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Σύστημα Υποστήριξης Ιστορικών και Αρχαιολογικών Παρουσιάσεων βασισμένο 
σε αλληλοσχετιζόμενα, ετερογενή τεκμήρια με την χρήση πολυμέσων: Το 
παράδειγμα της ύστερης βυζαντινής Βέροιας. 

Αρετή Δαμαλά 

Μεταπτυχιακή Εργασία 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας και 

Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Περίληψη 

Η συστηματοποίηση στη μεθοδολογία ηλεκτρονικής καταγραφής και τεκμηρίωσης 

πολιτισμικών δεδομένων γίνεται στην νέα εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας ολοένα και 

πιο επιτακτική. Η συστηματοποίηση αυτή θα δώσει μελλοντικά την δυνατότητα ανταλλαγής 

δεδομένων  ανάμεσα σε μουσεία και πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς σε ευρεία κλίμακα. 

Η γλώσσα  xml αναδεικνύεται ως ένας ολοένα και πιο δημοφιλής μορφότυπος (format) 

σήμανσης ηλεκτρονικών εγγράφων. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των xml 

εγγράφων είναι η διατήρηση της δομής της καταγραφόμενης πληροφορίας, η δυνατότητα 

προβολής της ή ανταλλαγής της σε περιβάλλον διαδικτύου και η δυνατότητα αξιοποίησης 

τους από σχεσιακές ή οντοκεντρικές βάσεις δεδομένων. Η εισαγωγή των δεδομένων σε xml 

έγγραφα θυμίζει τον τρόπο τεκμηρίωσης σε φυσική γλώσσα, γεγονός που μπορεί να την 

καταστήσει ευκολονόητη για μια μεγάλη κατηγορία χρηστών. Επιπλέον η ειδική γλώσσα 

μορφοποίησης για xml έγγραφα xslt μπορεί να δώσει διαφορετικές ανά περίπτωση όψεις των 

ίδιων κάθε φορά δεδομένων. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ανάκτηση και προβολή της 

επιθυμητής κάθε φορά πληροφορίας από έναν όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων με εγγενείς 

αυξητικές τάσεις. 

Ως παράδειγμα των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που έχει η νέα γλώσσα στην 

αναπαράσταση πληροφορίας επιλέχθηκε η πόλη της Βέροιας και τα μνημεία της με χρονικό 

ορίζοντα τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους και τέθηκε ως στόχος η δημιουργία  ενός 

συστήματος παρουσίασης των ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων για την πόλη σε 

γλώσσα xml. Το είδος των δεδομένων που εισήχθη μέσα στο σύστημα μοντελοποιήθηκε και 

δημιουργήθηκε ένας ορισμός τύπου εγγράφου που  αποτυπώνει την δομή του κόσμου των 

οντοτήτων που θελήσαμε να αναπαραστήσουμε. Τα αρχαιολογικά δεδομένα που 
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αποδελτιώθηκαν κατεγράφησαν σε xml. Διαφορετικά φύλλα μορφοποίησης δημιουργήθηκαν 

για την προβολή και τον ευρετηριασμό των δεδομένων που εισήχθησαν στο σύστημα.  

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων που η νέα γλώσσα παρέχει επιδεικνύονται και μέσα από την 

δημιουργία μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης στην οποία παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα 

που εισήχθησαν στο σύστημα με διαφορετικά φύλλα μορφοποίησης, προσέγγιση που είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία διαφορετικών όψεων των ίδιων κάθε φορά δεδομένων, την 

παροχή διαφορετικών τρόπων θέασης και πλοήγησης στα δεδομένα. και τον αυτόματο 

ευρετηριασμό τους. 
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An electronic system for the support of historical and archeological presentations 

based on interrelated, heterogeneous data with the use of multimedia: The 

example of  late Byzantine Veroia. 

Areti Damala 

Master of Science Thesis 
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University of Crete 

Abstract 

In the new era of the society of information the demand for standardization in the 

methodology of recording, documenting and manipulating archeological data becomes 

apparent. This standardization will create the possibility of a wide scale data exchange 

between museums, cultural and educational organizations. 

The xml language emerges as a more and more popular format for the mark-up of electronic 

documents. Some of the main characteristics of xml documents is the maintenance of the 

structure that underlies the recorded information, the possibility of projection or exchange of 

data through the internet and the potential reuse of the documents by relational or object 

oriented data base systems. The input of data in an xml document resembles the formatting of 

data in natural language, rendering thus the language appealing for a broad group of potential 

users. Moreover, xslt, the xml formatting language, can help to present different views of the 

stored data. This feature allows the retrieval and presentation of the selected information from 

an on-growing volume of electronic documents. 

As an example for the demonstration of the potential of this mark-up language in the 

representation of information and its dissemination via the internet, the city of Veroia was 

selected and more specifically the city’s historical and archeological evidence from the late 

Byzantine era. A presentation of this data using xml was set as a goal. The modeling of the 

information that had to be included in the system resulted in the creation of a Document Type 

Definition that serves the structure of the world of late Byzantine Veroia. The historical and 

archeological facts were recorded in xml. Different formatting stylesheets were created for the 

projection and the automated indexing of the data that were recorded in the system. 
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The advantages of using xml for the recording of information are demonstrated through an 

electronic presentation for the city of Veroia. The data entered is displayed with different 

stylesheets. This approach resulted in the creation of different views of the recorded data and 

different ways for the display, indexing and navigation in the created document. 

 vi



 

 

 

Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επόπτη μου κύριο Πλεξουσάκη για την εμπιστοσύνη με την 

οποία με περιέβαλλε, την συνέπεια και την τυπικότητα που τον διέκρινε σε όλη τη διάρκεια 

της συνεργασίας μας, τις κατευθύνσεις που μου έδωσε και για την προσοχή και το 

ενδιαφέρον με το οποίο άκουσε κάθε είδους πρόβλημα που προέκυπτε κατά την διάρκεια της 

εργασίας αλλά και για τον μοναδικό τρόπο που έχει να ενεργοποιεί σε κάθε του φοιτητή τον 

καλύτερο του εαυτό, προσόν και ταλέντο μοναδικό για έναν δάσκαλο-ερευνητή. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Γκράτζιου για τις πολύτιμες συμβουλές που μου 

παρείχε και τις κατευθύνσεις που μου έδωσε καθώς και για τον χρόνο που αφιέρωσε 

συζητώντας μαζί μου προβλήματα σαφήνειας και ακρίβειας των δεδομένων και του τρόπου 

παρουσίασης τους και τον κύριο Doerr για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάναμε 

κατά την διάρκεια της προσπάθειας αυτής που τροφοδότησαν με πολλές ιδέες αυτήν την 

εργασία. 

Ευχαριστώ ακόμα θερμά τους γονείς μου  για την υποστήριξη τους και για την ηθική τους 

συμπαράσταση σε αρκετές δύσκολες στιγμές που συνάντησα κατά την διάρκεια εκπόνησης 

αυτής της εργασίας. 

Tέλος θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Christophe για την ενθάρρυνση του, 

ιδιαίτερα στο τελευταίο στάδιο αυτής της προσπάθειας. 

 vii



Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..............................................................................................................III 

ABSTRACT ................................................................................................................V 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ........................................................................................................VII 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................XV 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................................................................XVII 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................... 1 

1.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΟΥ .................................................................... 1 
1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ............................................................... 1 
1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .............................................. 2 
1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ............................................... 2 
1.5 ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ .......................................................................... 3 
1.6 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ................................................................................ 3 
1.7 ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΟΙ ............................................................................................. 3 
1.8 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................................................................... 5 

2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ. ............................................. 7 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................... 7 
2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ .................................................................................... 7 
2.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ................................................................. 8 
2.4 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ......................................................... 10 
2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ..................................................................................................................... 12 
2.6 ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ..................................................................................................................... 13 
2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...................................................................... 15 

 viii



2.7.1 Στον κόσμο ............................................................................................. 15 
2.7.1.1 Αγγλία ........................................................................................... 15 

2.7.1.1.1 English Heritage....................................................................... 15 
2.7.1.1.2 Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων (National Monuments Record) . 16 

2.7.1.2 Γαλλία ........................................................................................... 16 
2.7.1.2.1 MERIMEE ............................................................................... 16 
2.7.1.2.2 Base de donneés de la DGLF ................................................... 16 
2.7.1.2.3 Archeologie, Ethnologie, Jokonde ........................................... 17 

2.7.1.3 Γερμανία ....................................................................................... 17 
2.7.1.3.1 Archiv von Duderstadt ............................................................. 18 

2.7.1.4 Καναδάς ........................................................................................ 18 
2.7.1.5 Ηνωμένες Πολιτείες ...................................................................... 19 

2.7.1.5.1 Getty Institute........................................................................... 19 
2.7.1.5.2 American Association of Museums ......................................... 20 
2.7.1.5.3 Art Museum Network .............................................................. 20 

2.7.1.6 Δανία ............................................................................................. 21 
2.7.1.6.1 GENREG.................................................................................. 21 

2.7.2 Στην Ελλάδα ........................................................................................... 21 
2.7.2.1 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ξάνθη 21 

2.7.2.2 Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής ......................... 22 
2.7.2.3 Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα ........................................................... 22 
2.7.2.4 Ινστιτούτο επεξεργασίας του λόγου, Αθήνα-Ξάνθη ..................... 22 
2.7.2.5 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα ......................................... 23 
2.7.2.6 Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα ............................................ 24 
2.7.2.7 Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, Κρήτη ....................................................................................................... 24 

2.7.2.8 Υπουργείο Πολιτισμού.................................................................. 25 
2.7.2.8.1 Οδυσσέας ................................................................................. 25 
2.7.2.8.2 Πολυδεύκης.............................................................................. 26 

3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ XML........................................................................................ 27 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ .................................................................................. 27 
3.2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ XML EΕΓΓΡΑΦΩΝ .................................... 30 

3.2.1 Συντακτικός έλεγχος και ανάλυση των xml εγγράφων............................. 30 
3.2.2 Κανόνες ελέγχου xml εγγράφων .............................................................. 31 
3.2.3 Παραγωγή καλά σχηματισμένων (well formed) εγγράφων...................... 32 
3.2.4 Παραγωγή έγκυρων (valid) XML εγγράφων ........................................... 33 

 ix



3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ .................................. 33 
3.3.1 Εισαγωγή ................................................................................................ 33 
3.3.2 Εσωτερικοί (internal) και εξωτερικοί (external) Ορισμοί Τύπου Εγγράφου 

(DTD’S) ................................................................................................................ 34 
3.3.3 Στρατηγικές προσέγγισης ........................................................................ 35 
3.3.4 Σύνταξη του Ορισμού Τύπου Εγγράφου .................................................. 35 

3.3.4.1 Στοιχεία (elements) και υποστοιχεία............................................. 35 
3.3.4.1.1 Τελεστές συχνότητας ............................................................... 36 

3.3.4.2 Χρήση των γνωρισμάτων (attributes) ........................................... 38 
3.3.4.3 Σύνταξη των δηλώσεων για τα γνωρίσματα ................................. 38 
3.3.4.4 Τυπολογία των γνωρισμάτων........................................................ 39 

3.3.4.4.1 CDATA.................................................................................... 40 
3.3.4.4.2 Enumerated .............................................................................. 41 
3.3.4.4.3 ENTITY και ENTITIES........................................................... 41 
3.3.4.4.4 ID ............................................................................................. 41 
3.3.4.4.5 IDREF και IDREFS ................................................................. 41 
3.3.4.4.6 NMTOKEN και NMTOKENS ................................................ 42 

3.3.4.5 Διαφορές μεταξύ υποστοιχείων και γνωρισμάτων........................ 42 
3.3.4.6 Σχόλια (Comments)....................................................................... 43 

3.4 Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΜL EΓΓΡΑΦΩΝ ................. 43 
3.4.1 Εισαγωγή ................................................................................................ 43 
3.4.2 Η λογική δομή......................................................................................... 43 

3.4.2.1 Ο Πρόλογος (Prolog) .................................................................... 43 
3.4.2.2 Η Δήλωση Τύπου Εγγράφου (Document Type Declaration)........ 44 

3.4.2.3 Το Βασικό Στοιχείο Εγγράφου (Document Element) ................... 44 
3.4.3 Η φυσική δομή: Οντότητες...................................................................... 46 

3.4.3.1 Εισαγωγή....................................................................................... 46 
3.4.3.2 Εσωτερικές και συντακτικά αναλύσιμες γενικές οντότητες (Internal 

Parsed General Entities) .............................................................................................. 46 

3.4.3.3 Εξωτερικές Συντακτικά Αναλύσιμες Γενικές Οντότητες (Εxternal 

Parsed General Entities) .............................................................................................. 48 

3.4.3.4 Εσωτερικές Παραμετρικές  Οντότητες  (Internal Parameter 

Entities) ....................................................................................................... 49 

3.4.3.5 Εξωτερικές Παραμετρικές Οντότητες (External Parameter Entities)

 ....................................................................................................... 49 

3.4.3.6 Οντότητες μη αναλύσιμες (Unparsed Entities) ............................. 50 

 x



4 XML ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ................................................. 52 

4.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ XML....................................... 52 
4.1.1 NAMESPACES....................................................................................... 52 
4.1.2 XML SCHEMAS..................................................................................... 53 
4.1.3 Μορφοποίηση και παρουσίαση ............................................................... 53 

4.1.3.1 XSLT............................................................................................. 53 
4.1.3.2 XSL ............................................................................................... 54 
4.1.3.3 CSS................................................................................................ 54 
4.1.3.4 ΧHTML ........................................................................................ 55 
4.1.3.5 Σύνδεση των Φύλλων Μορφοποίησης με τα xml έγγραφα .......... 55 

4.1.3.6 Δημιουργία Δεσμών ...................................................................... 55 
4.1.3.6.1 ΧPATH .................................................................................... 55 
4.1.3.6.2 XLINK και ΧPOINTER .......................................................... 56 

4.1.4 Ανταλλαγή δεδομένων............................................................................. 57 
4.1.4.1 Επερωτήσεις.................................................................................. 57 

4.1.4.1.1 XQL ......................................................................................... 57 
4.1.4.2 Μεταδεδομένα............................................................................... 57 

4.1.4.2.1 RDF.......................................................................................... 57 
4.1.4.3 Πολυμέσα ...................................................................................... 57 

4.1.4.3.1 SMIL ........................................................................................ 57 
4.1.5 Άλλα σχετικά με την xml πρότυπα ........................................................... 58 

5 XPATH ............................................................................................................... 59 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................... 59 
5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ .................................................................................. 59 
5.3 ΣΥΝΤΑΞΗ XPATH ....................................................................................... 60 

5.3.1 Δενδροειδής Αναπαράσταση ................................................................... 60 
5.3.2 Διαθέσιμοι τύποι κόμβων........................................................................ 60 

5.3.2.1 Ο κόμβος  κορυφαίου τμήματος (root node)................................. 61 
5.3.2.2 Κόμβοι τμημάτων (element nodes) ............................................... 61 
5.3.2.3 Κόμβοι γνωρισμάτων (attribute nodes)......................................... 61 
5.3.2.4 Κόμβοι ελεύθερου κειμένου (text nodes)...................................... 61 
5.3.2.5 Άλλοι κόμβοι................................................................................. 62 

5.3.3 Εκφράσεις  (expression) ......................................................................... 62 
5.3.3.1 Μονοπάτια ανεύρεσης (location paths)......................................... 62 
5.3.3.2 Βήματα ανεύρεσης ........................................................................ 63 
5.3.3.3 Ανάλυση των βημάτων ανεύρεσης ............................................... 64 

 xi



5.3.3.3.1 Άξονες (axis) ............................................................................ 64 
5.3.3.4 Συντετμημένη σύνταξη ................................................................. 65 

6 XSL TRANSFORMATIONS ........................................................................... 67 

6.1 ΧSL ΚΑΙ ΧSLT ............................................................................................ 67 
6.1.1 Mηχανισμός Λειτουργίας ........................................................................ 68 
6.1.2 Στοιχεία της XSLT .................................................................................. 68 

6.1.2.1 xsl:stylesheet ................................................................................. 68 
6.1.2.2 xsl:template ................................................................................... 68 
6.1.2.3 xsl:apply templates........................................................................ 68 
6.1.2.4 xsl:sort ........................................................................................... 69 
6.1.2.5 xsl:if .............................................................................................. 69 
6.1.2.6 xsl:param....................................................................................... 70 
6.1.2.7 xsl:for each .................................................................................... 70 
6.1.2.8 xsl:number..................................................................................... 71 
6.1.2.9 xsl:value of .................................................................................... 71 

7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ................................. 72 

7.1 H ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ...................... 72 
7.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CIDOC........................................................................... 81 
7.2.1 Εισαγωγή ................................................................................................ 81 
7.2.2 Το CIDOC Μοντέλο ............................................................................... 82 

7.3 H DTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CIDOC ΜΟΝΤΕΛΟ) .................. 83 
7.3.1 Σχέση γενικού και ειδικού....................................................................... 83 
7.3.2 Εμπλεκόμενο κοινό-χαρακτήρας προσπάθειας ....................................... 83 
7.3.3 Μέθοδοι Υλοποίησης .............................................................................. 84 
7.3.4 Κληρονομικότητα.................................................................................... 84 

7.4 AΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ..................................................................................................................... 85 
7.4.1 Χρόνος .................................................................................................... 85 
7.4.2 Τόπος...................................................................................................... 86 
7.4.3 Γεγονός ................................................................................................... 87 
7.4.4 Άτομο...................................................................................................... 88 
7.4.5 Εικονογραφικό Αντικείμενο .................................................................... 88 
7.4.6 Επιγραφή ................................................................................................ 89 

 xii



8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ .XML, .DTD, XSLT.  ΚΑΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ XML ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ...................................................................................... 91 

8.1 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ XML ............................................................ 91 
8.1.1 Συντακτικός αναλυτής............................................................................. 91 
8.1.2 Αναδιφητές.............................................................................................. 91 
8.1.3 Ρυθμίσεις στον Internet Explorer για την μορφοποίηση XML εγγράφων 92 

8.2 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ........................................ 92 
8.2.1 Επιφάνεια Εργασίας ............................................................................... 92 
8.2.2 Δημιουργία ενός Ορισμού Τύπου Εγγράφου............................................ 94 
8.2.3 Δημιουργία ενός XML εγγράφου ............................................................. 95 
8.2.4 Δημιουργία φύλλου μορφοποίησης.......................................................... 98 
8.2.5 Προσθήκη φύλλου Μορφοποίησης στο xml έγγραφο............................... 98 

9 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ........................................................................................... 100 

9.1 ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(FULL.XSLT) ................................................................................................. 100 
9.2 ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ(GALLERY.XSLT) ........................................................................................ 107 
9.3 ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

(FRESCOES.XSLT) ............................................................................................................... 110 
9.4 ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

(ICONS.XSLT) ................................................................................................................... 111 
9.5 ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΝΑΟ (BIBLIO.XSLT)............................ 112 

10 ΜΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΎΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΕΡΟΙΑ..................................................................................... 114 

10.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ XML ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ HTML ΕΓΓΡΑΦΑ ........................... 114 
10.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ HTML ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ .......................................................... 114 

10.2.1 Index.HTML ....................................................................................... 114 
10.2.2 Μenu1.HTML..................................................................................... 115 
10.2.3 Index2.HTML ..................................................................................... 115 
10.2.4 Μenu2.HTML..................................................................................... 116 
10.2.5 Map.HTML......................................................................................... 116 
10.2.6 Phototot.HTML .................................................................................. 117 
10.2.7 Content.HTML ................................................................................... 117 
10.2.8 Gallery.HTML.................................................................................... 117 

 xiii



10.2.9 Frescoes.HTML.................................................................................. 117 
10.2.10 Icons.HTML ..................................................................................... 117 

