακριτές «µονάδες»,  µε σαφή και διακριτά όρια ή ρόλο σε σχέση µε άλλες 

µονάδες του ίδιου ή διαφορετικού είδους. 

 

Ιεραρχία: υλικά 

Όρος κορυφής: υλικά.  

 

Προτείνουµε τα υλικά να εξειδικεύονται κάθε φορά βάσει του συνόλου των 

παρακάτω προσδιορισµών (ετικέτες δεσµού) ή ενός µέρους τους:  

<ως προς τον τρόπο χρήσης>  

<ως προς τη σύνθεση>  

<ως προς τη προέλευση> 

<ως προς τη µορφή πριν από τη χρήση> 

<ως προς τη µορφή µετά τη χρήση>  

<ως προς τη µορφή κατά τη διάρκεια της χρήσης> 

 

4. θέµα: Υλικό αντικείµενο 

Ορισµός: Το θέµα αυτό περιλαµβάνει οτιδήποτε άψυχο που έχει υλική 

υπόσταση, αποτελεί µια ολοκληρωµένη µονάδα και έχει µια σχετική 

σταθερότητα µορφής µε αναγνωρίσιµα όρια. Τέτοιες µονάδες µπορεί να είναι 

φυσικές ή δηµιουργηµένες (ως προς τη προέλευση), απλές ή σύνθετες (ως προς 

τη σύσταση) και να αποτελούνται από µέρη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι 

πιθανό τα µέρη να είναι διακριτά και να προσδιορίζονται ανεξάρτητα από τη 

µονάδα της οποίας είναι µέρος (π.χ. µια σπηλιά σε ένα βουνό) ή να απαιτείται 

για τον προσδιορισµό τους η αναφορά στο σύνολο των µερών (π.χ. σκάκι-

πιόνια).  

4.1 Ιεραρχίες για το θέµα «Υλικό αντικείµενο» 

4.1.1 Ιεραρχία: Κινητά  

Όρος κορυφής: Κινητά.  

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει α) αντικείµενα που εξαρχής έχουν 

κατασκευασθεί ως κινητά π.χ. Αγαλµάτιο, ∆ακτυλιόλιθος, Ειδώλιο, Ειλητό, 

Φαρέτρα κλπ. β) αντικείµενα που έχουν µεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο µουσείο 

π.χ. Βωµός, Στήλη, Κρήνη, Ναός κλπ. γ) αντικείµενα που είναι αποσπασµένα 

από ακίνητο µνηµείο π.χ. Κιονόκρανο, Ψηφιδωτό Επιτοίχιο κλπ. και δ) 

αντικείµενα που είναι δυνατό να υπάρχουν είτε ως κινητά είτε ως ακίνητα πχ. 

Τάφος- σε χώρο µουσείου. 
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4.1.2 Ιεραρχία: Ακίνητα 

Όρος κορυφής: Ακίνητα 

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το 

έδαφος, παραµένουν σε αυτό και δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν χωρίς 

βλάβη της αξίας τους ως µαρτυριών. 

 

Ειδικότεροι όροι  

1. Ακίνητο µνηµείο: Ως Ακίνητο µνηµείο νοείται κάθε µεµονωµένο 

κτίσµα, οικοδόµηµα, απλή κατασκευή, πλαστικό ή ζωγραφικό έργο 

που ευρίσκεται κατά χώραν ή αποτελεί λειτουργικό τµήµα ευρύτερου 

συγκροτήµατος πχ. Μέγαρο, Ναός, Στάδιο, Κωδωνοστάσιο, Στήλη, 

Κρήνη, Αντιτείχισµα, Κρύπτη, Ξενών, Οικία, Οικοτροφείο, 

Υπνωτήριο, Εργαστήριο, Κάµινος, Φυλάκιο, Ιερό, Λουτρό, Ναός, 

Μαυσωλείο, Κρύπτη, Τάφος, Πρυτανείο, Τράπεζα µονής, Εστία, 

Πύλη, Πρόπυλο, Ωδείο, Θέατρο κλπ.  