10.3 ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ............................................................................ 118 
10.3.1 Αρχική σελίδα ..................................................................................... 118 
10.3.2 Γεωγραφία-Οικονομία ........................................................................ 119 
10.3.3 Ιστορικές πηγές ................................................................................... 119 
10.3.4 Ιστορικό Διάγραμμα............................................................................ 119 
10.3.5 Πολεοδομικός Χαρακτήρας................................................................. 121 
10.3.6 Ναοί.................................................................................................... 121 
10.3.7 Φορητές Εικόνες................................................................................. 126 
10.3.8 Χάρτης ................................................................................................ 128 
10.3.9 Σύνολο Φωτογραφιών .......................................................................... 129 
10.3.10 Γενικές παρατηρήσεις για την πλοήγηση του χρήστη στην ηλεκτρονική 

παρουσίαση ............................................................................................................ 132 

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................... 134 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................... 136 

Α)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ................................... 136 
Β)ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ......................................................... 143 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ.. 149 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ............................................... 153 

1. ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(FULL.XSLT) ................................................................................................. 154 
2. ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ(GALLERY.XSLT) ........................................................................................ 169 
3. ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

(FRESCOES.XSLT) ............................................................................................................... 171 
4. ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

(ICONS.XSLT) ..................................................................................................................... 173 
5. ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΝΑΟ (BIBLIO.XSLT)............................ 175 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ....................................................................... 179-255 

 

 xiv



Κατάλογος Σχημάτων 
Σχήμα 1: αποδόμηση στοιχείου σε υποστοιχεία και γνωρίσματα ........................................... 30 
Σχήμα 2: γράφος-παράδειγμα για την ανεύρεση αρχείων....................................................... 63 
Σχήμα 3: συντμήσεις XPATH................................................................................................. 66 
Σχήμα 4: Η δομή του κορυφαίου στοιχείου «Βέροια»............................................................ 72 
Σχήμα 5: Η δομή του  υποστοιχείου «πολεοδομία»................................................................ 73 
Σχήμα 6: Η δομή του στοιχείου «ναοί»................................................................................... 74 
Σχήμα 7: Η δομή του στοιχείου «αρχιτεκτονική»................................................................... 75 
Σχήμα 8: Η δομή του στοιχείου «Ζωγραφικός Διάκοσμος» ................................................... 76 
Σχήμα 9: Η δομή του στοιχείου «τοιχογραφία»...................................................................... 77 
Σχήμα 10: Η δομή του στοιχείου «επιγραφές»........................................................................ 78 
Σχήμα 11: Η δομή του στοιχείου «φορητή_εικόνα» ............................................................... 79 
Σχήμα 12: Η δομη του στοιχειου «βιβλιογραφική_αναφορά»................................................ 80 
Σχήμα 13: Η δομή του στοιχείου «χρόνος»............................................................................. 81 
Σχήμα 14: Η δομή του στοιχείου «ιστορικό πρόσωπο» .......................................................... 81 
Σχήμα 15: Επιφάνεια εργασίας του xml spy ........................................................................... 92 
Σχήμα 16: Δενδρική παρουσίαση xml εγγράφου .................................................................... 93 
Σχήμα 17: Παράθυρο επιλογής καινούριου εγγράφου ............................................................ 94 
Σχήμα 18:  Μήνυμα λάθους σε ορισμό τύπου εγγράφου ........................................................ 95 
Σχήμα 19: Παράθυρο επιλογής Ορισμού Τύπου Εγγράφου ή σχηματος ................................ 95 
Σχήμα 20: Παράθυρο επιλογής  προϋπάρχοντος Ορισμού τύπου εγγράφου .......................... 95 
Σχήμα 21: Δημιουργία xml εγγράφου από Ορισμό τύπου εγγράφου...................................... 96 
Σχήμα 22:  Εισαγωγή προαιρετικού στοιχείου στο xml έγγραφο ........................................... 97 
Σχήμα 23: Επιλογή  γνωρίσματος τύπου enumerated ............................................................. 97 
Σχήμα 24: Παράθυρο δημιουργίας φύλλου μορφοποίησης .................................................... 99 
Σχήμα 25: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 

full.xslt........................................................................................................................... 107 
Σχήμα 26: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 

gallery.xslt ..................................................................................................................... 109 
Σχήμα 27:Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 

frescoes.xslt ................................................................................................................... 111 
Σχήμα 28: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 

icons.xslt........................................................................................................................ 112 
Σχήμα 29:Μορφοποίηση του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου 

μορφοποίησης biblio.xslt............................................................................................... 113 
Σχήμα 30: Η δομή του αρχείου index.HTML ....................................................................... 115 

 xv



Σχήμα 31: H δομή του αρχείου menu1.HTML ..................................................................... 115 
Σχήμα 32: Η δομή του αρχείου index2.HTML ..................................................................... 116 
Σχήμα 33: Η δομή του αρχείου  Menu2.HTML.................................................................... 116 
Σχήμα 34: Η δομή του αρχείου phototot.HTML................................................................... 117 
Σχήμα 35: Αρχική σελίδα της παρουσίασης για την Ύστερη Βυζαντινή Βέροια ................. 118 
Σχήμα 36: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Γεωγραφία-Οικονομία»..................... 119 
Σχήμα 37: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Ιστορικές Πηγές» .............................. 120 
Σχήμα 38: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Ιστορικό  Διάγραμμα»....................... 120 
Σχήμα 39: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Πολεοδομικός Χαρακτήρας» ............ 121 
Σχήμα 40: Δυναμικός κατάλογος με υπερσυνδέσμους σε όλους τους ναούς........................ 122 
Σχήμα 41:Δυναμικός κατάλογος πλοήγησης στα περιεχόμενα στιγμιοτύπου ναού (Ναός 

Αναστάσεως Χριστού) .................................................................................................. 122 
Σχήμα 42 : τμήμα υποενότητας για την αρχιτεκτονική (άγιος Γεώργιος Άρχοντος 

Γραμματικού) ................................................................................................................ 123 
Σχήμα 43: Δυναμικός κατάλογος για την πλοήγηση σε διαφορετικές τοιχογραφικές φάσεις 

(Ναός Παλιάς Μητρόπολης) ......................................................................................... 124 
Σχήμα 44: Δυναμικός κατάλογος τοιχογραφιών ................................................................... 125 
Σχήμα 45: Δυναμικός κατάλογος για την πλοήγηση σε φορητές εικόνες προερχόμενες από 

συγκεκριμένο ναό (Γοργοεπήκοος)............................................................................... 125 
Σχήμα 46:Επιλογή φορητής εικόνας από τον κατάλογο των εικόνων ναού (Γοργοεπήκοος)126 
Σχήμα 47:Κατάλογος επιλογής φορητών εικόνων ................................................................ 127 
Σχήμα 48: Επιλογή εικόνας από τον κατάλογο των εικόνων ................................................ 127 
Σχήμα 49: Εμφάνιση του αλληλεπιδραστικού χάρτη της πόλης και επιλεγμένου ναού ....... 128 
Σχήμα 50: Προβολή του αλληλεπιδραστικού χάρτη σε όλο το κεντρικό πλαίσιο ................ 129 
Σχήμα 51: Τμήμα του συνολικού καταλόγου φωτογραφιών................................................. 130 
Σχήμα 52: Τμήμα του ευρετηριασμένου καταλόγου των εικόνων........................................ 131 
Σχήμα 53: Τμήμα του ευρετηριασμένου καταλόγου των τοιχογραφιών............................... 131 
Σχήμα 54: Άνοιγμα νέου παραθύρου από τον συνολικό κατάλογο τοιχογραφιών ............... 132 
Σχήμα 55:Παρουσίαση του κατάλογου βιβλιογραφίας ......................................................... 133 
Σχήμα 56: Άνοιγμα νέου παραθύρου από την κεντρική παρουσίαση ................................... 133 
 

 

 

 

 xvi



Κατάλογος Πινάκων 

 

πίνακας 1: Τελεστές συχνότητας στοιχείων απαντώμενοι σε ορισμούς τύπου εγγράφου ...... 37 
πίνακας 2: προσδιορισμοί για την αναγκαιότητα παρουσίας γνωρίσματος ............................ 39 
πίνακας 3: οριζόμενοι τύπο γνωρισμάτων για τα xml  έγγραφα ............................................. 40 
πίνακας 4: προκαθορισμένες από το πρότυπο της xml οντότητες........................................... 48 
πίνακας 5: Σύγκριση των χαρακτηριστικών CSS και XSLT................................................... 55 

 

 xvii





 

1 Εισαγωγή 

1.1 Επιλογή τεχνολογικής οδού 

Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών στα πλαίσια του διατμηματικού  

προγράμματος “Συστήματα Πολιτιστικών Πληροφοριών και Διαχείρισης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς”, εκπόνησα δυο σεμιναριακές εργασίες για την τεκμηρίωση βυζαντινών 

φορητών εικόνων. Η πρώτη εργασία είχε ως στόχο την δημιουργία ενός αναλυτικού 

εννοιολογικού σχεδιασμού για την τεκμηρίωση Βυζαντινών Εικόνων. Στην δεύτερη 

επιχειρήθηκε μια ανάλυση απαιτήσεων για την δημιουργία ενός οντοκεντρικού συστήματος 

πληροφοριών για την τεκμηρίωση μεταβυζαντινών φορητών εικόνων. Το ίδιο καλοκαίρι 

παρακολούθησα στο Bergen της Νορβηγίας ένα σεμινάριο για την ψηφιοποίηση και την 

σήμανση (mark-up) μεσαιωνικών χειρογράφων σε γλώσσα xml. 

Η πρώτη μου εντύπωση από την γλώσσα σήμανσης xml ήταν ότι πρόκειται για μια 

γλώσσα που μπορεί να υποβοηθήσει την καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτισμικής 

πληροφορίας  ενθαρρύνοντας την δημιουργία κοινών για πολλές ερευνητικές ομάδες 

σημασιολογικών προτύπων. Η καταγραφή και παρουσίαση πολιτισμικής πληροφορίας στην 

γλώσσα xml παρουσιάζει το πλεονέκτημα της διατήρησης της δομής που περιέχει το κάθε 

έγγραφο, είναι απόλυτα συμβατή με την διαμόρφωση του νέου κλίματος που διαμορφώνεται 

με την εξάπλωση του Παγκόσμιου Ιστού και είναι ανεξάρτητη από λειτουργικές πλατφόρμες.  

1.2 Επιλογή αρχαιολογικού υλικού 

Το υλικό που θα γινόταν αντικείμενο επεξεργασίας δεν μπορούσε και σε αυτήν την 

περίπτωση να ξεφεύγει από τον χρονικό ορίζοντα των βυζαντινών χρόνων. Η επιλογή του 

έπρεπε να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα επιθυμούσα την ανεύρεση ενός 

θεματικού συνόλου προσφάτως δημοσιευμένου και πολύμορφου, ούτως ώστε να 

διερευνηθούν καλύτερα οι αξιοποιήσιμες από τον αρχαιολόγο δυνατότητες της νέας γλώσσας 

στην καταγραφή, τεκμηρίωση και παρουσίαση των ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων. 

Τελικά στο στόχαστρο βρέθηκε η Βυζαντινή Βέροια, μια από τις λίγες πόλεις στην 

Μακεδονία, μετά την Καστοριά, που διατήρησε τα περισσότερα από τα μνημεία του 

μεσαιωνικού Ελληνισμού.  Στην πορεία μάλιστα, λόγω του μεγάλου όγκου του 

δημοσιευμένου υλικού, χρειάστηκε να περιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας στους ύστερους 

βυζαντινούς χρόνους. Τα δύο χρονικά ορόσημα που επιλέχτηκαν είναι το 1204 έτος κατά το 
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οποίο η Βέροια και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας περνούν στην δικαιοδοσία του 

αρχηγού της Δ’ Σταυροφορίας Βονιφάτιου του Μομφερατικού, και το 1433, έτος της 

οριστικής άλωσης της Βέροιας από τους Οθωμανούς.  

1.3 Σύνθεση των αρχαιολογικών δεδομένων 

Σημείο αφετηρίας για την αποδελτίωση που ακολούθησε αποτέλεσαν οι δυο 

μονογραφίες του προσφάτως εκλιπόντος βυζαντινολόγου Θανάση Παπαζώτου για την 

Βυζαντινή Βέροια. Η πρώτη φέρει τον τίτλο "Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αιώνας)" 

και εξετάζει την ιστορία και την τοπογραφία της πόλης (1994). Στην δεύτερη μονογραφία, 

που φέρει τον τίτλο"Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας"  παρουσιάζονται μερικά από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά δείγματα ζωγραφικής φορητών εικόνων της Βέροιας (1995). 

Για την σύνθεση των κειμένων που περιλήφθηκαν στην τελική παρουσίαση (και που 

κατά συνέπεια σημάνθηκαν με την γλώσσα σήμανσης xml) αποδελτιώθηκαν νεότερες και 

παλαιότερες από τις δυο αυτές μελέτες εργασίες ( βιβλιογραφία, ενότητα β’).  

Για την παρουσίαση τελικά αποδελτιώθηκαν δεδομένα για τους 16 

υστεροβυζαντινούς ναούς της Βέροιας (σε σύνολο 48 συνολικά σωζόμενων βυζαντινών και 

υστεροβυζαντινών ναών). Για κάθε έναν από αυτούς εξετάστηκαν οι ιστορικές και 

επιγραφικές μαρτυρίες, ο ζωγραφικός διάκοσμος και οι ευρισκόμενες ή προερχόμενες από 

κάθε ναό δημοσιευμένες εικόνες. Συμπεριλήφθηκαν επίσης οι υπόλοιπες δημοσιευμένες 

εικόνες των ύστερων βυζαντινών χρόνων που δεν προέρχονται από κάποιον υστεροβυζαντινό 

ναό της πόλης. Επίσης κατεγράφησαν οι σημαντικότερες από τις πληροφορίες για την 

γεωγραφία και οικονομία της περιοχής, την πολεοδομία της πόλης της Βέροιας, τις ιστορικές 

πηγές που αναφέρονται σε αυτήν και τα ιστορικά γεγονότα της υπό εξέτασιν περιόδου 

προκειμένου να πλαισιώσουν την παρουσίαση των μνημείων της πόλης. Ατυχώς, δεν 

στάθηκε δυνατή η εύρεση πηγών για αντικείμενα του καθημερινού βίου των κατοίκων της 

πόλης γιατί τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί είναι λίγα και δεν τεκμηριώνονται επαρκώς 

φωτογραφικά. Ένα τριήμερο ταξίδι στην Βέροια πλούτισε περισσότερο την φωτογραφική 

τεκμηρίωση για τα κείμενα που συνετέθησαν. 

1.4 Ανάλυση και Σήμανση της Πληροφορίας 

Για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη από-κωδικοποίηση, σήμανση (mark-up) και 

εισαγωγή στο σύστημα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν εξετάστηκαν οι ακόλουθες 

πηγές: 
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-Πολύγλωσσοι και μονόγλωσσοι θησαυροί όρων (thesauri) της ιστορίας, της ιστορίας 

της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όπως τα αμερικάνικα ULAN και ΑΑΤ, το γαλλικό 

ΜΕRΙΜΕΕ και το αγγλικό RCHME (ενότητες 2.7.1.5.1, 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.1). 

-Βάσεις δεδομένων για την καταγραφή πολιτισμικής πληροφορίας με έμφαση στην 

περίοδο των Μεσαιωνικών χρόνων. 

-Υπάρχοντα ή υπό διαμόρφωση πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης όπως τα 

SPECTRUM [Spectrum], CIDOC [CIDOC], CIMI [CIMI], Z39-50[Z3950]. 

1.5 Το ύφος της παρουσίασης 

Το ύφος και η γλώσσα των κειμένων της παρουσίασης δεν απευθύνεται στον ειδικό 

της ιστορίας ή της αρχαιολογίας αλλά σε ένα κοινό καλλιεργημένο, μη εξειδικευμένο με 

ενδιαφέρον για την βυζαντινή ιστορία και τέχνη. Η σήμανση όμως που βρίσκεται πίσω και 

κάτω από τα κείμενα έγινε προσπάθεια να ακολουθήσει την καθιερωμένη επιστημονική 

ορολογία. Εξυπακούεται βεβαίως ότι αν το τελικό προϊόν της εργασίας αφορούσε στον 

εξειδικευμένο επιστήμονα η ανάλυση της σήμανσης θα γινόταν σε βαθύτερο επίπεδο. Για μια 

τέτοιου είδους εργασίας μια πρώτη, αφετηριακή μορφή σήμανσης (mark-up) θα μπορούσε 

ίσως να εμπεριέχει πολλά από τα στοιχεία που ορίστηκαν για αυτήν την παρουσίαση. 

1.6 Προβλεπόμενο κοινό 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα η παρουσίαση δεν 

απευθύνεται στον επιστήμονα αλλά στον επισκέπτη της πόλης της Βέροιας ή στον φοιτητή 

της αρχαιολογίας που θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για την ιστορία και την 

τοπογραφία της περιοχής. Γι’ αυτό τα κείμενα δεν είναι γραμμένα με σχολαστικό ύφος αλλά 

προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ανάγκες ενός μέσου ενηλίκου επισκέπτη. Λόγω της 

πλουσιότητας του φωτογραφικού υλικού και της ευκολίας που θα παρέχεται στην πλοήγηση 

από την δημιουργία υπερσυνδέσμων πιθανώς η παρουσίαση να γίνεται ελκυστική ακόμα και 

για παιδιά σχολικής ηλικίας. Όμως για αυτήν την κατηγορία επισκεπτών τα κείμενα είναι 

πιθανόν να καθίστανται σε ορισμένα σημεία δυσνόητα. 

1.7 Στόχοι-σκοποί 

Συγκεφαλαιώνοντας και συμπληρώνοντας τα όσα ήδη αναφέρθηκαν μπορούμε να 

ορίσουμε τους ακόλουθους στόχους που φιλοδοξεί να προσεγγίσει η συγκεκριμένη εφαρμογή 

έχοντας θέσει στον πυρήνα του θεματικού ενδιαφέροντος την πόλη της Βέροιας στους 

ύστερους βυζαντινούς χρόνους: 
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-Δημιουργία μιας δομημένης ηλεκτρονικής παρουσίασης για μια ελληνική, βυζαντινή 

πόλη, την πόλη της Βέροιας 

-Προσέγγιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά της 

πόλης ενός ευρέως κοινού 

Η προσέγγιση των στόχων αυτών μέσα από το μοντέλο σήμανσης που επιλέχθηκε θα 

έχει ως αποτέλεσμα και μια πρώτη απόπειρα για την μοντελοποίηση ή την δημιουργία  μιας 

αφαιρετικής δομής για σημεία και υλικές μαρτυρίες του μεσαιωνικού ελληνισμού καθώς και 

την σχηματοποίηση προτάσεων για την κωδικοποίηση ενός ή περισσότερων μονάδων της 

ορολογίας της βυζαντινής αρχαιολογίας.  

Η σύγκριση με διεθνή πρότυπα θα καταδείξει μακροπρόθεσμα σε ποια σημεία αυτά 

καλύπτουν την ελληνική πραγματικότητα ή χρειάζονται βελτιώσεις και συμπλήρωση. 