2. Συγκρότηµα: Ως Συγκρότηµα νοείται κάθε σύνολο µεµονωµένων 

κτισµάτων – οικοδοµηµάτων ακινήτων τα οποία έχουν µεταξύ τους 

λειτουργική σχέση όπως είναι ένα Ιερόν (π.χ. το Ιερόν της 

Επιδαύρου), µία Μονή (π.χ. η Ι.Μ. Αρκαδίου), κλπ. Τα επιµέρους 

ακίνητα µνηµεία ενός Συγκροτήµατος όπως είναι δυνατόν να είναι 

ένα Θέατρο, ένα Στάδιο, µία Μοναστηριακή Τράπεζα κλπ. 

καταγράφονται ως µεµονωµένα ακίνητα. 

3. Εγκατάσταση: Ως Εγκατάσταση νοείται κάθε κατασκευή – έργο 

υποδοµής, π.χ. Οδικό δίκτυο, Υδρευτικό δίκτυο κλπ., η οποία από τη 

φύση της εκτείνεται εις µήκος, που πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια 

Νοµών και ορισµένες φορές προστατεύεται και από διαφορετικές 

Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

4. Οικιστικό σύνολο: Ως Οικιστικό σύνολο νοείται κάθε οικιστικό 

σύνολο, ή τµήµα οικιστικού συνόλου, το οποίο ως ενότητα είναι 

δυνατόν να περιέχει καταγεγραµµένες θέσεις,  µεµονωµένα ακίνητα, 

συγκροτήµατα κλπ., όπως για παράδειγµα είµαι µία Ακρόπολις, µία 

Πόλις, µία Συνοικία κ.ο.κ. 
 

4.1.3 Ιεραρχία: Υλικά µορφώµατα 

   Όρος κορυφής: Υλικά µορφώµατα.  

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει συγκεκριµένους σχηµατισµούς που είναι 

προσαρµοσµένοι µε αναπόσπαστο τρόπο σε συγκεκριµένα υλικά αντικείµενα. 
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∆εν µπορούν, εποµένως, να χωριστούν από τον φορέα-αντικείµενο, χωρίς 

όµως να ταυτίζονται µε αυτόν, εφόσον ένα τµήµα του φορέα-αντικειµένου 

µπορεί να φέρει ολόκληρο το µόρφωµα. Με αυτήν την έννοια, το µόρφωµα 

είναι σταθερό ως προς τον φορέα-αντικείµενο, ενώ  η προσπάθεια 

αποµάκρυνσής του συνοδεύεται από απώλεια µέρους του φορέα-αντικειµένου. 

Ενδέχεται να έχουν δισδιάστατη ή τρισδιάστατη γεωµετρική έκταση, αλλά δεν 

υπάρχουν φυσικά σύνορα που να τα διαχωρίζουν απόλυτα, µε αντικειµενικό 

τρόπο από τα αντικείµενα-φορείς. Πραγµατώσεις υλικών  µορφωµάτων 

µπορεί, για παράδειγµα, να είναι µορφώµατα µε την στενότερη  έννοια του 

όρου (γρατζουνιές, τρύπες, ανάγλυφα, χρώµατα επιφάνειας κ.τ.λ.), ενώ µε 

την ευρύτερη έννοια µορφώµατα είναι µέρη συγκεκριµένων αντικειµένων µε 

σύνορα που δεν προσδιορίζονται µε απόλυτο τρόπο, όπως είναι ο πυρήνας της 

γης ή το κεφάλι σε ένα µαρµάρινο άγαλµα.  

 

Προτείνουµε τα υλικά αντικείµενα να εξειδικεύονται κάθε φορά βάσει του 

συνόλου των παρακάτω προσδιορισµών (ετικέτες δεσµού) ή ενός µέρους τους: 

<ως προς τη λειτουργία τους>  

<ως προς τη µορφή τους> 

<ως προς τον τρόπο χρήσης> 

<ως προς τη σύνθεση>  

<ως προς τη προέλευση> 

<ως προς τον περιβάλλοντα χώρο> 

 

5. θέµα: Εποχές 

Ορισµός: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει σύνολα πολιτισµικών, κοινωνικών, 

διανοητικών φαινοµένων που χαρακτηρίζονται από συνοχή των µορφολογικών 

στοιχείων και δηµιουργούν µια νοητή ενότητα χωροχρονικά προσδιορισµένη. 