Δεδομένου ότι ελάχιστες τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει εκτεταμένα και σε ευρεία κλίμακα  

στον ελλαδικό χώρο (βλ. ενότητα 2.7.2.7, 2.7.3.7 και 2.7.8.2) το εγχείρημα αυτό μπορεί να 

αποδώσει καρπούς.  

Βεβαίως η κωδικοποίηση δεν θα καλύψει κάθε μια παράμετρο στην μελέτη της 

βυζαντινής τέχνης σε βάθος εξαντλητικό για την κάλυψη των αναγκών του εξειδικευμένου 

μελετητή. Δεδομένου όμως ότι πολλές φορές στα πληροφοριακά συστήματα  ακολουθείται 

ένας σχεδιασμός από το πιο γενικό στο πιο ειδικό (ή από το περιέχον στο περιεχόμενο) η 

προσπάθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για μια πιο εποικοδομητική και 

αποδομητική προσπάθεια κωδικοποίησης.  

Τέλος και καθώς θα σχεδιάζεται η μορφή της τελικής παρουσίασης θα δοκιμαστεί η 

μορφοποιητική δύναμη της νέας τεχνολογίας που επιλέχθηκε και θα διερευνηθούν οι 

δυνατότητες που έχει για παρουσίαση πολλαπλών όψεων των ίδιων κάθε φορά δεδομένων. 

Μια επιτυχία σε αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς 

στην πολιτισμική πρακτική: 

• σε ζητήματα επερωτήσεων και ποσοστικοποιήσεως δεδομένων 

• σε ζητήματα δημιουργίας διαφορετικών παρουσιάσεων για την προσέγγιση 

διαφορετικού σε ανάγκες και ενδιαφέροντα κοινού 

• σε ζητήματα επαναχρησιμοποίησης των ίδιων δεδομένων για διαφορετικούς 

κάθε φορά σκοπούς (έκδοση καταλόγων, τεκμηρίωση αρχαιολογικών 

αντικειμένων, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών). 
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• σε ζητήματα απευθείας σύνδεσης μεγάλων βάσεων δεδομένων πολιτισμικού 

χαρακτήρα με τις Κοινότητες Πυλών Διαδικτύου. 

Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει παράλληλα μια δοκιμασία για την πλαστικότητα 

της νέας αυτής γλώσσας καθώς και για το κατά πόσο είναι κατάλληλα για την σήμανση της 

εξειδικευμένης πολιτισμικής πληροφορίας. 

1.8 Δομή της Εργασίας 

Τα δύο πρώτα κεφάλαια της εργασίας έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα. Στο  2Ο 

κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση του όρου Πολιτισμική Πληροφορική και των συνθηκών 

κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε.  Επίσης γίνεται  αναφορά στην κοινωνία της 

πληροφορίας και την επίδραση που αναμένεται να έχει στις ανθρωπιστικές επιστήμες και 

εξετάζονται οι κυριότερες εφαρμογές των υπολογιστών σε ζητήματα πολιτισμικής 

τεκμηρίωσης στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρεται η προβληματική 

που οδήγησε στην απόφαση για την δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής με θεματικό 

πυρήνα την ύστερη βυζαντινή Βέροια , ο τρόπος με τον οποίο αποδελτιώθηκε το υλικό και 

ορίζονται οι στόχοι που φιλοδοξεί να προσεγγίσει αυτή η εργασία.  

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται η γραμματική και η σύνταξη της xml. Στο 5ο και 

κεφάλαιο αναφέρονται περιληπτικά τα κυριότερα συσχετιζόμενα με την xml πρότυπα. Δύο 

από αυτά, πάνω στα οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό αυτή η εργασία, αναλύονται στο 6ο και 

7ο κεφάλαιο. Πρόκειται για τα πρότυπα XPATH και XSLT βάσει των οποίων θα γίνει η 

μορφοποίηση και η ευρετηρίαση των δεδομένων. 

Τα επόμενα κεφάλαια επικεντρώνονται στην διαδικασία της υλοποίησης. 

Στο 8ο κεφάλαιο γίνεται η εννοιολογική σχεδίαση του συστήματος που έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ορισμού τύπου εγγράφου για την Βέροια. Στο 9ο κεφάλαιο 

ορίζονται τα απαραίτητα για κάθε xml εφαρμογή εργαλεία και αναφέρεται το λογισμικό που 

τελικά χρησιμοποιήθηκε μαζί με ένα σενάριο χρήσης του συντάκτη που επιλέχθηκε για την 

δημιουργία Ορισμού Τύπου Εγγράφων, xml εγγράφων και φύλλων μορφοποίησης. Στο 10ο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα φύλλα μορφοποίησης που δημιουργήθηκαν για την παρουσίαση 

και ευρετηρίαση των δεδομένων που αποδελτίωσε και κατέγραψε η έρευνα από την μελέτη 

του δημοσιευμένου υλικού για την ύστερη βυζαντινή Βέροια. Στο 11ο κεφάλαιο ορίζουμε την 

αρχιτεκτονική μιας προτεινόμενης ηλεκτρονικής παρουσίασης, βασισμένης εξ’ ολοκλήρου 

στο πληροφοριακό σύστημα που δημιουργήθηκε για την πόλη της Βέροιας και προτείνεται 

ένα σενάριο πλοήγησης ενός πιθανού χρήστη στην ηλεκτρονική παρουσίαση. Στο τελευταίο 
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κεφάλαιο γίνεται μια αποτίμηση της εργασίας και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του τρόπου αναπαράστασης που επιλέχθηκε. 

Τρία παραρτήματα συνοδεύουν το κυρίως κείμενο της εργασίας. Εκεί ο αναγνώστης 

μπορεί να βρει τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου για την Βέροια, τα φύλλα μορφοποίησης που 

δημιουργήθηκαν και τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό της ηλεκτρονικής παρουσίασης.   
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2 Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες: 
Το παρελθόν και το μέλλον του παρόντος μας. 

2.1 Εισαγωγή 

Το πέρασμα στον 21ο αιώνα συνοδεύτηκε και από την πρωτοφανή ανάπτυξη και 

εξέλιξη των λεγομένων Επιστημών της Πληροφορίας. Αντίθετα με τις δραματικές εξελίξεις 

που έχουν βιώσει οι θετικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν φαίνεται να έχουν 

ακόμα αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που αναδύονται στον τομέα της 

καταγραφής, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης ομάδων πληροφορίας [Welling]. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι υπό ανάπτυξη αλλά και οι ήδη σε χρήση εφαρμογές για 

την καταγραφή, τεκμηρίωση και παρουσίαση ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων στον 

κόσμο και στην Ελλάδα ούτως ώστε να σκιαγραφηθεί παγκοσμίως η υπάρχουσα κατάσταση 

στον χώρο της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Στην ενότητα που αφορά την Παγκόσμια σκηνή 

η παρουσίαση θα γίνει κατά χώρα ενώ στην ενότητα που αφορά την χώρα μας ανά ίδρυμα, 

φορέα ή οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής. 

2.2 Ιστορική αναδρομή 

 Στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών οι πρώτοι που έδειξαν έμπρακτα το 

ενδιαφέρον τους για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ήταν οι γλωσσολόγοι στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 [Welling, Lawler and Dry]. Η πρωτιά των γλωσσολόγων καθίσταται ακόμα 

πιο αξιοπερίεργη αν αναλογιστεί κανείς ότι προηγήθηκαν ακόμα και σε σχέση με  

συναδέλφους τους των θετικών επιστημών. Φαίνεται ότι το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά 

και ο τρόπος προσέγγισης του έκαναν ελκυστικότερη την επεξεργασία δεδομένων μέσω 

υπολογιστή, αφού όπως δηλώνουν ακόμα και σήμερα η σχέση μεταξύ της επιστήμης της 

γλωσσολογίας και της Επιστήμης Υπολογιστών είναι πολύ βαθύτερες και πολύ πιο 

ενδιαφέρουσες απ’ ό,τι η ίδια η πρόοδος της τεχνολογίας τις έχει καταστήσει. Για τους 

γλωσσολόγους η σε καθημερινή χρήση φυσική μας γλώσσα αποτελεί ένα είδος λογισμικού 

(software): με τον  ίδιο τρόπο που οι διανοητικές μας ικανότητες μας επέτρεψαν την σύλληψη 

και την κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), η ομιλούμενη γλώσσα μας 

έδωσε ένα μοντέλο δημιουργίας λογισμικού επεξεργασίας. Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και 

διανοητικές παράμετροι της γλωσσολογίας και της επιστήμης υπολογιστών στον ακαδημαϊκό 

χώρο αλλά και στην βιομηχανία λογισμικού είναι δομημένες σε  διανοητικά ταυτόσημες 

 7



συντεταγμένες. Από την σκοπιά των γλωσσολόγων οι σχέσεις αυτές μεταξύ της 

γλωσσολογίας και της πληροφορικής δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο μεταφορικές  αλλά 

αναπαριστούν  μία φυσική και ωφέλιμη περιγραφή βασικών όψεων και των δύο φαινομένων 

[Lawler and Dry]. 

Το παράδειγμα των γλωσσολόγων ακολούθησαν οι ιστορικοί που συσπειρώθηκαν 

οργανωμένα γύρω από την Historical Association for Computing [The Association for 

History and Computing] το 1986. Ο οργανισμός παρουσιάζει εδώ και δεκαπέντε χρόνια 

μεγάλη κινητικότητα και σήμερα αριθμεί παραρτήματα σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο.  

Όσον αφορά στην αρχαιολογία και τις πρώτες ηλεκτρονικές εφαρμογές επί 

αρχαιολογικών δεδομένων, οι αρχές εντοπίζονται γεωγραφικά στον χώρο του βόρειου 

τμήματος της αμερικανικής ηπείρου αλλά και στην δυτική Ευρώπη στα τέλη περίπου της 

δεκαετίας του ’60, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες αναλύσεις -στατιστικού χαρακτήρα – πάνω σε 

ποσοτικά δεδομένα από πορίσματα/ αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών. Από τους 

πρωτοπόρους στον συγκεκριμένο τομέα σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο ήταν ο 

γάλλος Jean-Claude Gardin.[ Gardin’74, Gardin’72, Chatzidakis-Baharas] 

  Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας πιο εντατικοποιημένης προσπάθειας τόσο για την 

εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας 

όσο και για την εξοικείωση των θεραπευόντων τις επιστήμες αυτές με τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές. Στην παγκόσμια σκηνή οι οργανωμένες και διενεργούμενες από επίσημους 

φορείς προσπάθειες για την δημιουργία μοντέλων αναπαράστασης, καταγραφής τεκμηρίωσης 

των ιστορικών, αρχαιολογικών και γλωσσολογικών δεδομένων είναι δηλωτικές της τάσης 

αυτής. 

2.3 Παραδείγματα και επιχειρήματα για την εισαγωγή των Νέων 

Τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

Γιατί όμως οι επιδράσεις από την χρήση των υπολογιστών στην σύγχρονη αρχαιολογία 

κρίνονται τόσο καθοριστικές όσο και η εφεύρεση της τυπογραφίας για τους λογίους του 15ου 

αιώνα [Reilly and Rahtz]; Ποιες είναι οι δυνατότητες εκείνες που μπορούν να τροποποιήσουν 

την διαδικασία παραγωγής και διάδοσης της γνώσης απέναντι στις οποίες ακόμα και οι 

θεράποντες των ανθρωπιστικών επιστημών είναι πλέον πολύ δύσκολο να μείνουν αδιάφοροι; 

H ταχύτατη επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων είναι ένα από τα 

σημαντικότερα όσο και «ιστορικότερα» επιχειρήματα, όχι όμως απαραίτητα και το 

θελκτικότερο. Αντίθετα από τις φυσικές επιστήμες που θεμελιώνονται πάνω στην 

παρατήρηση και το πείραμα και την στατιστική ανάλυση δεδομένων που χαρακτηρίζεται από 
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το ασύμφορο μιας μη μηχανικής επεξεργασίας, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, με εξαίρεση –σε 

ορισμένες μόνο περιπτώσεις- την προϊστορική αρχαιολογία και την ιστορική δημογραφία, δεν 

υπήρξαν ποτέ ιδιαιτέρως ευνοϊκές σε ποσοτικές αναλύσεις. Όπως πολύ εύστοχα σημείωσε ο 

Arthur Schlesinger το 1962 “As a humanist, I am bound to reply that almost all important 

questions are important precisely because they are not susceptible to quantitative answers”[ 

αναφέρεται από τον Welling]. Ένας επιπλέον λόγος στο παρελθόν ήταν και η 

ακαταλληλότητα και η δυσκολία εκμάθησης και χρήσης των γλωσσών προγραμματισμού που 

ήταν διαθέσιμες αλλά και το δύσχρηστο των διεπιφανειών χρήσης (user interfaces). Σήμερα 

όχι μόνο τα προγράμματα αλλά και οι ειδικοί συντάκτες (editors)  για την συγγραφή κώδικα 

είναι πολύ πιο εύχρηστοι, δίχως αυτό να σημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την 

εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού δεν μπορεί να είναι απαγορευτικός για τον 

αρχαιολόγο). 

Μία πολύ σημαντική παράμετρος είναι η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 

πολυδύναμων πληροφοριακών συστημάτων (ένα είδος πληροφοριακών συστημάτων είναι και 

οι γνωστές σε όλους βάσεις δεδομένων). Σήμερα, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες 

ιδιότητες των συστημάτων αυτών για τον αρχαιολόγο είναι η δυνατότητα εισαγωγής και 

επεξεργασίας multimedia ετερογενών δεδομένων, η δημιουργία πυκνών 

αλληλοσχετίσεων μεταξύ τους και η κατά συνέπεια η ύπαρξη πολλών στρωμάτων 

μεταδεδομένων, οι διαβαθμίσεις στην πρόσβαση για την εισαγωγή, μετατροπή διαγραφή ή 

ανάγνωση των δεδομένων ανάλογα με τον χρήστη, η κατανεμημένη γεωγραφικά εισαγωγή, 

ενημέρωση και ανάκτηση δεδομένων και η δυνατότητα προβολής των δεδομένων μέσω του 

Παγκόσμιου Ιστού. 

Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει και στον τομέα της επιστροφής (output) των δεδομένων. 

Είναι πλέον δυνατόν η απάντηση στην επερώτηση που διενεργούμε σε μια βάση δεδομένων 

να παρουσιάζει μορφή διαφορετική από αυτήν των αλφαριθμητικών χαρακτήρων. 

Συγκεκριμένα μπορεί τα αποτελέσματα να έχουν την μορφή εικόνας, ήχου, video 

[Ηodder’99] ακόμα και τρισδιάστατων απεικονίσεων χώρων ή αντικειμένων στις οποίες 

μπορούμε με λιγότερη ή περισσότερη αληθοφάνεια να περιηγηθούμε. Αυτή η τελευταία 

κατηγορία αποτελεί και έναν πιθανό ορισμό του όρου εικονική πραγματικότητα.  

Επιπλέον μια σειρά εργαλείων στις αρχαιολογικές αναζητήσεις και έρευνες 

(μαγνητόμετρα, φωτογραφικές μηχανές, radar, ανιχνευτές μετάλλων, όργανα γεωφυσικών 

διασκοπήσεων) είναι πλέον σε θέση να λειτουργούν καταγράφοντας τα δεδομένα και σε 

ψηφιακή μορφή. Διαθέσιμες πλέον είναι και συσκευές ψηφιοποίησης σε τρεις διαστάσεις αν 

και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση χώρων, οικοδομημάτων ή αντικειμένων παραμένει ακόμα 

μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. 
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Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις και στον τομέα των δημοσιεύσεων αρχαιολογικών 

ανασκαφών και δεδομένων. Οι περισσότεροι περιορισμοί που στο παρελθόν έθεταν οι 

συμβατικές εκδόσεις παύουν να υπάρχουν. Οι ερευνητές αλλά και οι εκδότες δεν θα 

αναλογίζονται πια με τον ίδιον τρόπο το κόστος μιας έκδοσης πλούσιας σε εικονογραφικό ή 

άλλο υλικό.  

Τέλος, η σημαντικότερη μη αναστρέψιμη επίπτωση προϋποθέτει και μια 

επανατοποθέτηση των ιστορικών αλλά κυρίως των αρχαιολόγων απέναντι στον ρόλο που 

επιθυμούν να διαδραματίσουν στην υπό διαμόρφωση κοινωνία της πληροφορίας. Η 

διαπίστωση ότι πολύ συχνά οι αρχαιολόγοι «δένονται» λίγο παραπάνω από το αναγκαίο με τα 

από αυτούς ανασκαμμένα υλικά κατάλοιπα παρελθόντων πολιτισμών, ιδιαίτερα αλλά όχι 

μόνο, στην χώρα μας μάλλον δεν ξαφνιάζει κανέναν [Hodder’99]. Η στάση αυτή δεν συνάδει 

με το γενικότερο πνεύμα της εποχής της πληροφορίας. Άλλωστε, ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να 

καταχωρούνται γρηγορότερα, να βρίσκουν τους αποδέκτες τους πολύ πιο γρήγορα και 

επιπλέον να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αριθμητική τους αύξηση, ακόμα και 

ανάμεσα σε κατηγορίες που δεν σχετίζονται αμιγώς με τον επιστημονικό χώρο. Όταν βεβαίως 

οι αρχαιολόγοι αρνούνται να ενημερώνουν αλλήλους για τα περιεχόμενα του ημερολογίου 

ανασκαφής, είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε αυτό το ημερολόγιο σε ηλεκτρονική και 

διαθέσιμη μέσω διαδικτύου μορφή. Στον αντίποδα, μπορούμε να αναφέρουμε ως την πλέον 

ενδεικτική την μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί από τον Ian Hodder στις ανασκαφές του 

Chatal Huyuk από το 1993. Ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι η πλειονότητα των 

δεδομένων είναι διαθέσιμη στο επιστημονικό και μη κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της 

ανασκαφής πολύ πιο σύντομα απ’ ότι θα ήταν αν είχαν ακολουθηθεί συμβατικές μέθοδοι 

τεκμηρίωσης[Chatal Huyuk]. Η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και δοκιμασία που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσουν οι αρχαιολόγοι της ερχόμενης γενιάς θα είναι η δυνατότητα προσέγγισης και 

ευαισθητοποίησης ενός πολύ ευρύτερου κοινού σε σχέση με το κοινό στο οποίο παραδοσιακά 

απευθυνόταν. Φυσική προέκταση είναι ότι ο ορίζοντας των διεπιστημονικών και 

διαπολιτισμικών προσεγγίσεων θα διευρυνθεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο επιστημονικός 

κόσμος στον χώρο της αρχαιολογίας είναι ήδη έτοιμος για κάτι τέτοιο. 

2.4 Η Επανάσταση της Πληροφορίας και ο Παγκόσμιος Ιστός και ο 

αντίκτυπος τους στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα σημαδεύτηκε από μια εξέλιξη που από πολλούς 

ονομάζεται η Επανάσταση της Πληροφορίας (Information Revolution) και που 

αντιπαραβάλλεται σε σπουδαιότητα με την Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα. 
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Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού που αναδείχθηκε ως ένα 

ισχυρότατο μέσο διάδοσης, προβολής και ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και ως ένα μέσο 

διαφήμισης, επικοινωνίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης με τεράστιες δυνατότητες. Η 

ποιότητα ζωής επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου 

ενώ δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι για έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων η επικοινωνία 

με οποιoδήποτε τρόπο μέσω διαδικτύου αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας. Οι 

διαπιστώσεις αυτές είναι αρκετά εντυπωσιακές για μια υλοποίηση που μετράει λιγότερο από 

μια δεκαετία ζωής. 