Όµως, η αναβίωση των φαινοµένων µιας συγκεκριµένης εποχής που έχει 

παρέλθει, µέσω της αναπαραγωγής των µορφολογικών της στοιχείων σε 

διαφορετική χρονική στιγµή, σε διαφορετικό χώρο ή σε άλλο διανοητικό 

πλαίσιο από το πλαίσιο ανάπτυξης της εκάστοτε εποχής, δεν ταυτίζεται µε την 

εν λόγω εποχή.   

 

Ιεραρχία: Εποχές 

Όρος κορυφής: εποχές 

Προτεινόµενες ετικέτες δεσµού:  

<ως προς τον χρονικό προσδιορισµό>  
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<ως προς τον γεωπολιτικό προσδιορισµό>  

<ως προς το συγκεκριµένο πεδίο εµφάνισης των µορφολογικών χαρακτηριστικών> 

 

6. Θέµα: Νοητικό αντικείµενο 

Ορισµός: νοητικά αντικείµενα ορίζονται τα αντικείµενα που η ουσία τους µένει 

αµετάβλητη ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο εµφανίζονται κάθε φορά. 

Προκύπτουν από την ανθρωπινή δραστηριότητα χωρίς τη µεσολάβηση (έννοιες, 

σκέψεις) ή µε τη µεσολάβηση µηχανικών ή ηλεκτρονικών µέσων (ψηφιακές 

φωτογραφίες, µετρήσεις γεωµετρικών κ.α. µεγεθών). Παρά το γεγονός ότι τα 

αντικείµενα αυτά εκδηλώνονται µέσω της χρήσης της ύλης, η τελευταία δεν 

παίζει κανένα ρόλο στον προσδιορισµό της ταυτότητάς τους. Εφόσον, λοιπόν, τα 

νοητικά αντικείµενα έχουν την ιδιότητα να εµφανίζονται µέσω της χρήσης της 

ύλης, (χαρτί, ηλεκτρονικά µέσα, πίνακες, φωτογραφίες, µνήµη κτλ.) µπορεί να 

υλοποιούνται σε περισσοτέρους από έναν φορείς ταυτόχρονα, χωρίς αυτό να 

µεταβάλλει ή να τροποποιεί  την ταυτότητά τους. Ενώ, όµως, ο φορέας και η 

συγκεκριµένη εµφάνιση του νοητικού αντικείµενου µέσω υλικών στοιχείων δεν 

παίζει κανένα ρόλο στον προσδιορισµό του, οποιαδήποτε αλλαγή, µεταβολή ή 

τροποποίηση του ίδιου του νοητικού αντικειµένου (αφαίρεση ενός τµήµατός του, 

αναθεώρησή του κτλ) επιφέρει αλλαγή στον προσδιορισµό της ταυτότητάς του.   

Τα νοητικά αντικείµενα υφίστανται, στο βαθµό που υφίσταται ένας τουλάχιστον 

φορέας, στον οποίο εκδηλώνονται (συµπεριλαµβανοµένης και της ανθρώπινης 

µνήµης). Η ύπαρξή τους τερµατίζεται, όταν εξαφανίζεται και ο τελευταίος 

φορέας, στον οποίο εµφανίζονται, ή όταν καταστρέφεται η µνήµη στην οποία 

έχουν καταγραφεί.   

 

6.1 Ιεραρχίες στο θέµα «Νοητικό αντικείµενο» 

6.1.1 Ιεραρχία: Συµβολικό αντικείµενο  

Όρος κορυφής: Συµβολικό αντικείµενο 

Περιλαµβάνει σύµβολα ή οποιαδήποτε συνάθροιση συµβόλων πεπερασµένου 

αριθµού τύπων συµβόλων που είναι αντικειµενικά αναγνωρίσιµα και 

θεωρούνται ολοκληρωµένες λειτουργικά µονάδες (σειρές ή διατάξεις 

συµβόλων). Η λειτουργία των συµβολικών αντικειµένων έγκειται στο ότι 

µπορεί να δηλώνουν κάτι ή να κοινοποιούν κάποιο περιεχόµενο, αλλά τα ίδια 

τα συµβολικά αντικείµενα είναι ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνουν ή 