 Η αύξηση του όγκου και της φύσης των διαθέσιμων στο δίκτυο πληροφοριών και 

υπηρεσιών είχε σύντομα ως επακόλουθο την αύξηση των απαιτήσεων που άπτονται της 

αποθήκευσης, της διαχείρισης και της ανεύρεσης των σχετιζομένων με αυτές δεδομένων.  Ή, 

ιδωμένο από μια άλλη οπτική γωνία, η πρώτη δεκαετία κατέδειξε με εξαιρετική σαφήνεια 

ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες οι αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

προκειμένου να είναι δυνατόν να αποκτηθεί περισσότερη ποσοτικά και ποιοτικά πληροφορία 

με τη μικρότερη δυνατή απώλεια σε κόστος. Είναι βεβαίως σαφές ότι το κόστος δεν μετράται 

πλέον μόνο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το World Wide Web Consortium, ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός στα μέλη του οποίου συγκαταλέγονται επιστήμονες και 

ερευνητές από πλείστα ερευνητικά πεδία που εκπροσωπούν πολλές από τις σημαντικότερες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Πληροφορικής και των Νέων 

Τεχνολογιών [W3C] και που οδηγούν σε μεγάλο βαθμό με στις τεχνολογικές καινοτομίες και 

εξελίξεις. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο 

ζενίθ των δυνατοτήτων του. Σύμφωνα με τον Berners-Lee, πρόεδρο του W3C το αξίωμα αυτό 

μπορεί να επιμεριστεί σε δύο κατηγορίες. Στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων (ότι 

δηλαδή επιτυγχάνεται λίγο-πολύ και σήμερα) και στην συμμετοχή «έξυπνων πρακτόρων» 

(software agents) που έχοντας πρόσβαση σε μεγάλο όγκο και αριθμό δεδομένων θα 

κατασταθούν χρήσιμα εργαλεία με τα οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να εργάζονται από 

κοινού με τον υπολογιστικό παράγοντα [Berners-Lee’98]. Άλλωστε το web σχεδιάστηκε σαν 

ένα νέο σύμπαν ηλεκτρονικής πληροφορίας στο οποίο οι μηχανές θα διαδραμάτισαν εξ’αρχής 

σημαντικό ρόλο. 

Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της 

πολιτισμικής τεκμηρίωσης  μπορούν να εξεταστούν σε δύο επίπεδα, ένα εθνικό και ένα 

υπερεθνικό. Ενώ για το πρώτο υπάρχουν ήδη κάποιες σαφείς ενδείξεις από παραδείγματα 

χωρών όπως ο Καναδάς και η Αγγλία όπου και η ηλεκτρονική τεκμηρίωση υιοθετήθηκε από 

πολύ νωρίς, για το δεύτερο επίπεδο υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις αφού ο βαθμός 
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διείσδυσης και έκτασης των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην πολιτιστική 

πρακτική διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα αλλά και από την μία κοινωνική 

ομάδα στην άλλη, ακόμα και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο σημαντική αλλαγή 

που αναμένεται από την γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων είναι η σύνδεση 

μέσω δικτύων διαφορετικών πληροφοριακών πόρων και κυρίως η αλλαγή στην διαδικασία 

παραγωγής αλλά και διάχυσης της γνώσης [Hodder’99a]. Στο πρόσφατο παρελθόν 

μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρησης είχαν τα μέλη που σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με 

τον ακαδημαϊκό ή ερευνητικό χώρο και ενίοτε μέσα από κάποιο αρκετά αυστηρό είδος 

ιεραρχίας. Στο μέλλον είναι κάτι παραπάνω από πιθανόν  ο μοναδικός περιορισμός να είναι η 

πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο Δίκτυο. Σε αυτό το όχι και τόσο 

φουτουριστικό σενάριο ο ερευνητής θα είναι σε θέση να αποτολμήσει ακόμα και πολλαπλές 

διαπολιτισμικές, διεπιστημονικές και διαχρονικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο του 

ερευνητικού του ενδιαφέροντος είτε αυτό αφορά την  τέχνη, είτε την ιστορία, την θρησκεία ή 

τις κοινωνικές πρακτικές. 

2.5 Πολιτισμική Πληροφορική και Πολιτισμικά Συστήματα 

Πληροφοριών 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γινόμαστε σήμερα μάρτυρες μιας πιο εντατικοποιημένης 

προσπάθειας τόσο για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της ιστορικής 

και αρχαιολογικής έρευνας όσο και για την εξοικείωση των θεραπόντων τις επιστήμες αυτές 

με τους ΗλεκτρονικούςΥπολογιστές. Η  ολοένα και πιο ευρεία  χρήση του όρου πολιτισμική 

πληροφορική που αποδίδει τον όρο Humanities Computing ή Cultural Informatics αντανακλά 

τις αλλαγές αυτές. Η Πολιτισμική Πληροφορική είναι ένας σημαντικός υποκλάδος της 

Πληροφορικής. Εστιάζεται στην ανάπτυξη εφαρμογών για την τεκμηρίωση, την 

αρχειοθέτηση, τον υπομνηματισμό και την μετάδοση της πολιτισμικής πληροφορίας για ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων άμεσα συνδεδεμένων με την πολιτική και την πρακτική μελέτης 

και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

Τα πολιτισμικά συστήματα πληροφοριών αποτελούν μια ειδική και όχι εμπορικά 

προσφιλή κατηγορία συστημάτων λόγω της πολυποικιλότητας των δεδομένων που κρίνεται 

απαραίτητο να αποθηκεύονται αλλά και του ετερόκλιτου της φύσεως τους, του εξαντλητικού 

χαρακτήρα της συνοδευτικής τεκμηρίωσης, των διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων 

που εμπλέκονται στις διαδικασίες συντήρησης, ανάδειξης, διαχείρισης, προβολής και μελέτης 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Στο παρελθόν ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας ήταν και 

η ελάχιστα φιλική προς τον χρήστη διεπιφάνεια χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών αλλά 

και μια αντίληψη που ήθελε τους θετικούς επιστήμονες συντριπτικά «θετικότερους» από τους 

 12



θεωρητικούς στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ευκολία προσαρμογής σε αυτές 

προσάπτοντας τον χαρακτηρισμό «τεχνοφοβικός» σε αρκετούς από τους τελευταίους. 

Στην παγκόσμια σκηνή οι χώρες που έχουν το προβάδισμα στον τομέα είναι στην 

Αμερικανική  ήπειρο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και στην Ευρώπη η Αγγλία, η 

Αυστρία, η Γαλλία και η Νορβηγία.  

 Επίσης διεθνείς οργανισμοί όπως η Unesco, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων 

(International Council of Museums) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναγνωρίζοντας τις 

ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών προσανατολίζει 

κάποιες από τις δραστηριότητες του στην δημιουργία και διάδοση αρχών και πρακτικών που 

πρέπει να διέπουν την μετάβαση από την προ στην μετα-υπολογιστική εποχή στον χώρο των 

μουσείων. Παράλληλα άλλοι οργανισμοί λιγότερο άμεσα σχετιζόμενοι με το πολιτισμικό 

γίγνεσθαι και περισσότερο με το μηχανικό, τεχνικό και υπολογιστικό μέρος της λεγόμενης 

και Επανάστασης της Πληροφορίας (όπως το World Wide Web Consortium)  έχουν ως 

αποστολή μεταξύ άλλων και την διασφάλιση της ακεραιότητας των πάσης φύσεως 

ηλεκτρονικών εγγράφων στην μετάβαση από λιγότερο σε περισσότερο εξελιγμένες μορφές. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία της πολιτισμικής πληροφορικής δεν είναι τόσο 

πλούσια και μεγάλη, αφού η χώρα μας πρόσφατα άρχισε να μετέχει κάπως πιο οργανωμένα 

σε πρωτοβουλίες αυτού του είδους. Η αρχή έγινε αλλά παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της 

συστηματοποίησης των γνώσεων και των πρακτικών που υιοθετούνται αλλά και της 

συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων. 

 

2.6 Κατάρριψη των κυριοτέρων μύθων περί Πολιτισμικής 

Πληροφορικής 

Μύθος Α’: Οι υπολογιστές καταστούν την διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδομένων ταχύτερη και ευκολότερη 

Ναι εν τέλει. Όμως οι διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, διαδοχικών ελέγχων και 

διορθώσεων των συστημάτων,  απαραίτητες όλες για την επιτυχία οποιασδήποτε σχετικής 

πρωτοβουλίας, είναι στο σύνολο τους χρονοβόρες. Ένα επιτυχές αποτέλεσμα είναι βεβαίως 

αντάξιο της επένδυσης σε χρόνο και κόστος. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η 

επιμόρφωση των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των ανθρώπων που τελικά θα 

χρησιμοποιήσουν τα συστήματα. Άρα  η ανωτέρω δήλωση είναι μεν αληθής, αλλά υπό 

προϋποθέσεις που ενίοτε αγνοούνται. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο μεγάλο και 
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πολυδύναμο είναι το σύστημα που σχεδιάζεται τόσο πιο απαιτητική χρονικά είναι και η 

προεργασία.  

Μύθος Β’: Η δημιουργία επιτυχών συστημάτων είναι υπόθεση μιας –ιδανικά- ολιγομελούς 

ομάδας 

Ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων είναι πράγματι μια υπόθεση για ειδικούς 

αλλά όχι μόνον. Αυτό σημαίνει ότι στην ανάλυση απαιτήσεων αλλά ενίοτε και σε κάποιες 

από τις φάσεις του εννοιολογικού σχεδιασμού απαραίτητο είναι να συμμετέχουν  και οι 

επαγγελματίες που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα γιατί αυτοί είναι ουσιαστικά οι μόνοι 

που γνωρίζουν πραγματικά το είδος, την μορφή και το εύρος των δεδομένων που θα πρέπει 

να καταχωρούνται στο σύστημα. 

Μύθος  Γ’: H διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων είναι απλώς θέμα ρουτίνας 

Αυτός είναι ίσως ο κοινότερος μύθος που δεν διαλύεται παρά μόνον την στιγμή που ο 

ιστορικός ή ο αρχαιολόγος έρχεται αντιμέτωπος με την διαδικασία εισαγωγής δεδομένων που 

αποτελεί ίσως την πιο χρονοβόρα, επαναλαμβανόμενη αλλά και κουραστική διαδικασία. 

Βεβαίως η τεχνολογία OCR (Optical Recognition Character) έχει κάνει σημαντικές προόδους 

ακόμα και στην αυτόματη ανάγνωση χειρογράφων χαρακτήρων αλλά ακόμα κι έτσι ο 

ερευνητής εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένος με μεγάλο όγκο δουλειάς αφού ακόμα και 

για τυπωμένα κείμενα ένα ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας θεωρείται το 90%. Τα καλά νέα 

είναι ότι  με την πρόοδο που επιτελείται στην αναγνώριση της φωνής και του λόγου ενδέχεται 

σύντομα η εισαγωγή δεδομένων να γίνεται απλώς με την εκφώνηση τους καταργώντας έτσι 

τον ρόλο του πληκτρολογίου ως κύριας περιφερειακής συσκευής επικοινωνίας με τον 

υπολογιστή και ανοίγοντας νέες δυνατότητες σε ομάδες που για οποιοδήποτε λόγο  δεν 

κατέχουν την  χρήση του. [Reilly and Rahtz]. 

Μύθος Δ’: Η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι απαγορευτικά δύσκολη για 

τον ιστορικό ή τον αρχαιολόγο 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας κωδικοποίησης και πολύ 

περισσότερο μιας γλώσσας προγραμματισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολη απ’ ότι μια οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Ο τρόπος σκέψης που 

απαιτείται για την συγγραφή κώδικα είναι το στοιχείο στο οποίο χρειάζεται η περισσότερη 

εξάσκηση. Τελικά όμως το ζήτημα για τον ιστορικό ή τον αρχαιολόγο δεν είναι ο τέλειος 

χειρισμός μιας οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού αλλά ο τρόπος με τον οποίο η 

γλώσσα γίνεται αντικείμενο χειρισμού από τους ειδικούς επιστήμονες. Δεν είναι λίγοι οι 
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εκπρόσωποι των ανθρωπιστικών επιστημών, κυρίως ιστορικοί και γλωσσολόγοι, που 

αποπειράθηκαν με επιτυχία να μάθουν να χειρίζονται μια γλώσσα προγραμματισμού. 

Μύθος Ε’: Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών κρίνεται ως αυτοσκοπός για την 

ανταγωνισιμότητα και την μακροβιότητα της πολιτισμικής πληροφορίας. 

Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία για το ό,τι η βιομηχανία της πληροφορίας είναι η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκοσμίως και ότι κατά συνέπεια  ραγδαίες θα είναι και οι 

αλλαγές στον τομέα του Πολιτισμού. Η Εισαγωγή όμως των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορεί 

να κριθεί απλώς ως αυτοσκοπός αλλά ως το μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης πολιτισμικής 

συνοχής μέσω της διάδοσης των πολιτισμικών αγαθών σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες, 

παραδοσιακά λιγότερο «δεκτικές» στα πολιτισμικά αγαθά. Η μακροβιότητα της 

διαχειριζόμενης πληροφορίας είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. 

2.7 Εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες στον κόσμο και στην Ελλάδα 

2.7.1 Στον κόσμο 

2.7.1.1 Αγγλία 

2.7.1.1.1       English Heritage 

Πρόκειται για το θεσπισμένο κυβερνητικό σώμα που είναι υπεύθυνο για την 

διατήρηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και προβολή όλων των ιστορικών μνημείων και των 

αρχαιολογικών χώρων της Αγγλίας [English Heritage]. Ο οργανισμός τελεί υπό την Αιγίδα 

του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 1999 ενοποιήθηκε με το Εθνικό Αρχείο Μνημείων 

(προγενέστερα γνωστό και ως Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Μνημείων) . 

Στους στόχους του ιδρύματος συγκαταλέγεται και η προσπάθεια για την αναβάθμιση 

της δημόσιας πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά. Για τον 

σκοπό αυτό το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των σημαντικότερων ιστορικών και 

αρχαιολογικών χώρων , για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, για την προώθηση 

της συσχετιζόμενης με τα μνημεία ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, για την ενθάρρυνση 

του ευρύτερου κοινού για ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή στις διαδικασίες διατήρησης της 

συλλογικής μνήμης αλλά και για την  ανεύρεση οικονομικών πόρων για τις από κοινού 

δραστηριότητες με άλλα κεντρικά κυβερνητικά σχήματα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον 

ιδιωτικό τομέα αλλά και εθελοντικά σώματα.   
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Αξιοσημείωτο είναι ότι ο απολογισμός και τα πεπραγμένα κάθε χρόνου είναι στην 

διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου μέσα από τον ηλεκτρονικό κόμβο που διατηρείται. 

2.7.1.1.2 Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων (National Monuments Record) 

O Μίδας [Midas], μία από τις βάσεις δεδομένων που διατηρείται από το Εθνικό 

Αρχείο Μνημείων [National Monuments Record] αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα on-line 

βάσης δεδομένων σχεδιασμένης εξ’ αρχής για να εξυπηρετεί ετερόκλητο κοινό, από απλούς 

φιλομαθείς αναγνώστες μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση ή τον υποψήφιο διδάκτορα. 

2.7.1.2 Γαλλία 

Όπως η Αγγλία και ο Καναδάς έτσι και η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση στην 

ηλεκτρονική τεκμηρίωση και πολύ ενεργητική παρουσία στο διεθνές γίγνεσθαι της 

ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Κεντρικοί πυρήνες αυτής της προσπάθειας είναι το γαλλικό 

Υπουργείο Πολιτισμού [Ministère de la Culture] και το αντίστοιχο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

[Centre National de la Recherche Scientifique]. Μερικές από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες 

παρατίθενται παρακάτω. O πλήρης κατάλογος των on line βάσεων δεδομένων μπορεί να 

βρεθεί στην σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

2.7.1.2.1 MERIMEE 

Στην Βάση Δεδομένων Merimee [MERIMEE] γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής 

της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι έως σήμερα καταγραφές ξεπερνούν τις 

140.000. Επιφορτισμένες με την καταγραφή είναι ομάδες σε όλο το μήκος και πλάτος της 

χώρας. Οι καταγραφές συνοδεύονται από πλούσιο και πολύς καλής ποιότητας φωτογραφικό 

υλικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η καταγραφή γίνεται με βάση την ταξινόμηση σε κλάσεις και 

ιεραρχίες του εθνικού θησαυρού όρων (βλ. την επόμενη ενότητα). Αυτό σημαίνει ότι 

εξασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος καταγραφής μέσω των «οδηγών» τεκμηρίωσης τόσο για 

τους πεπειραμένους όσο και για τους νεοφώτιστους ερευνητές. 

2.7.1.2.2 Base de donneés de la DGLF 

Ο θησαυρός ακολουθεί την προτεινόμενη δομή  του ISO 2788:1986 για την 

δημιουργία μονόγλωσσων θησαυρών όρων και ISO 5964 για τους πολύγλωσσους θησαυρούς. 

Αυτό σημαίνει ότι η καταγραφή συμπεριλαμβάνει τον ορισμό αλλά και την ιεραρχία στην 

οποία ανήκει ο όρος, τον προτιμώμενο όρο (terme recommandé), τις εξειδικεύσεις του ή τους 

συνώνυμους όρους (variables, synonymes), τις αντιστοιχίες με όρους άλλων γλωσσών αλά 

και τους γαλλικούς όρους των οποίων η χρήση πρέπει να αποφεύγεται. Συμπεριλαμβάνονται 
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και οι αντίστοιχοι όροι που χρησιμοποιούνται σε άλλες γαλλόφωνες χώρες καθώς και 

παραδείγματα.. Εξυπακούεται ότι η βάση είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε την χρειάζεται.  

Για την αρχιτεκτονική πιο συγκεκριμένα είναι διαθέσιμη μια ακόμα βάση που αριθμεί 1135 

όρους [Thésaurus architecture]. 

2.7.1.2.3 Archeologie, Ethnologie, Jokonde 

Στον θησαυρό Αrchéologie [Archéologie] έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.000 

αντικείμενα που φυλάσσονται σε περισσότερα από 20 μουσεία. Υπεύθυνοι για τις 

καταγραφές στον κατάλογο που  εμπλουτίζεται κάθε μέρα είναι τα μουσεία στα οποία 

φυλάσσονται τα αντικείμενα που τεκμηριώνονται.  Παρόμοιος είναι και ο τρόπος λειτουργίας 

της βάσης Jokonde [Jokonde] στην οποία καταγράφονται ζωγραφικά έργα και αντικείμενα 

διακοσμητικών τεχνών. Τέλος στην βάση Ethonologie [Ethonologie] καταγράφονται 

αντικείμενα που σχετίζονται με την λαϊκή παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό. 

2.7.1.3 Γερμανία  

Στον γερμανόφωνο χώρο υπάρχει εδώ μια χρόνια μια πολύ ισχυρή παράδοση η οποία 

έχει αρχίσει να αποδίδει –ηλεκτρονικά- πολλούς καρπούς. Στο στόχαστρο εδώ είναι τα 

σπάνια και παλαιά βιβλία και τα χειρόγραφα. Οι γερμανικές βιβλιοθήκες αρχίζουν να 

σαρώνουν – η μία μετά την άλλη- τα χειρόγραφα ή τα μικροφίλμ που διαθέτουν στο αρχείο 

τους και  να καθιστούν προσβάσιμο όλο το σώμα των χειρογράφων στο δίκτυο 

εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, πριν αποφασίσει ένα 

πολυέξοδο και κουραστικό ταξίδι, μπορεί να κάνει μιαν εικονική περιήγηση στους 

θησαυρούς της βιβλιοθήκης για να βεβαιωθεί ότι ένας συγκεκριμένος παμπάλαιος κώδικας 

μπορεί πράγματι να τον βοηθήσει στην μελέτη του. Επιπλέον τα χειρόγραφα δεν εκτίθενται 

σε καθημερινή και άσκοπη φθορά. Εννοείται ότι τα χειρόγραφα εξακολουθούν να είναι στην 

διάθεση του ειδικού ερευνητή που θα θελήσει να τα συμβουλευτεί. Ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ακόμα και οι νεαροί εκκολαπτόμενοι 

επιστήμονες αλλά και οι φοιτητές μπορούν να μυηθούν από πολύ νωρίς στην μελέτη του 

αρχειονομικού και παλαιογραφικού υλικού ή της πρωτότυπης ιστορικής πηγής χωρίς ειδικές 

άδειες και άσκοπες ταλαιπωρίες. Δυστυχώς όμως, και παρά την άνθιση των σπουδών 

μουσειολογίας στην χώρα, η τεκμηρίωση της πολιτισμικής πληροφορίας δεν είναι 

αρμοδιότητα κάποιου ενιαίου εντεταλμένου φορέα. Γι’ αυτό και η παρουσία των γερμανικών 

μουσείων στο δίκτυο, παρόλο που δεν είναι έντονη, όταν υπάρχει είναι εξαιρετικά 

φροντισμένη, λιτή και καλαίσθητη [Kunst und Austellungshalle]. Μια από τις κυριότερες 

κατά την γνώμη μου αιτίες για αυτό το παράδοξο είναι οι τρομακτικές διαφορές που υπήρχαν 

μέχρι και πριν δυο –τρία χρόνια ανάμεσα στην μουσειολογική αντίληψη, παρουσίαση και 
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πρακτική ανάμεσα στα μουσεία της πρώην Ανατολικής και της πρώην Δυτικής Γερμανίας, με 

το Βερολίνο, την πόλη των 152 (κρατικών μόνο) μουσείων, ως το χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα. Επιχειρώντας μια σύγκριση με την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η υποδομή στην Γερμανία είναι καλύτερη, αλλά παρατηρείται 

πολύ μειωμένη κινητικότητα, αντίθετα με το ότι παρατηρείται στην χώρα μας αν και η 

υποδομή δεν ήταν από την αρχή τόσο καλή.   

2.7.1.3.1 Archiv von Duderstadt 

Στα πλαίσια μιας συνεργασίας με το Max Planck Insitut όλα τα χρονολογούμενα 

μέχρι το 1650 αποκτήματα της βιβλιοθήκης ψηφιοποιήθηκαν μέσα σε ένα διάστημα τριών 

χρόνων (1996-1999) [Aumann, Ebeling, Fricke& Thaller]. 

Μέχρι το τέλος του προγράμματος τον Ιανουάριο του 1999 είχαν σαρωθεί, 

ψηφιοποιηθεί και δημοσιευτεί περίπου 77.000 έγγραφα [Duderstadt]. Όλα είναι διαθέσιμα σο 

μορφή .jpg αν και στο αρχείο διατηρούνται και τα πρότυπα σε μορφή tiff, τόσο για την recto 

όσο και για την verso πλευρά, εάν αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον. Παράλληλα η δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων δίνει την δυνατότητα για αναζήτηση εγγράφων με πολυκριτηριακές 

ερωτήσεις. 

2.7.1.4 Καναδάς 

Στον Καναδά η ηλεκτρονική πύλη εισόδου σε πληροφοριακούς πόρους άμεσα 

σχετιζόμενους με την πολιτισμική κληρονομιά και την ηλεκτρονική της αποθησαύριση είναι 

κοινή και φέρει την άκρως δηλωτική για το περιεχόμενο ονομασία Canadian Heritage 

Information Network [Canadian Heritage Information Network]. Ο στόχος του δικτύου έτσι 

όπως διατυπώνεται στις ιδρυτικές αρχές είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα 

επιτρέψουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα πολιτισμικού χαρακτήρα με στόχο 

την παιδεία, την ψυχαγωγία και για την προώθηση του συλλογικού συμφέροντος των 

Καναδικών συλλογών και μουσείων. Εδώ είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η 

παράμετρος «προσέγγιση ενός ετερόκλητου κοινού» μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα χωρίς 

να απεμπολείται η επιστημονική ακρίβεια και το επιστημονικό κύρος. Αναλυτικότερα μέσα 

στους στόχους του δικτύου είναι η παραγωγή, διαχείριση, διάδοση και χρήση της 

πολιτισμικής πληροφορίας, η προώθηση κοινών προτύπων (standards) και κατευθυντηρίων 

αρχών για την διαδικασία της τεκμηρίωσης που θα καταστήσουν δυνατή την παραγωγή και 

ανταλλαγή πληροφοριακών πόρων σε κατανεμημένο περιβάλλον (distributed environment),  

η παροχή ενός ενιαίου τρόπου πρόσβασης στην πολιτισμική πληροφορία, η διασφάλιση της 

ανάπτυξης και αποτελεσματικής χρήσης των Νέων Τεχνολογιών και η εκπροσώπηση των 

 18



καναδικών μουσείων σε εθνικές και διεθνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σχετιζόμενα 

με την πολιτισμική πληροφορία. Μέσω της πύλης προσφέρονται διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

προγράμματα ενώ συγκεντρώνονται και ταξινομούνται οι νέες θέσεις εργασίας. Γενικά οι 

πηγές στις οποίες μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Στην πρώτη έχουν πρόσβαση όλοι, ενώ για πρόσβαση στην δεύτερη, στην οποία 

περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένες κατηγορίες πληροφορίας (βάσεις δεδομένων, άρθρα, 

περιοδικά) απαιτείται μια συνδρομή, τα έσοδα της οποίας υποστηρίζουν την μεγάλη και 

συνεχιζόμενη αυτή προσπάθεια. Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η ταξινόμηση των 

πληροφοριακών πόρων περιλαμβάνει κάθε άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενη με την 

πολιτισμική διαχείριση πληροφορία (διαχείριση, πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης, 

βοηθητικές επιστήμες, νομοθεσία, ψηφιοποίηση δεδομένων, marketing). 

2.7.1.5 Ηνωμένες Πολιτείες 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει αρκετές προσπάθειες από κοινωφελείς 

οργανισμούς και φορείς. Χαρακτηριστικό της παραγωγής είναι η έλλειψη ενός κεντρικού 

συντονιστή αφού η πολιτισμική πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και σε ότι αφορά 

την ανασκαφική διαδικασία είναι τελείως αποκομμένη από την πολιτεία και τα επίσημα 

όργανα της. Το αποτέλεσμα είναι ότι παρατηρείται μια «πολυφωνία» όσον αφορά τα 

πολιτισμικά πρότυπα, γεγονός όμως που δεν καθιστά λιγότερο αξιόλογες κάποιες από τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει. Το θέμα βέβαια τελικά είναι το πώς και κατά πόσο, υπό αυτές 

τις συνθήκες, κάποιο από τα υπάρχοντα standards αναδεικνύεται ως ορθότερο και 

επικρατέστερο.  

2.7.1.5.1 Getty Institute 

Art and Architecture Thesaurus 

To Art and Architecture Thesaurus [AAT] αποτελεί μια από τις πιο μεγαλόπνοες 

προσπάθειες για την δημιουργία ενός ελεγχόμενου λεξιλογίου για την Αρχιτεκτονική και την 

Ιστορία της Τέχνης. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 125.000 όροι που καλύπτουν πολλές 

χρονικές περιόδους και πολλούς πολιτισμούς. Όπως είδαμε και στην σχετική με το 

MERIMEE παράγραφο η καταγραφή συμπεριλαμβάνει έναν ορισμό, τον προτιμώμενο 

(preferred)  όρο αλλά και όσους κρίνονται ως «μη πρoτιμώμενοι» (non preferred terms), 

παραδείγματα χρήσης αλλά και το πώς ο όρος αυτός σχετίζεται με άλλους σε ανώτερη ή 

κατώτερη ιεραρχία (broader terms, narrower terms). Συσχετιζόμενοι όροι ή συνώνυμα 

περιλαμβάνονται στην καταγραφή ενώ εάν υπάρχει μια αντίστοιχη σε έναν άλλον θησαυρό 

αυτή αναφέρεται. 
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ULAN 

Πρόκειται για τα αρχικά του Union List of Artists Names [ULAN] . Η δομή του είναι 

παρόμοια με του AAT. Εδώ όμως το περιεχόμενο είναι οι καλλιτέχνες, ο διαφορετικός 

τρόπος γραφής των ονομάτων τους από χώρα σε χώρα ή τα ψευδώνυμα τους και βέβαια οι 

βιογραφίες τους. Έχουν ήδη καταμετρηθεί περίπου 220.000 εγγραφές. Εξαιρετικά βοηθητική 

είναι η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και η αναφορά άλλων καλλιτεχνών που σχετίζονται 

με τον καλλιτέχνη για τον οποίον γίνεται η έρευνα. 

TGN 

Είναι τα αρχικά του Thesaurus of Geographic Names [TGN]. Παρόλο που ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στα σημαντικά για την μελέτη της ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης 

τοπωνύμια, η βάση αριθμεί ήδη πάνω από 1.000.0000 εγγραφές. Η διαφαινόμενη κάτω από 

την υλοποίηση σχεδίαση ομοιάζει στους δύο προηγούμενους θησαυρούς. 

2.7.1.5.2 American Association of Museums 

Ιδρύθηκε το 1906  και σήμερα αποτελεί τον επίσημο οργανισμό γύρω από τον οποίον 

έχουν συσπειρωθεί γύρω στα 3.000 ιδρύματα και περισσότεροι από 11.000 επαγγελματίες 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μουσείων [AAM]. O οργανισμός προωθεί την 

σύνταξη προτύπων (standards) για την έκθεση και ανταλλαγή μουσειακών αντικειμένων και 

εκπροσωπεί στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων τα μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 

2.7.1.5.3 Art Museum Network 

AMICO 

Το AMICO [AMICO] αποτελεί ακροστιχίδα του Art Museum Image Consortium που 

αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη προσπάθεια του δικτύου μουσείων τέχνης [Art Museum 

Network]. Οι φορείς που συμμετέχουν στην δημιουργία της βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα 

να την χρησιμοποιούν και την υποχρέωση να την τροφοδοτούν με δεδομένα. Οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόμενοι (πανεπιστήμια, σχολεία, βιβλιοθήκες) oφείλουν να καταβάλλουν  μια ετήσια 

συνδρομή που κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 δολάρια. Δυστυχώς στον δικτυακό τόπο του 

ιδρύματος δεν αναφέρεται τι μπορεί να κάνει ο ιδιώτης που επιθυμεί να συμβουλευτεί την 

βιβλιοθήκη. Τα δεδομένα που καταγράφονται στην βιβλιοθήκη συνίστανται από ψηφιακές 

απεικονίσεις πολύ υψηλής ανάλυσης των έργων και μια περιγραφή του αντικειμένου 

συνοδευόμενη από μεταδεδομένα που αφορούν την εικόνα. Ο τρόπος υποβολής των 

εγγραφών είναι ομοιογενής και υπαγορεύεται από το ίδιο το Συμβούλιο (Consortium). 
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2.7.1.6 Δανία 

2.7.1.6.1 GENREG 

Το σύστημα  GENREG [Eaglestone,Holton,Rold] αναπτύχθηκε από το Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Δανίας [National Museet]. Πρόκειται για μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων με σημαντικές επιρροές από την αντικειμενοστραφή σχεδίαση και υλοποίηση 

μοντέλων τεκμηρίωσης. Βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης είναι η διαφοροποίηση 

μεταξύ αντικειμένων και γεγονότων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη ευελιξία 

στην καταγραφή και παρουσίαση του κύκλου ζωής ενός αντικειμένου έως την είσοδο του στο 

μουσείο. Το σύστημα αρχικά σχεδιάστηκε για την τεκμηρίωση και διαχείριση των 

μουσειακών αντικειμένων αλλά χρησιμοποιείται και για την ενημέρωση των επισκεπτών του 

μουσείου, διαπνεόμενο από την ίδια φιλοσοφία του CHIN στον Καναδά. Έχουν καταγραφεί 

πάνω από 1.000.000 αντικείμενα και έχουν αποθηκευτεί πάνω από 200.000 ψηφιακές 

φωτογραφίες. 

2.7.2 Στην Ελλάδα 

2.7.2.1 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ξάνθη 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας [ipet] είναι ερευνητικό 

κέντρο που ιδρύθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο 

Ανάπτυξης) με στόχο την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους τομείς των ανθρωπιστικών 

επιστημών, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και την ενίσχυση και εντατικοποίηση των 

ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

Στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αναμένεται να 

αναπτυχθούν εφαρμογές σχετικές με την τεκμηρίωση και διαχείριση των καταλοίπων του 

υλικού πολιτισμού με ποικίλες μεθόδους (στο Ινστιτούτο υπάρχει και εργαστήριο 

αρχαιομετρίας) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη της κεραμικής, του χάρτου και της 

περγαμηνής. Σημαντική είναι και η δραστηριότητα που αναμένεται να αναπτυχθεί σε 

εφαρμογές που θα προωθήσουν την μάθηση από απόσταση (distant learning). 

Το Ινστιτούτο εδρεύει στη Ξάνθη και αναπτύσσει ιδιαίτερη συνεργασία με το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
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2.7.2.2 Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής 

Στόχος του δικτύου[Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής]  είναι: « η 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων, πολιτιστικών 

φορέων και εταιριών, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο πεδίο της πολιτισμικής 

πληροφορικής».  

Μεταξύ των φορέων που εντάσσονται στο δίκτυο είναι: 

Το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, το Ινστιτούτο 

Πολιτισμικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, το ΙΜΕ, το ΙΜΛ, η Εταιρεία Κρητικών 

Ιστορικών Μελετών - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΕΚΙΜ), η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 

(ΒΔΒ), το Ίδρυμα Όρους Σινά (ΙΟΣ), το Μουσείο Μπενάκη (ΜΜ), το Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ), το Υπουργείο Πολιτισμού/ ΔΑΜΔ (ΥΠΠΟ) και εταιρίες όπως η 

Ζήνων ΑΕ και η ΑTC. 

2.7.2.3 Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 

Παράδειγμα μουσειακού οργανισμού με ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής 

διαχείρισης των  εκθεμάτων αποτελεί το Μουσείο Μπενάκη [Μουσείο Μπενάκη], για το οποίο 

δεν πρέπει να λησμονείται ότι αποτελεί μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί ως ίδρυμα 

ιδιωτικού δικαίου.  

Το Μουσείο Μπενάκη χρησιμοποιεί το σύστημα ΚΛΕΙΩ για την τεκμηρίωση των 

συλλογών του, διαθέτει έναν δικτυακό τόπο υψηλής αισθητικής με πολλές πληροφορίες όχι 

μόνο για τις συλλογές αλλά και για το έργο που επιτελείται στο μουσείο σε τομείς όπως η 

συντήρηση, η τεκμηρίωση, η εκδοτική δραστηριότητα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει το μουσείο είναι και η έκδοση του 

ενημερωτικού δελτίου «μίτος» με θεματολογία σχετική με τις Νέες Τεχνολογίες και τις 

εφαρμογές τους με στόχο την τεκμηρίωση, διαχείριση και την ανάδειξη του υλικού 

πολιτισμού ενώ προϊόν της εκδοτικής του δραστηριότητας αποτελεί και ο οπτικός δίσκος για 

την συντήρηση των εικόνων της Συλλογής Βελιμέζη. 

2.7.2.4 Ινστιτούτο επεξεργασίας του λόγου, Αθήνα-Ξάνθη 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου [ΙΕΛ] με έδρα την Αθήνα και ένα 

παράρτημα στην Ξάνθη, είναι ερευνητικός οργανισμός  που ιδρύθηκε και τελεί υπό την 

αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) έχει ως 
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στόχο  την ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα το ΙΕΛ «κινείται 

ερευνητικά στους τομείς της θεωρητικής, εφαρμοσμένης και υπολογιστικής γλωσσολογίας, 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικής διδασκαλίας με την βοήθεια Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, καθώς και επεξεργασίας, σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής.» 

Έντονη είναι η παρουσία του Ινστιτούτου στον τομέα της Εκπαιδευτικής 

(γλωσσικής) Τεχνολογίας αλλά και στον τομέα της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας. Μία από τις 

δραστηριότητες που υποστηρίζονται είναι και η έκδοση του περιοδικού «Λογοπλοήγηση» με 

νέα από τον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας το οποίο διατίθεται και δωρεάν από το 

διαδίκτυο [ΙΕΛ_λογοπλοήγηση]. 

2.7.2.5 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού[ΙΜΕ] είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με 

κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εδρεύει στην Αθήνα. Iδρύθηκε από 

την οικογένεια Λάζαρου Εφραίμογλου το 1993. 

Σκοπός του είναι η διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης, η 

συνειδητοποίηση της οικουμενικής διάστασης του Ελληνισμού, καθώς και η προβολή της 

συμβολής του στην εξέλιξη του πολιτισμού.  

Στόχος του είναι η κατανόηση του παρελθόντος, ως σημείου αναφοράς για τη 

διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος ώστε να μπορέσει να εμπνευστεί και πάλι η 

σύγχρονη σκέψη από το ελληνικό πνεύμα.  

Από την πληθώρα των αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων που δημιουργούνται από 

το ΙΜΕ εδώ θα αναφερθούν μόνο  αυτές που σχετίζονται αμεσότερα με τις βυζαντινές 

σπουδές. 

Ένα από τα περισσότερο μεγαλόπνοα σχέδια του ΙΜΕ αποτελεί το πρόγραμμα 

«Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο» με το οποίο παρουσιάζεται η Ελληνική Ιστορία από την 

εποχή του Λίθου έως σήμερα, κατατμημένη σε 15 περιόδους. Τρεις από αυτές 

επικεντρώνονται στην Βυζαντινή Ιστορία και συγκεκριμένα στην Πρώιμη, Μέση και Ύστερη 

Βυζαντινή Περίοδο. Κάθε περίοδος χωρίζεται  σε 4 ενότητες: Πολιτική, Κοινωνία, 

Οικονομία, Πολιτισμός. Σε κάθε μία από αυτές εξετάζονται: τα πρόσωπα, τα γεγονότα, οι 

θεσμοί και ο χώρος.  

Η εικόνα για τον Βυζαντινό Κόσμο συμπληρώνεται μέσα από δύο παρουσιάσεις που 

εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος για τις πόλεις. Η πρώτη αφορά την πόλη της 

Καστοριάς [ΙΜΕ_Καστοριά] και η δεύτερη τον Μυστρά [ΙΜΕ_Μυστράς].  
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Άλλοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΙΜΕ είναι η εικονική 

πραγματικότητα [ΙΜΕ_εικονική_πραγματικότητα], η δημιουργία τρισδιάστατων 

αναπαραστάσεων [ΙΜΕ_τρισδιάστατες_αποκαταστάσεις], η δημιουργία μιας Τράπεζας 

Πληροφοριών [ΙΜΕ_Μ.Ασία] για την ελληνική παρουσία στην Μ. Ασία από τον 12ο π.Χ 

αιώνα έως και το 1930 και το πρόγραμμα γενεαλογιών για την ανασύσταση των 

γενεαλογικών δένδρων των Μικρασιατών προσφύγων. Οι δραστηριότητες αυτές 

πλαισιώνονται από την διοργάνωση εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, από 

ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις και από κινηματογραφικές παραγωγές. 