κοινοποιούν. Επιπλέον, µπορεί να εκφέρονται από διαφόρους υλικούς φορείς 
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ταυτόχρονα χωρίς αυτό να προσθέτει ή να αφαιρεί κάτι στον προσδιορισµό 

της ταυτότητας των συµβόλων. Εφόσον λοιπόν τα συµβολικά αντικείµενα 

είναι αντικειµενικά αναγνωρίσιµα και συνιστούν λειτουργικά ολοκληρωµένες 

µονάδες (σειρές ή διατάξεις συµβόλων), είναι ανεξάρτητα τόσο από τον 

υλικό φορέα, από τον οποίο εκφέρονται κάθε φορά, όσο και από το 

συµβολιζόµενο περιεχόµενο, στο οποίο µπορεί να αναφέρονται και άρα είναι 

πιθανόν να µην έχουν τα ίδια κάθε φορά κάποιο αναγνωρίσιµο νόηµα. 

 

Προτεινόµενες ετικέτες δεσµού: 

  

<ως προς τον τύπο συµβόλων> λατινικό αλφάβητο, Γραµµική Α, µαθηµατικά  

σύµβολα, οδικά σήµατα.  

<ως προς τη µορφή> κείµενο, html document, εικονίδιο, επιγραφή, ταµπέλα.    

<ως προς τη λειτουργία> σήµανση, µήνυµα, λατρευτικά σύµβολα, χάρτες. 

 

Ειδικότεροι όροι: 

1. Πληροφοριακό αντικείµενο. (εκκρεµεί ο ορισµός)  

 
Ορισµός: Ο όρος αυτός περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα της ανθρώπινης νοητικής 

δραστηριότητας που έχουν µια αντικειµενικά αναγνωρίσιµη δοµή και αποτελούν 

σηµασιολογικές µονάδες. Αποτελούν δηλαδή ανεξάρτητες σηµασιολογικά 

ενότητες που µας πληροφορούν για το περιεχόµενο ενός νοητικού αντικειµένου. 

Με αυτή την έννοια, το περιεχόµενο, για το οποίο µας πληροφορεί ένα 

πληροφοριακό αντικείµενο, και τα σύµβολα, που χρησιµοποιούνται προκειµένου 

αυτό να εκφραστεί, είναι συνδεδεµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η προσπάθεια 

µεταγραφής του περιεχοµένου της πληροφορίας σε άλλο σύστηµα συµβόλων να 

οδηγεί κατά κανόνα σε αλλοίωση της πληροφορίας.  Εφόσον το πληροφοριακό 

αντικείµενο είναι η σηµασιολογική µονάδα που συνθέτει τη πληροφορία και το 

σύµβολο, κάθε πληροφοριακό αντικείµενο προϋποθέτει το συµβολικό χωρίς να 

ισχύει το αντίστροφο. Για αυτό τον λόγο, το πληροφοριακό αντικείµενο είναι 

υποδιαίρεση όχι µόνο του προτασιακού (βλέπε παρακάτω) αλλά και του 

συµβολικού αντικειµένου. Το πληροφοριακό αντικείµενο έχει διάφορες µορφές 

(γραπτό κείµενο, εικόνα, ήχος, γράφηµα κτλ.) και µας επιτρέπει να συνάγουµε 

επιπλέον συµπεράσµατα σχετικά µε το ιστορικό-κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εµφανίζεται ένα τέτοιο αντικείµενο, για τον ίδιο τον δηµιουργό 

του αντικειµένου και τον τρόπο που αυτό δηµιουργήθηκε. Παράδειγµα 

αποτελούν, οι διάφορες µορφές του πρωτογενούς πνευµατικού υλικού (αρχεία, 
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πηγές κτλ.) που χρησιµοποιούµε στην επιστηµονική έρευνα, τα οποία κατά 

κανόνα αντιµετωπίζονται ως  πληροφοριακό αντικείµενο. 