2.7.2.6 Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 

Ανάμεσα στους στόχους του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη [Ίδρυμα Μελετών 

Λαμπράκη] συγκαταλέγεται και η ανάληψη  πρωτοβουλιών για την εισαγωγή και αξιοποίηση 

των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και  η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ιδιαίτερα μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Για τον 

σκοπό αυτό, το Ίδρυμα Λαμπράκη χορηγεί κάθε χρόνο η υποτροφία «Μανώλης Ανδρόνικος» 

για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας στην Κλασική Αρχαιολογία με εφαρμογή 

Υπολογιστών. 

Η εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος έχει να επιδείξει δύο τίτλους οπτικών 

δίσκων για την Βυζαντινή Περίοδο, την «Σοφία» και το «Portraits of Byzantium». Η Σοφία 

αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας τη Βυζαντινής Ιστορίας και απευθύνεται σε 

παιδιά και σε νέους ενώ στην δεύτερη παραγωγή ο Βυζαντινός Πολιτισμός προσεγγίζεται 

μέσα από την γνωριμία με δεκατρείς, μυθολογικές και ιστορικές προσωπικότητες της εποχής. 

2.7.2.7 Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Κρήτη 

Πρόκειται για ένα από τα λίγα σε Παγκόσμια Κλίμακα ερευνητικά κέντρα με σαφή 

προσανατολισμό και εξειδίκευση στον Τομέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Το κέντρο 

διατηρεί σταθερή συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού όπως το Getty 

Information Institute, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το Υπουργείο Πολιτισμού της 

Γαλλίας, την πρώην Βασιλική  Επιτροπή Ιστορικών Χώρων στην Αγγλία κ.α.. Μεγάλη ήταν 

η συμβολή του Ινστιτούτου στην δημιουργία της γλώσσας Telos και του Συστήματος 

Σημασιολογικού Ευρετηριασμού πάνω στα οποία έχει βασιστεί η δημιουργία επιτυχημένων 

προγραμμάτων διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας όπως το Κλειώ [ΙΤΕ_κλειώ], που 

λειτουργεί ήδη από το 1991 στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μπενάκη 

και το ΤMS [ΙΤΕ_tms], σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης πολύγλωσσων ελεγχόμενων 
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λεξιλογίων (ή αλλιώς θησαυρών) που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού 

(Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων). Άλλα μεγάλα έργα που έχουν 

εκπονηθεί είναι το σύστημα Δέλτος[ΙΤΕ_δέλτος] που χρησιμοποιείται στο Μουσείο 

Ηρακλείου, ο ΠΟΛΕΜΩΝ[ΙΤΕ_πολέμων] σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού που 

φιλοδοξεί να «φιλοξενήσει» το Εθνικό Αρχείο Μνημείων της Ελλάδας, το σύστημα ΑΡΧΩΝ 

[ΙΤΕ _άρχων] για την ηλεκτρονική διαχείριση αρχειακού υλικού. 

2.7.2.8 Υπουργείο Πολιτισμού 

To Yπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει αξιόλογες προσπάθειες για την θεμελίωση των 

μελλοντικών προσπαθειών ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Εδώ θα σταθούμε κάπως 

περισσότερο αφού στην Ελλάδα το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν και θα εξακολουθεί να είναι 

ο κυριότερος οργανωτικός και συντονιστικός παράγοντας όσον αφορά τον πολιτισμό, 

ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την γνώση μας για παρελθόντες πολιτισμούς. Είναι αναμενόμενο 

λοιπόν οι απαιτήσεις που εγείρονται να είναι μεγαλύτερες αλλά και η θεώρηση τους πιο 

αυστηρή. 

2.7.2.8.1 Οδυσσέας 

Τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται η προσπάθεια εμπλουτισμού με στοιχεία του 

επίσημου διαδικτυακού πρεσβευτή μας, του Οδυσσέα [ΥΠΠΟ]. Με τον Οδυσσέα γίνεται μια 

προσπάθεια μιας πρώτης αποτύπωσης της υφισταμένης πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

Βοηθητικά η αναζήτηση των καταγεγραμμένων στοιχείων υποστηρίζεται από έναν 

«αλληλεπιδραστικό» χάρτη της  Ελλάδας και από μια μηχανή αναζήτησης. Τρία με τέσσερα 

χρόνια μετά την αρχή αυτής της προσπάθειας υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά. Στο παράδειγμα 

της βυζαντινής Βέροιας για παράδειγμα τον Σεπτέμβρη του 2000 στον Οδυσσέα είχαν 

καταγραφεί μερικά στοιχεία για τον ναό του Χριστού, για τα τείχη και για την κατασκευή και 

επικείμενη λειτουργία του βυζαντινού μουσείου. Είναι φανερό ότι για μια πόλη με αδιάλειπτη 

πολιτισμική παρουσία που ακόμα και σήμερα αριθμεί δεκάδες σωζόμενους βυζαντινού ναούς 

η καταγραφή αυτή δεν κρίνεται ικανοποιητική. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες 

περιπτώσεις. Σε ερώτηση που τέθηκε σε υπεύθυνο του υπουργείου πολιτισμού σχετικά με την 

απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών η απάντηση ήταν ότι   το 

«μουσείο» του Α’ κοιμητηρίου δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού 

άρα δεν συντρέχει λόγος για την αναφορά του (παρόλο που η Α’ Εφορεία Νεοτέρων 

Μνημείων είναι υπεύθυνη για την εποπτεία οποιασδήποτε επέμβασης συντήρησης που 

γίνεται επί του μνημείου). 
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 Επίσης ο τρόπος λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης δεν κρίνεται ικανοποιητικός. 

Μια αναζήτηση για το κυκλαδονήσι της Ίου επιστρέφει αποτελέσματα οποιασδήποτε λέξης 

ευρισκομένης στον Οδυσσέα που λήγει σε –ιος ανεξαρτήτως τονισμού. Δεν υπάρχει κανένας 

μηχανισμός αναζήτησης μέσα στα αποτελέσματα ή φιλτραρίσματος τους.  

Η εντύπωση που αποκομίζει κάποιος είναι είτε ότι η  δημιουργία των κειμένων είναι 

αποτέλεσμα μιας μικρής ομάδας που εδρεύει στο Υπουργείο Πολιτισμού ως επί τούτου είτε 

ότι –εάν αποτελούν κείμενα των υπεύθυνων ανά Εφορεία Αρχαιοτήτων- θεωρείται μάλλον 

δευτερεύον σε σπουδαιότητα έργο. Το σίγουρο είναι ότι ο Οδυσσέας είναι προς το παρόν 

τελείως αποκομμένος από την αρχαιολογικές διαδικασίες και πρακτικές όσο και από το 

περιβάλλον στο οποίο οι εγγραφές αναφέρονται. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιεχόμενο που 

δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει όχι μόνο τον επιστήμονα αλλά και τον φιλομαθή επισκέπτη, 

μη ειδικό του δικτυακού τόπου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η αποτίμηση αυτή 

δεν είναι κακοπροαίρετη αλλά αυστηρή μιας που δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε φορέα 

αλλά για τον εθνικό φορέα της χώρας. 

2.7.2.8.2 Πολυδεύκης 

Ο Πολυδεύκης είναι η προσπάθεια του Υπουργείο Πολιτισμού για την δημιουργία 

ενός θησαυρού όρων. Το έργο έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και 

Δημοσιευμάτων.  
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3 Το πρότυπο XML 

3.1 Ιστορική Αναδρομή 

Η έννοια της γλώσσας  σήμανσης (mark-up) δεν είναι κάτι καινοφανές στην ιστορία 

της ανθρωπότητας. Διαβάζοντας μία συνηθισμένη εφημερίδα περιμένουμε να δούμε 

κεφαλαία και έντονα τονισμένα γράμματα για τους τίτλους των κύριων άρθρων και 

μικρότερα γράμματα για το κυρίως σώμα της είδησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τις στήλες 

που καταλαμβάνει ένα κείμενο. Όσο πιο πολλές είναι τόσο πιο σημαντική φέρεται να είναι η 

είδηση. Ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο γράφουμε χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους 

συμβάσεις ξεκινώντας με κεφαλαίο γράμμα κάθε πρόταση, αφήνοντας κάποιο κενό μεταξύ 

των λέξεων για να υποδηλώσουμε που τελειώνει η μία και που αρχίζει η άλλη και 

χρησιμοποιώντας διάφορα σημεία στίξης όπως κόμματα, τελείες κ.τ.λ.   Αυτό είναι ένα είδος 

σήμανσης με το οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι.  

Κάπως έτσι λειτουργεί και η ηλεκτρονική σήμανση. Κατά συνέπεια οι γλώσσες 

σήμανσης (mark-up) ορίζουν κάποιους κανόνες βάση των οποίων μπορεί ένα κείμενο να 

«κωδικοποιηθεί». Αυτό συμπεριλαμβάνει κανόνες για το είδος την σήμανση που απαιτείται ή 

που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους θα 

διακρίνεται το σώμα του κειμένου από το mark-up. Δεν πρέπει όμως να λησμονήσουμε μία 

σημαντική λεπτομέρεια: Η ηλεκτρονική σήμανση μπορεί να απευθύνεται και στον ανθρώπινο 

παράγοντα αλλά την ίδια στιγμή  απευθύνεται και στο μηχάνημα που θα επεξεργαστεί ένα 

σώμα πληροφοριών δομημένων με την μορφή κειμένου για να του δώσει σημαντικές οδηγίες 

για τον τρόπο με το οποίο πρέπει να «μεταχειριστεί» αυτές τις πληροφορίες. 

Η HTML [HTML 4.0], η γλώσσα που σήμερα βρίσκεται πίσω ή κάτω από κάθε 

κείμενο που σήμερα βλέπουμε στο διαδίκτυο ανήκει σε αυτήν την  μεγάλη οικογένεια των 

γλωσσών που φέρουν το όνομα mark-up languages.  

Τώρα είναι ίσως ευκολότερο να κατανοήσουμε το τι γίνεται με ένα κείμενο γραμμένο 

σε HTML (hypertext mark-up language). Η σήμανση κάθε τμήματος του κειμένου (λέξης, 

πρότασης, παραγράφου) υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία θα εμφανιστεί 

στην οθόνη του χρήστη, αν δηλαδή η γραμματοσειρά θα έχει μικρό ή μεγάλο μέγεθος, αν θα 

μεσολαβήσει κενό μεταξύ δύο σειρών, αν πρέπει να αλλάξει παράγραφος και να 

δημιουργηθεί ένας καινούριος υπότιτλος κ.ο.κ.  
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Τελικά όμως αυτός είναι ιστορικά ο λόγος δημιουργίας των γλωσσών mark-up, η 

παροχή πληροφοριών για την παρουσίαση ενός κειμένου; Η απάντηση είναι αρνητική. Σε 

αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή. AΡίκα οι γλώσσες 

αυτές επινοήθηκαν για δύο κυρίως λόγους:  

• Για να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της αναπαράστασης των δεδομένων από 

το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα ούτως ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί 

σχετικοί με το είδος  των μηχανημάτων και του λογισμικού που χρησιμοποιείται 

καθιστώντας τις γλώσσες αυτές κάτι σαν ηλεκτρονική Esperanto. 

• Για να μπορούν να αναπαρίστανται τα δεδομένα με βάση την λογική τους δομή 

αφού παρατηρήθηκε ότι κάθε τι που θέλουμε να περιγράψουμε αποτελείται από 

κάποια επαναλαμβανόμενα δομικά στοιχεία που συνδυάζονται μεταξύ τους για 

να δημιουργήσουν ένα «όλον». 

Η HTML όπως και  η xml είναι αμφότερες γλώσσες σήμανσης με έναν κοινό 

γεννήτορα, κάποιες ομοιότητες και ακόμα περισσότερες διαφορές.  Η κοινή τους ρίζα 

ονομάζεται SGML ( Standard Generalized Mark-up Language) και δεν αποτελεί ακριβώς μία 

γλώσσα mark-up αλλά περισσότερο μία γλώσσα που ορίζει μια γραμματική για την 

δημιουργία γλωσσών mark-up (σήμανσης) με αρχικό γνώμονα τα δύο προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά. Η HTML όμως αποτέλεσε τελικά μια γλώσσα η οποία δεν περιγράφει την 

δομή των δεδομένων αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτά αναπαρίστανται στις οθόνες μας. Γι’ 

αυτό και είναι αρκετά δύσκολο να γίνει ανάκτηση πληροφοριακών μονάδων μέσα από τα 

HTML έγγραφα. Από την άλλη πλευρά όμως η SGML που εγκρίθηκε ως standard από το ISO 

στα 1986 [SGML] αριθμεί ένα πολύ μεγάλο σύνολο γραμματικών και συντακτικών κανόνων 

που πολύ λίγοι άνθρωποι είναι σε θέση να χειρίζονται παρόλο που 30 και πλέον χρόνια έχουν 

περάσει από την δημιουργία μιας πρώτης μορφής της. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η xml –που επισήμως δεν έχει ακόμα 

συμπληρώσει τα δύο χρόνια ζωής- ως ένα αρκετά εκφραστικό υποσύνολο της SGML το 

οποίο υπόσχεται να συνεργαστεί αρμονικά με την HTML όχι για να την καταργήσει αλλά για 

να της προσδώσει ξανά κάποιες από τις αξίες που στην πορεία έχασε και που ευθύνονται σε 

έναν βαθμό για τον πληροφοριακό αποπροσανατολισμό μας καθώς πλοηγούμαστε στο 

διαδίκτυο προσπαθώντας να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει σαν 

πληροφορία και τι όχι. 

Kατά την διάρκεια σχεδίασης της xml λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν οι εξής 

παράγοντες [ΟLund]: 
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1. Η XML πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ευθείας στο Διαδίκτυο. 

Γι’αυτόν τον λόγο έπρεπε να απλοποιηθεί η δομή της SGML και να ληφθούν 

υπ’όψιν οι ανάγκες των εφαρμογών που τρέχουν σε περιβάλλον δικτύου. 

2. Η XML θα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Δεν θα περιορίζεται μόνο 

στις διαδικτυακές εφαρμογές αλλά θα μπορεί να χρησιμεύσει σε μία ευρεία σειρά 

προγραμμάτων από επεξεργαστές κειμένου έως Βάσεις Δεδομένων. 

3. Η XML πρέπει να είναι συμβατή με την SGML. Κάθε έγκυρο έγγραφο σε XML 

είναι και ένα έγκυρο έγγραφο σε SGML. Εξυπακούεται ότι το αντίθετο δεν 

μπορεί να ισχύει. 

4. Πρέπει να είναι εύκολο να γράψει κανείς προγράμματα που να επεξεργάζονται 

έγγραφα σε XML, ώστε η γλώσσα να διαδοθεί ευρύτερα και γρηγορότερα. 

5. Ο αριθμός των προαιρετικών χαρακτηριστικών της XML πρέπει να 

περιοριστεί κατά το δυνατόν ή στην ιδεατή περίπτωση να εξαλειφθεί τελείως, 

ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα ασυμβατότητας που παρουσιάστηκαν στην 

περίπτωση της SGML  εξ’αιτίας πολλών προαιρετικών χαρακτηριστικών. 

6. Τα έγγραφα σε XML πρέπει να είναι κατανοητά από τον άνθρωπο και 

ξεκάθαρα. Στο βαθμό που η XML χρησιμοποιεί απλό κείμενο για να ορίσει τα 

δεδομένα επιτρέπει στο χρήστη να συντάξει τα έγγραφα ακόμα και  σε έναν απλό 

επεξεργαστή κειμένου. 

7. Ο σχεδιασμός της XML πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, ούτως ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος  παραμερισμού της από κάποια άλλη λύση. 

8. Ο  σχεδιασμός της XML πρέπει να είναι τυπικός (formal) και συνοπτικός 

(concise), με σκοπό να υιοθετηθεί ευρύτερα. 

9. Τα έγγραφα σε XML πρέπει να δημιουργούνται εύκολα. 

10. Η λακωνικότητα στην XML έχει πολύ μικρή σημασία. Η SGML υποστηρίζει 

μια σειρά τεχνικών οι οποίες περιορίζουν τον όγκο της δακτυλογράφησης, όπως 

τη δυνατότητα να παραλείπεται το σημείο τέλους (end tag) αρχή που 

εφαρμόζεται και στην HTML.. Αυτό ωστόσο δεν επιτρέπεται στην XML. 
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3.2 Γραμματική και σύνταξη των xml eεγγράφων 

3.2.1 Συντακτικός έλεγχος και ανάλυση των xml εγγράφων 

Πριν εξεταστούν σε βάθος οι κανόνες ορθής σύνταξης xml εγγράφων είναι αναγκαίο 

να οριστούν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και ηλεκτρονικής υπόστασης των 

xml εγγράφων όπως αυτή του στοιχείου (element), του υποστοιχείου (sub element), και του 

γνωρίσματος (attribute). 

 Η φιλοσοφία της xml είναι πολύ απλή και βασίζεται σε δύο βασικές παρατηρήσεις 

που έγιναν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Πρώτον, τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι 

δυνατόν να ομαδοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Δεύτερον, κάθε έγγραφο 

(ηλεκτρονικό ή μη) αποτελείται συνήθως από μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία ομάδων 

πληροφορίας, π.χ. σε μια εγγραφή για ένα βιβλίο περιέχεται το όνομα του συγγραφέα, ο 

τίτλος του βιβλίου, το ISBN, η ημερομηνία έκδοσης κ.ο.κ. 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις ορίστηκε ότι για κάθε έννοια ή αντικείμενο που 

περιγράφεται με xml θα υπάρχει ένα ονοματισμένο στοιχείο που θα αποτελεί την κορυφή και 

το σημείο εκκίνησης μιας ιεραρχίας που θα εξαπλώνεται όσο είναι κάθε φορά αναγκαίο. Η 

δομή του κορυφαίου στοιχείου περιγράφεται σε έναν μεγάλο βαθμό από τα υποστοιχεία που 

περιέχει των οποίων η δομή μπορεί επίσης να καθορίζεται από άλλα υποστοιχεία που 

περιέχονται μέσα σε αυτά [Michaud’99]. Στο παράδειγμα της εγγραφής για ένα βιβλίο 

(σχήμα1) το κορυφαίο στοιχείο (document element) είναι το βιβλίο το οποίο επιμερίζεται στα 

υποστοιχεία συγγραφέας, τίτλος, τόπος, ημερομηνία , σελίδες, ISBN.  Κάθε στοιχείο ή 

υποστοιχείο μπορεί να διαθέτει και μια σειρά από γνωρίσματα (attributes) που δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τύπο του στοιχείου.  

 

β ιβλίο

τίτλος

τόπος

ημερομηνία

σελίδες

IS B N

συγγραφ έας

θεματολογία

γλώ σσα

Σχήμα 1: αποδόμηση στοιχείου σε υποστοιχεία και γνωρίσματα 
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 Το κορυφαίο στοιχείο βιβλίο ορίζεται περαιτέρω από το γνώρισμα «θεματολογία» 

που αναφέρεται στο είδος του βιβλίου. Επίσης στο στοιχείο τίτλος μπορεί να υπάρχει ένα 

γνώρισμα «γλώσσα» που καθορίζει την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο τίτλος και 

κατά συνέπεια το βιβλίο. 

Για το βιβλίο του Θανάση Παπαζώτου με τίτλο «Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος 

αιώνας)», η εγγραφή σε xml θα είχε ως εξής: 

  

<βιβλίο θεματολογία = «αρχαιολογία»> 

<συγγραφέας> Θανάσης Παπαζώτος </συγγραφέας> 

<τίτλος γλώσσα = «ελληνικά» > Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος   αιώνας)</τίτλος> 

<τόπος>Αθήνα</τόπος> 

<ημερομηνία>1994</ημερομηνία> 

<σελίδες>318</σελίδες> 

<ISBN>09872678</ISBN> 

</βιβλίο>  

  Αυτά είναι τα  βασικά εφόδια για την μύηση στην γλώσσα κωδικοποίησης xml που 

θα εξεταστεί σε βάθος σε αυτήν την ενότητα. 

3.2.2 Κανόνες ελέγχου xml εγγράφων 

Από το δημοσιευμένο από το W3C πρότυπο της XML προκύπτουν κάποιοι κανόνες 

τους οποίους πρέπει να ακολουθούν τα έγγραφα προκειμένου να είναι σωστά. Οι κανόνες 

αυτοί ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Από την πρώτη ομάδα ελέγχεται αν ένα έγγραφο 

είναι καλά σχηματισμένο (well formed) αν δηλαδή ακολουθεί τους κανόνες παραγωγής 

σωστών xml εγγράφων. Η δεύτερη ομάδα κανόνων ελέγχει αν η «αρχιτεκτονική» του 

εγγράφου υπακούει στους κανόνες που υπαγορεύονται από τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου 

(DTD). Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για έγκυρα (valid) έγγραφα [XML1.0]. Επειδή η 

παρουσία ενός Ορισμού Τύπου Εγγράφου είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική τα xml 

έγγραφα υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο καλής σχηματοποίησης αλλά όχι απαραίτητα και 

σε έλεγχο εγκυρότητας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ ένα έγκυρο έγγραφο (valid) 

είναι εξ’ ορισμού και καλά σχηματισμένο (well formed) το αντίστροφο δεν μπορεί να 
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ισχύσει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένα καλά σχηματισμένο έγγραφο να μην είναι έγκυρο 

(valid) [Olvund]. 

 

3.2.3 Παραγωγή καλά σχηματισμένων (well formed) εγγράφων   

Οι κανόνες σχηματοποίησης σωστών xml εγγράφων είναι οι παρακάτω: 

1) Κάθε στοιχείο (element) ορίζεται από ένα σημείο αρχής (start tag) και ένα σημείο 

τέλους (end tag) που ονοματίζει το στοιχείο, ουσιαστικά όμως το είδος της πληροφορίας που 

αυτό συγκρατεί. Στο σημείο τέλους προστίθεται –πριν από το όνομα του στοιχείου- μία 

κάθετος. π.χ. <χρονολόγηση> 1315 </χρονολόγηση> 

2) Εάν ένα στοιχείο (element) δεν έχει περιεχόμενο τότε αντί για το σημείο 

αρχής(start tag) και τέλους (end tag) μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό σημείο κενού 

στοιχείου (empty element tag), το οποίο φέρει μια κάθετο αμέσως μετά το όνομα του 

στοιχείου  π.χ. <χρονολόγηση/>. Πάντως σε καμία περίπτωση το σημείο που δηλώνει το 

τέλος δεν μπορεί (όπως συμβαίνει στην SGML και  ενίοτε στην HTML ) απλώς να 

παραληφθεί. 

3) Τα ονόματα των στοιχείων πρέπει να αρχίζουν  με γράμμα ή underscore ( _ ) και 

μπορούν να ακολουθούνται από οποιοδήποτε είδος χαρακτήρα. Κενά διαστήματα μεταξύ των 

γραμμάτων δεν επιτρέπονται γι’ αυτό και συχνά αν είναι απαραίτητο να υποδηλωθούν   

χρησιμοποιείται αντί αυτών το underscore. 

4) Τα ονόματα των στοιχείων δεν επιτρέπεται να περιέχουν τον συνδυασμό 

γραμμάτων xml. 

5) H άνω και κάτω τελεία (colon ,:) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί (ο 

χαρακτήρας αυτός χρησιμοποιείται από τον μηχανισμό των χώρων ονοματοδοσίας ή 

namespaces) 

6) Το Bασικό Στοιχείο (Document Element) δεν  μπορεί να περιέχεται ως 

υποστοιχείο (subelement) κανενός υποστοιχείου του.  

7) Η ακολουθία των χαρακτήρων από την οποία ορίζεται ένα συγκεκριμένο όνομα 

πρέπει να είναι η ίδια σε όλες της περιπτώσεις. π.χ. το <χρονολόγηση> και το 

<Χρονολόγηση>  ερμηνεύονται ως ονόματα διαφορετικών στοιχείων 

Σε περίπτωση που αυτοί οι κανόνες ακολουθούνται το XML έγγραφο θεωρείται 

σωστά σχηματισμένο (well formed). Έλεγχος για το αν ένα έγγραφο είναι σωστά 
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σχηματισμένο ή όχι μπορεί να γίνει από ειδικούς συντακτικούς αναλυτές [Τραψιώτη]. 

Κάποιοι τέτοιοι αναλυτές διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο [oasis] 

3.2.4 Παραγωγή έγκυρων (valid) XML εγγράφων  

Ένα XML έγγραφο θεωρείται έγκυρο αν ακολουθεί τους κανόνες που έχουν οριστεί 

στην DTD. Oι κανόνες αυτοί ορίζουν την ταυτότητα των στοιχείων (elements) που 

περιέχονται, άλλα στοιχεία ή υποστοιχεία (elements) στα οποία επιτρέπεται να αναλύονται, 

την συχνότητα με την οποία αυτά μπορεί να εμφανίζονται, το αν έχουν γνωρίσματα 

(attributes) και τι είδους. Ειδικοί συντακτικοί αναλυτές (parsers) είναι σε θέση να 

αντιπαραβάλλουν με αυτόματο τρόπο το xml έγγραφο με την DTD και να αναφέρουν τα 

λάθη. Ορισμένοι διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στον 

επίσημο ορισμό του προτύπου η χρήση των Oρισμών Τύπου Εγγράφων (DTD) δεν είναι 

υποχρεωτική [XML 1.0]. Όμως η χρήση τους προβλέπεται γιατί καθίσταται έτσι ευκολότερη 

η συνεπής διαχείριση και συντακτική συνέπεια μεγάλων ομάδων εγγράφων. Η επόμενη 

ενότητα θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην δημιουργία του Ορισμού Τύπου Εγγράφου. 

3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

3.3.1 Εισαγωγή 

H ενότητα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, 

αφού αναφέρεται στους κανόνες και τις πρακτικές σύνταξης του Ορισμού Τύπου Εγγράφου. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη και στα εισαγωγικά κεφάλαια η καινοτομία που εισάγεται στον χώρο 

της διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων με την xml είναι μια πρώτη μορφή απόδοσης 

σημασιολογικών αποχρώσεων που δίνεται στο περιεχόμενο τους με την ιεραρχική, δομημένη 

σύνταξη τους στην οποία ένα στοιχείο ανώτερο στην ιεραρχική σχεδίαση και διάταξη των 

ορισμών και των εννοιών που αναπαρίστανται αποτελεί την «μήτρα» για όλα τα άλλα. 

Τα έγγραφα όμως, μπορεί να είναι αναγκαίο να αποθηκεύσουν μια πληθώρα 

ετερόκλητων και με διαφορετική συχνότητα απαντώμενων δεδομένων με αποτέλεσμα συχνά 

ο εννοιολογικός σχεδιασμός τους να γίνεται ένας πραγματικός άθλος.  Εάν στο δεδομένο 

αυτό προστεθεί και η μάλλον ρεαλιστική ως απαίτηση της ταυτόχρονης δημιουργίας και 

ενημέρωσης των εγγράφων από διαφορετικές ομάδες χρηστών τότε γίνεται εύκολα 

κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος κοινός κανόνας ή οδηγός και τρόπος ελέγχου του 

τρόπου δημιουργίας νέων εγγράφων και της τροφοδότησης τους με νέα στοιχεία, όπως 

ακριβώς γίνεται και στο περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων 

δεδομένων, της υλοποίησης των οποίων προηγείται εννοιολογική σχεδίαση και δημιουργία 
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ενός λογικού μοντέλου που εκφράζεται στην σχεδίαση της βάσης με τον ορισμό του κάθε 

πεδίου, των επιτρεπόμενων τιμών που αυτό μπορεί να αποκτούν ή άλλων περιορισμών στα 

οποία  μπορεί να υπόκειται [Maler &Andalussi]. 

Έναν σχετικά συναφή μηχανισμό με αυτόν αποτελεί και ο Ορισμός Τύπου Εγγράφου 

(DTD) για τα xml έγγραφα. Πρόκειται για έναν απλό τρόπο ορισμού των τύπων των 

δεδομένων που επιτρέπεται να περιέχουν τα xml έγγραφα και της συχνότητας με την οποία 

αυτά μπορεί να απαντούν.  Το πρότυπο της xml δεν ορίζει ως υποχρεωτική την χρήση του 

Oρισμού Τύπου Εγγράφου αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες  ξεκινούν να αναπτύσσονται οι 

xml εφαρμογές καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού που θα στηρίζει 

την συντακτική συνάφεια και ακεραιότητα των xml εγγράφων, θα διευκολύνει τους 

μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων και θα στηρίζει την διάδοση και συμπλήρωση 

επιτυχημένων εννοιολογικών μοντέλων καθιστώντας τα επαναχρησιμοποιήσιμα και 

προσβάσιμα από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων [Sperberg]. 

 

3.3.2 Εσωτερικοί (internal) και εξωτερικοί (external) Ορισμοί Τύπου 

Εγγράφου (DTD’S) 

Ένας πρώτος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ορισμούς τύπου εγγράφου. Οι εσωτερικοί ορισμοί ενσωματώνονται μέσα στο ίδιο το xml 

έγγραφο. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα αποθήκευσης του Ορισμού Τύπου Εγγράφου σε 

ένα εξωτερικό αρχείο. Στην δεύτερη περίπτωση δηλώνεται στον πρόλογο του xml εγγράφου 

η «διεύθυνση» του αρχείου που μπορεί να βρίσκεται είτε στο ίδιο μηχάνημα είτε σε κάποιο 

απομακρυσμένο μηχάνημα. Στην πρώτη περίπτωση θα υπάρχει το μονοπάτι για την εύρεση 

του αρχείου στον υπολογιστή, ενώ στην δεύτερη το URI στο οποίο «κατοικεί» ο Ορισμός 

Τύπου Εγγράφου. Το πλεονεκτήματα στην περίπτωση των εξωτερικών DTD είναι πολλά. 

Μπορούν να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά αρχεία και από διαφορετικούς χρήστες 

διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία των επιστημόνων μεταξύ τους άρα και 

την δημιουργία σταθερών και αναγνωρισμένων προτύπων για την κωδικοποίηση των 

πληροφοριακών πόρων. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί ο Ορισμός Τύπου Εγγράφου EAD 

[EAD] που δημιουργήθηκε από τους αρχειονόμους των Ηνωμένων Πολιτειών για την 

καταγραφή κάθε είδους αρχειακού υλικού. Μια αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και από το 

Consortium for the Computer Interchange of Museum Information.  Η αποδοχή κοινών 

προτύπων για όλους μπορεί να διευκολύνει στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό τις ανταλλαγές 

δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα [Michard&Pham-Dac]. 
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3.3.3 Στρατηγικές προσέγγισης 

Εξ’ ορισμού ο σκοπός ύπαρξης των Ορισμών Τύπου Εγγράφου είναι ο έλεγχος 

μεγαλύτερων ομάδων εγγράφων που επιβάλλεται να ακολουθούν την δομή που έχει οριστεί. 

Η σύνθεση ενός Ορισμού Τύπου Εγγράφου απαιτεί πολύ καλή γνώση του υλικού που θα 

κωδικοποιηθεί με αυτόν. Ακόμα κι έτσι όμως οι αλλαγές στην πορεία είναι συχνά 

αναπόφευκτες αφού η επιτυχία ή όχι ενός ορισμού τύπου εγγράφου αποδεικνύεται μόνο όταν 

αρχίσει η εισαγωγή των δεδομένων. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο όταν το 

αντικείμενο που θα τεκμηριωθεί είναι σύνθετο. Γι΄ αυτό απαιτείται μεγάλη προεργασία πριν 

την σύνταξη της DTD και καλή μελέτη του αντικειμένου που θα κωδικοποιηθεί [Maler 

&Andalussi]. 

Η προσέγγιση που προτείνεται είναι η εξέταση από το ανώτερο προς τα κατώτερα 

ιεραρχικά στοιχεία που θα περιληφθούν. Εάν ένας Ορισμός Τύπου Εγγράφου είναι 

εσωτερικός τότε μετά την Δήλωση Τύπου Εγγράφου ανοίγει αγκύλη, και ακολουθούν  το 

κορυφαίο στοιχείο και τα υποστοιχεία του περικλεισμένα από ]>. 

3.3.4 Σύνταξη του Ορισμού Τύπου Εγγράφου 

3.3.4.1 Στοιχεία (elements) και υποστοιχεία 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μέσα στο κορυφαίο στην ιεραρχία στοιχείο 

εμπεριέχονται τα υποστοιχεία από τα οποία απαρτίζεται. Μία σύνθεση των εννοιών όλων των 

υποστοιχείων αποτελεί εννοιολογικά τον ορισμό του κορυφαίου στοιχείου και υπολογιστικά 

την αυστηρή κωδικοποίηση της έννοιας ή του αντικειμένου που περιγράφεται [Rusty-

Harold]. 

Ένα κορυφαίο υποστοιχείο: 

1) Μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό άλλων υποστοιχείων 

2) Μπορεί να περιέχει απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (σπανιότερα). Στην xml 

αυτό αποδίδεται ως #PCDATA. 

3) Δεν μπορεί να εμπεριέχεται ως υποστοιχείο σε κανένα από τα υποστοιχεία του 

(περιορισμός που δεν ισχύει για τους απογόνους του) 

4) Η δήλωση ενός νέου στοιχείου γίνεται με την χρήση των χαρακτήρων 

<!ELEMENT  που ακολουθούνται από την ονομασία του στοιχείου και τα υποστοιχεία του 

μέσα σε παρένθεση, χωριζόμενα μεταξύ τους από ένα κόμμα. Η δήλωση για το περιεχόμενο 

του στοιχείου κλείνει με τον χαρακτήρα του μεγαλύτερου ( > ). 
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5) Οι δηλώσεις ακολουθούν η μία την άλλη. Δεν έχει σημασία με ποια σειρά γίνεται 

αυτό αλλά για λόγους «καθαρότητας» του κώδικα καλό είναι να ακολουθείται η σειρά με την 

έχουν αναφερθεί τα στοιχεία και τα υποστοιχεία τους. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα. 

 

1 <!ELEMENT βιβλιοθήκη (βιβλίο, αρχείο)> 

2 <!ELEMENT βιβλίο (συγγραφέας, τίτλος, τόπος, ημερομηνία, θεματολογία, αρ_κατ)> 

3 <!ELEMENT αρχείο (άρθρο)> 

4 <! ELEMENT άρθρο (συγγραφέας, τίτλος, τόπος, ημερομηνία, σελίδες, πηγή)> 

5 <!ELEMENT πηγή (περιοδικό, εφημερίδα) 

6 <!ELEMENT περιοδικό (τίτλος,θεματολογία)> 

7 <!ELEMENT εφημερίδα (τίτλος)> 

8 <!ELEMENT τίτλος (#PCDATA)> 

9           <!ELEMENT συγγραφέας (#PCDATA)>  

10         <!ELEMENT τίτλος (#PCDATA)>  

11 <!ELEMENT τόπος (#PCDATA)> 

12 <!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 

13 <!ELEMENT αρ_κατ (#PCDATA)> 

14 <!ELEMENT σελίδες (#PCDATA)> 

 

Παρατηρήσεις: 

γρ.2, 4, 9: Παρατηρείται ότι είναι δυνατόν το ίδιο υποστοιχείο να χρησιμοποιείται για 

τον ορισμό περισσότερων του ενός στοιχείων ( συγγραφέας, τίτλος, τόπος, ημερομηνία ). 

Στην περίπτωση αυτή  το υποστοιχείο δηλώνεται μόνο μια φορά. 

Γρ. 8-14: Δήλωση για τα αλφαριθμητικό περιεχόμενο ενός στοιχείου. Ιεραρχικά 

πάντως η κατάληξη των υποστοιχείων δεν μπορεί παρά να είναι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. 

Δηλώνεται έτσι το σημείο στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει κείμενο. 

3.3.4.1.1 Τελεστές συχνότητας 

Υιοθετώντας ως υπόδειγμα την παραπάνω  DTD για την καταγραφή των  βιβλίων 

μιας προσωπικής βιβλιοθήκης είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε ακριβώς την σειρά 

που έχει οριστεί στον Ορισμό Τύπου Εγγράφου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία πρέπει να 

αναγραφούν με την σειρά που έχει οριστεί μία και μόνο μία φορά. Αν παραληφθεί κάποιο εξ’ 
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αυτών ή δεν ακολουθηθεί η σειρά που έχει δηλωθεί το παραγόμενο xml έγγραφο δεν θα 

μπορέσει να περάσει με επιτυχία τον έλεγχο του ειδικού συντακτικού αναλυτή [XML 1.0]. Οι 

τελεστές συχνότητας βοηθούνε στην μερική εκλέπτυνση της διατύπωσης των κανόνων σε 

έναν Ορισμό Τύπου Εγγράφου και αποκτούν αξιοσημείωτη δύναμη σε συνδυασμό μεταξύ 

τους. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τους τελεστές συχνότητας και τις λειτουργίες 

τους που θα χρησιμοποιηθούν για να προσδώσει κάποια πλαστικότητα στον Ορισμό Τύπου 

Εγγράφου για την βιβλιοθήκη. 

 

Τελεστής Λειτουργία 

* Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ή καθόλου 

+ Το στοιχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά ή και 

περισσότερες 

? Το στοιχείο μπορεί να μην υπάρχει ή να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά 

απουσία Το στοιχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά 

πίνακας 1: Τελεστές συχνότητας στοιχείων απαντώμενοι σε ορισμούς τύπου εγγράφου 

Με την χρήση παρενθέσεων για την συνομάδωση των υποστοιχείων και την χρήση 

του συμβόλου | μεταξύ των υποστοιχείων ή των παρενθέσεων στις οποίες συγκεντρώνονται ο 

πιθανός αριθμός διαφορετικών συνδυασμών είναι πολύ μεγάλος.  Θα παραθέσουμε 

τροποποιημένο τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου ώστε να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα. Κατ’ 

αρχάς μια βιβλιοθήκη περιέχει παραπάνω από μια εγγραφές είτε σε βιβλία είτε σε αρχεία. 