 

Προτεινόµενες ετικέτες δεσµού:  

<ως προς τη λειτουργία> ενηµερωτικό υλικό (διαφηµιστικά φυλλάδια, 

προπαγανδιστικά, πολιτικά έντυπα και αφίσες, οδηγίες χρήσης µέσω γραφικών 

αναπαραστάσεων, χάρτες χωρίς κλίµακα κτλ.), λατρευτικές αναπαραστάσεις. 

<ως προς τη δυνατότητα χρήσης> υλικό για πρωτογενή έρευνα παραγωγής 

γνώσης (αρχεία, πηγές κτλ.). 

<ως προς την προέλευση> αιγυπτιακοί πάπυροι,  βιβλικοί ψαλµοί, βυζαντινοί 

ψαλµοί, αναγεννησιακά έργα τέχνης, βυζαντινή εικονογραφία.  

<ως προς το σύστηµα συµβόλων> γραπτά κείµενα όλων των ειδών, απεικονίσεις, 

γραφικές αναπαραστάσεις, σκίτσα κτλ. 

<ως προς την δοµή> δηµοσίευση µε βάση τις οδηγίες του εκδοτικού οίκου 

springer, µαντινάδα, ορατόριο. 

 

6.1.2 Ιεραρχία: Προτασιακό αντικείµενο  

Όρος κορυφής: Προτασιακό αντικείµενο  

Περιλαµβάνει περιεχόµενα του νου που είναι δηµιουργήµατα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και αναπαριστούν δεδοµένα της φυσικής, λογικής ή 

ψυχολογικής πραγµατικότητας ή ακόµα και προϊόντα της φαντασίας. Τα 

περιεχόµενα αυτά, ενώ εκφέρονται µέσω της χρήσης συµβόλων, είναι 

ανεξάρτητα από αυτά, γεγονός που καθιστά δυνατή τη µεταγραφή τους σε 

άλλο σύστηµα συµβόλων. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση, 

ένα προτασιακό περιεχόµενο να µην µπορεί να χωριστεί µε σαφήνεια από τα 

σύµβολα, µε τα οποία εκφέρεται (π.χ. .ένα ποίηµα). 

Επίσης, τα περιεχόµενα αυτά είναι ανεξάρτητα από το υλικό – χαρτί, 

ηλεκτρονικά µέσα κτλ. – του εκάστοτε φορέα εκφοράς τους.  

 

Ειδικότεροι όροι  

1. Πληροφοριακό αντικείµενο: (βλέπε παραπάνω)   
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6.1.3 Ιεραρχία: Μέθοδος  

   Όρος κορυφής: Μέθοδος 

Ορισµός: Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει συστήµατα κάποιων προδιαγραφών, 

περιορισµών και κανόνων που αφορούν στον σχεδιασµό (υιοθέτηση αρχών, 

επιλογή προϋποθέσεων, όρων και µέσων για την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος, υπολογισµός των συνεπειών και των αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων) και/ή στην εκτέλεση (εφαρµογή των αρχών και των κανόνων, 

εφοδιασµός και ενεργοποίηση των µέσων και των όρων για την πραγµατοποίηση 

ενός σκοπού, επανεξέταση των συνεπειών) των απαραίτητων ενεργειών, 

προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα ορισµένου είδους.   

Ειδικότεροι όροι  

1. ∆ιαδικασία 

 Ο όρος αυτός περιλαµβάνει περιορισµούς, προδιαγραφές και κανόνες 

που έχουν να κάνουν µε τη διαδοχή βηµάτων που είναι επαρκή, 

προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα ορισµένου είδους. (εκκρεµεί 

ο ορισµός)   

2. Τεχνική  

Ο όρος αυτός περιλαµβάνει κανόνες, περιορισµούς και προδιαγραφές 

που αναφέρονται στην εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στην 

κατασκευή υλικών αντικειµένων. 
 

6.1.4 Ιεραρχία: Έννοιες 

   Όρος κορυφής: Έννοιες (εκκρεµεί ο ορισµός) 

 

 

7. Άλλα θέµατα που είναι υπό συζήτηση 

Γεωπολιτικές ενότητες, άτοµα και οµάδες.  

Πιθανόν να προκύψουν νέα θέµατα, ιεραρχίες και έννοιες κατά την ανάπτυξη των 

εργασιών µας.   

 