Επίσης ένα βιβλίο ή ένα άρθρο μπορεί να έχει δύο συγγραφείς. Το ίδιο άρθρο δεν είναι 

δυνατόν να περιέχεται και σε περιοδικό και σε εφημερίδα. Κάθε εγγραφή μπορεί να έχει έναν 

μόνο τίτλο. Σύμφωνα με τους παραπάνω περιορισμούς ο Ορισμός  Τύπου Εγγράφου πρέπει 

να διαμορφωθεί ως εξής:  

1 <!ELEMENT βιβλιοθήκη (βιβλίο*, αρχείο*)> 

2 <!ELEMENT βιβλίο (συγγραφέας+, τίτλος,, τόπος, ημερομηνία, θεματολογία, αρ_κατ)> 

3 <!ELEMENT αρχείο (άρθρο)> 

4 <!ELEMENT άρθρο (συγγραφέας+, τίτλος, τόπος, ημερομηνία, σελίδες, πηγή)> 

5 <!ELEMENT πηγή (περιοδικό | εφημερίδα) 

6 <!ELEMENT περιοδικό (τίτλος,θεματολογία)> 

7 <!ELEMENT εφημερίδα (τίτλος)> 

8 <!ELEMENT τίτλος (#PCDATA)> 
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9           <!ELEMENT συγγραφέας (#PCDATA)>  

10         <!ELEMENT τίτλος (#PCDATA)>  

11 <!ELEMENT τόπος (#PCDATA)> 

12 <!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 

13 <!ELEMENT αρ_κατ (#PCDATA)> 

14 <!ELEMENT σελίδες (#PCDATA)> 

 

3.3.4.2 Χρήση των γνωρισμάτων (attributes) 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1.1 ένα από τα ουσιαστικά συντακτικά μόρια της 

xml είναι τα γνωρίσματα (attributes). Κάθε γνώρισμα δίνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες 

στον επεξεργαστή για το επεξεργαζόμενο υποστοιχείο γεγονός που μπορεί να έχει μεγάλη 

σημασία στην επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. ανάκτηση, μορφοποίηση) αλλά και στην 

συμπεριφορά του χρήστη ή του χειριστή αφού συχνά τα attributes μπορούν να καθοδηγήσουν 

σε έναν βαθμό το είδος της πληροφορία που πρέπει να εισαχθεί αλλά και να θέσουν 

περιορισμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν διαφορετικά είδη γνωρισμάτων που θα δούμε 

στην συνέχεια.  

Γυρνώντας ξανά στο παράδειγμα της βιβλιοθήκης ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να 

ορίσουμε καλύτερα το είδος της ημερομηνίας που καταγράφεται. Πρόκειται για την 

ημερομηνία έκδοσης, συγγραφής ή απόκτησης του καταγραφόμενου αντικειμένου; Η 

εισαγωγή αυτών των τριών επιλογών θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: 

<!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 

<!ΑTTLIST ημερομηνία σημαίνουσα ((έκδοση | συγγραφή)|απόκτηση) #REQUIRED> 

Η παραπάνω δήλωση μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε δύο ημερομηνίες.H μια από 

αυτές θα είναι η ημερομηνία έκδοσης ή αγοράς και η δεύτερη την ημερομηνία απόκτησης. Η 

λέξη REQUIRED υποδηλώνει ότι αυτό το γνώρισμα δεν είναι προαιρετικό και απαιτείται η 

εισαγωγή του. Σε αντίθετη περίπτωση το έγγραφο δεν θα μπορέσει να περάσει τον έλεγχο 

εγκυρότητας. 

3.3.4.3 Σύνταξη των δηλώσεων για τα γνωρίσματα 

Η μορφή που παίρνει η δήλωση των γνωρισμάτων ενός στοιχείου έχει ως εξής: 

<!ATTLIST όνομα_στοιχείου_στο_οποίο_αποδίδεται_το_γνώρισμα    όνομα_γνωρίσματος   
είδος_γνωρίσματος    τιμή > 
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Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δηλώσεων γνωρισμάτων με βάση το παράδειγμα 

της βιβλιοθήκης: 

<!ΑΤΤLIST θεματολογία αντικείμενο (αρχαιολογία| ιστορία | λογοτεχνία | φιλολογία) #REQUIRED> 

<!ATTLIST ιδιοκτήτης όνομα CDATA “Αρετή Δαμαλά»> 

<! ATTLIST τίτλος γλώσσα (αγγλικά | γαλλικά | γερμανικά | ελληνικά | ιταλικά  | ισπανικά | άλλη) 
#IMPLIED> 

<!ATTLIST συγγραφέας  id_συγγραφέα ID #IMPLIED> 

 

Σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα η πρώτη λέξη μετά το <!ATTLIST δηλώνει το 

element στο οποίο αποδίδεται το γνώρισμα και ακολουθούν το όνομα του γνωρίσματος και 

συχνά το είδος του γνωρίσματος και την τιμή (default value) που αυτό μπορεί να έχει. 

Η τιμή αυτή μπορεί να ορίζεται από το είδος του γνωρίσματος (βλ. το παράδειγμα 

θεματολογία αντικείμενο) και/ ή από μια από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί από τους 

δημιουργούς της xml [XML 1.0]. Οι λέξεις κλειδιά παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

  

Λέξη-κλειδί Περιγραφή λειτουργίας 

#REQUIRED Η εισαγωγή του γνωρίσματος είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να παραληφθεί 

#IMPLIED Η εισαγωγή του γνωρίσματος είναι προαιρετική 

#FIXED Η εισαγωγή του γνωρίσματος έχει προεπιλεχθεί και δεν μπορεί να αλλαχθεί από 
τον χρήστη 

πίνακας 2: προσδιορισμοί για την αναγκαιότητα παρουσίας γνωρίσματος 

3.3.4.4 Τυπολογία των γνωρισμάτων 

Το πρότυπο της xml παρέχει δέκα διαφορετικούς τύπους γνωρισμάτων. Από αυτούς ο 

πιο απλός τύπος είναι το CDATA, δηλαδή οι απλοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (string). Οι 

δέκα διαφορετικοί τύποι παρουσιάζονται στον  πίνακα 3 και επεξηγούνται αναλυτικότερα 

στην συνέχεια. 
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Τύπος γνωρίσματος Περιγραφή 

CDATA Απλοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες 

enumerated Σύνολο προτεινόμενων τιμών από τις οποίες πρέπει να επιλεχθεί μία 

ENTITY Μια οντότητα που πρέπει να έχει δηλωθεί στην dtd 

ENTITIES Περισσότερες από μια οντότητες διαχωριζόμενες μεταξύ τους με κενό 

ID Ταυτότητα μοναδικά ορισμένη για κάθε στιγμιότυπο στοιχείου 

IDREF Αναφορά μιας  ταυτότητας (ID) 

IDREFS Αναφορά περισσότερων ταυτοτήτων (ID’S) 

NMTOKEN Όνομα που ακολουθεί τους κανόνες σχηματισμού xml ονομάτων 

NMTOKENS Ονόματα που ακολουθούν τους κανόνες σχηματισμού xml ονομάτων 

NOTATION Ειδική σημείωση που πρέπει να έχει δηλωθεί στην dtd 

πίνακας 3: οριζόμενοι τύπο γνωρισμάτων για τα xml  έγγραφα 

3.3.4.4.1 CDATA 

Πρόκειται για τον απλούστερο τύπο γνωρίσματος που αποτελείται από συνδυασμό 

αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Οι μόνοι χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

είναι οι <, &, “, που αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μπορούν να αντικατασταθούν 

από τις προκαθορισμένες από το πρότυπο οντότητες από τις οποίες αντιπροσωπεύονται ( 

πίνακας 4).  

Παραδείγματα χρήσης: 

 

1. <!ELEMENT βιβλιοθήκη ((βιβλίο*, αρχείο*)> 

<!ATTLIST βιβλιοθήκη ιδιοκτήτης  CDATA “Αρετή Δαμαλά”> 

2. <!ELEMENT βιβλιοθήκη ((βιβλίο*, αρχείο*)> 

<!ATTLIST βιβλιοθήκη ιδιοκτήτης  CDATA #REQUIRED> 

3. <!ELEMENT βιβλιοθήκη ((βιβλίο*, αρχείο*)> 

<!ATTLIST βιβλιοθήκη ιδιοκτήτης  CDATA #FIXED “Αρετή Δαμαλά” > 
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Από τα τρία παραδείγματα το 1 και το 3 είναι το ίδιο αποτελεσματικά για την 

επιβολή της συγκεκριμένης τιμής στο γνώρισμα «ιδιοκτήτης». Στο δεύτερο παράδειγμα το 

όνομα μπορεί να είναι οποιοδήποτε, όμως ο περιορισμός που τίθεται είναι ότι πρέπει να 

υπάρχει ένα. Παρατηρούμε ότι η τιμή που παίρνει το γνώρισμα εσωκλείεται σε μονά ή διπλά 

εισαγωγικά.    

3.3.4.4.2 Enumerated 

Η λέξη enumerated δεν χρησιμοποιείται ως αυτούσια, σαν λέξη κλειδί στις δηλώσεις 

γνωρισμάτων (attribute declarations). Χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι δηλώνονται 

από τον σχεδιαστή της DTD περισσότερες από μία προτεινόμενες τιμές για το γνώρισμα από 

τις οποίες πρέπει να γίνει επιλογή μίας μόνο. Οι διαφορετικές τιμές χωρίζονται μεταξύ τους 

από κάθετη μπάρα ( | ) και μπορούν να συνομαδωθούν με παρενθέσεις. 

Παραδείγματα χρήσης: 

 

1. <!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 

<!ΑTTLIST ημερομηνία σημαίνουσα ((έκδοση | συγγραφή)|απόκτηση) #REQUIRED> 

2. <!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 

<!ΑTTLIST ημερομηνία σημαίνουσα ((έκδοση | συγγραφή)|απόκτηση) #REQUIRED> 

 

3.3.4.4.3 ENTITY και ENTITIES 

Η λέξη entity και entities χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι το γνώρισμα θα παίρνει 

την τιμή μιας οντότητας (entity) [βλ. και ενότητα 1.3.3] 

3.3.4.4.4 ID 

Ο ορισμός ενός γνωρίσματος ως τύπου ID υποχρεώνει τον συντάκτη ενός xml 

εγγράφου στην εισαγωγής ενός συνόλου χαρακτήρων, μοναδικού σε ολόκληρο το έγγραφο, 

που προσδιορίζει μοναδικά το στοιχείο αυτό. Σε περίπτωση δήλωσης γνωρίσματος τύπου ID 

δηλώνουμε πρώτα το όνομα του γνωρίσματος και έπειτα ορίζουμε τον τύπο ως ID. 

<!ATTLIST βιβλίο ISDN ID #REQUIRED> 

3.3.4.4.5 IDREF και IDREFS 
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Αυτός ο τύπος γνωρίσματος συνδέεται στενά με τον τύπο ID. Επιτρέπει σε ένα 

γνώρισμα, σε άλλο σημείο του ιδίου εγγράφου, να έχει την τιμή του γνωρίσματος  ID. 

Αποτελεί κατά ένα τρόπο μια αναφορά  στο παραπάνω γνώρισμα ορίζοντας μια σχέση 

προγόνου – απογόνου [Goldfarb-Prescod]. 

3.3.4.4.6 NMTOKEN και NMTOKENS 

Ο ορισμός ενός γνωρίσματος ως NMTOKEN ή στον πληθυντικό ως NMTOKENS 

εξαναγκάζει στην χρήση αξίας για το γνώρισμα που να υπακούει στους κανόνες σχηματισμού 

σωστών xml ονομάτων (βλ. ενότητα 3.2.3, σημεία 3, 4,5) 

3.3.4.5 Διαφορές μεταξύ υποστοιχείων και γνωρισμάτων 

Δεδομένου ότι τόσο τα υποστοιχεία όσο και τα γνωρίσματα μπορούν να περιέχουν 

περαιτέρω πληροφορίες για το στοιχείο με το οποίο συνδέονται τίθεται το ερώτημα της 

«καλής» χρήσης των μεν και των δε. Η απάντηση δεν είναι πάντα προφανής και εύκολη και 

τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κάθε φορά ποικίλλουν ανάλογα με την 

περίπτωση [Abiteboul’99]. Υπάρχουν πάντως κάποια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν 

την λήψη μιας τέτοιας απόφασης. 

Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα elements και τα attributes είναι ότι τα δεύτερα 

δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε άλλα attributes ή elements.  Tα γνωρίσματα 

μπορούν να έχουν είτε την μορφή αλφαριθμητικού περιεχομένου χωρίς κανένα επιπλέον 

στοιχείο δομής είτε την μορφή καταλόγου (list) γνωρισμάτων από τα οποία κάποιο ή κάποια 

μπορούν να επιλεχτούν.  

Από μια άλλη εννοιολογική σκοπιά τα γνωρίσματα αποδίδουν συνήθως τις ιδιότητες 

των αντικειμένων ενώ τα υποστοιχεία μέρη ή στοιχεία των αντικειμένων. Γι΄αυτό και στο 

παράδειγμα της βιβλιοθήκης η «γλώσσα» μοντελοποιήθηκε ως γνώρισμα ή ιδιότητα ενός 

βιβλίου. 

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι συχνά αναφέρεται ότι τα γνωρίσματα συγκρατούν 

πληροφορία που είναι πιο πιθανόν να χρειαστεί να διαβαστεί από μια μηχανή παρά από έναν 

άνθρωπο. Πράγματι το περιεχόμενο και το όνομα όλων των στοιχείων και των υποστοιχείων 

είναι ορατά από έναν αναδιφητή αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα γνωρίσματα, για τα 

οποία υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης αλλά πρέπει να ακολουθηθεί μια ειδική διαδικασία. 

Τέλος, με την χρήση των γνωρισμάτων είναι δυνατόν να επιβάλλεται η εισαγωγή 

συγκεκριμένων στοιχείων. Στο παράδειγμα της βιβλιοθήκης θα μπορούσαμε να αποδώσουμε 
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το γνώρισμα ιδιοκτήτης στην βιβλιοθήκη ορίζοντας ότι αυτό πρέπει να αναφέρει πάντα το 

όνομα Αρετή Δαμαλά. 

3.3.4.6 Σχόλια (Comments) 

Σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού (JAVA, C, C++, Αssembly) υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής σχολίων που γράφονται μέσα στον κώδικα από τον δημιουργό του, 

σαν ένα είδος μελλοντικής παρακαταθήκης στους ανθρώπους που ίσως τον  χρησιμοποιήσουν 

ή τον μετατρέψουν ή σαν ένα είδος υπενθύμισης προς τον ίδιον. Το κείμενο αυτό δεν 

εκλαμβάνεται ως «εντολή» προς τον μεταφραστή (compiler) γι’ αυτό και δεν γίνεται  καμιά 

προσπάθεια ερμηνείας του. Έναν αντίστοιχο μηχανισμό διαθέτει και η xml τόσο για τους 

Ορισμούς Τύπου όσο και για τα xml στιγμιότυπα τους.  Τα σχόλια στην xml περικλείονται 

ανάμεσα στους συνδυασμούς χαρακτήρων <!- - και  - ->, π.χ. 

<! - -  Αυτό είναι ένα σχόλιο - -> 

Ο μόνος περιορισμός που τίθεται σε σχέση με την θέση εύρεσης των σχολίων είναι 

ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να ενσωματώνονται μέσα στις δηλώσεις, αλλά μόνο μεταξύ τους, 

σε οποιοδήποτε σημείο από τον Πρόλογο και κάτω [XML 1.0]. 

3.4 Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΜL EΓΓΡΑΦΩΝ 

3.4.1 Εισαγωγή 

Όπως ήδη είδαμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της XML είναι το γεγονός ότι 

τα έγγραφα αποκτούν πληθώρα πληροφοριών που αναφέρονται στην δομή και το 

περιεχόμενο τους. Η δομή όμως ενός xml εγγράφου δύναται να χωριστεί σε δύο μέρη: Την 

λογική δομή και τη φυσική δομή. 

3.4.2 Η λογική δομή 

3.4.2.1 Ο Πρόλογος (Prolog) 

Κάθε XML έγγραφο ξεκινά με έναν Πρόλογο. Ο Πρόλογος καθορίζει  ποιος αριθμός 

έκδοσης (version) της γλώσσας χρησιμοποιείται (την στιγμή που γράφεται το κείμενο 

xml.1.00). Η πληροφορία αυτή διαβάζεται από τον browser για να του δώσει στοιχειώδεις 

πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστεί το έγγραφο και 

προβλέφθηκε ούτως ώστε σε περίπτωση μιας νέας, βελτιωμένης έκδοσης της γλώσσας να 

παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία και ανάλυση του εγγράφου από 
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τους συντακτικούς αναλυτές.  H πιο απλή μορφή που μπορεί να έχει ο πρόλογος είναι η 

παρακάτω: 

<?xml version=”1”?> 

Το γνώρισμα αυτό είναι υποχρεωτικό. 

Eπιπλέον ο Πρόλογος μπορεί να περιέχει και μια σειρά προαιρετικών δηλώσεων: 

<?xml version=”1” encoding=”ISO-8859-7” standalone=”no”> 

Τo  γνώρισμα  «encoding» αναφέρεται στο είδος των χαρακτήρων με τους οποίους 

είναι γραμμένο το κείμενο (στο ανωτέρω  παράδειγμα πρόκειται για το ελληνικό αλφάβητο), 

ενώ με το γνώρισμα standalone ορίζεται το αν υπάρχει ή όχι κάποιος εξωτερικός τύπος 

εγγράφου (DTD) που χρησιμοποιείται. Η τιμή είναι «yes» αν το έγγραφο δεν ακολουθεί 

κάποια εξωτερική DTD, «no» στην αντίθετη περίπτωση.  

3.4.2.2 Η Δήλωση Τύπου Εγγράφου (Document Type Declaration) 

Αμέσως μετά πρέπει να ακολουθήσει η Δήλωση Τύπου Εγγράφου (Document Type 

Declaration) που υποδηλώνει βάσει ποιου Ορισμού Τύπου Εγγράφου (DTD) θα σχηματιστεί 

το έγγραφο που ακολουθεί.  Η δήλωση αυτή έχει τη μορφή: 

<!DOCTYPE Βέροια SYSTEM "C:\Program Files\XML Spy 3.0\Veroiafiles\Veroia_gr1.dtd"> 

 

Στο ανωτέρω παράδειγμα η λέξη SYSTEM δηλώνει ότι o Ορισμός Τύπου Εγγράφου 

βρίσκεται μέσα στο σύστημα, δηλαδή δεν ακολουθεί κάποια κοινή για μια ευρύτερη ομάδα 

DTD. Αν η DTD που ακολουθείται είναι κοινή για μια μεγαλύτερη ομάδα (χαρακτηριστική 

ως προς αυτήν την περίπτωση  η DTD του EAD [ΕAD] ) η λέξη κλειδί που ακολουθεί είναι  

«PUBLIC» και ακολουθείται από τον ηλεκτρονικό τόπο εύρεσης της.  Σε αυτήν την 

τελευταία περίπτωση είναι κάτι παραπάνω από πιθανό με το μονοπάτι αυτό να ορίζεται η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του μηχανήματος από το οποίο είναι διαθέσιμη η DTD. Εάν η DTD 

είναι εσωτερική τότε μετά την δήλωση του ονόματος ακολουθεί αγκύλη  ( [ )και τα 

υποστοιχεία, οι οντότητες ή τα γνωρίσματα που θα συμπεριληφθούν ακολουθούμενα από ]> 

[Olvund]. 

3.4.2.3 Το Βασικό Στοιχείο Εγγράφου (Document Element) 

Μετά από αυτές τις δηλώσεις σειρά έχει το Βασικό Στοιχείο του εγγράφου. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την ανώτερη ιεραρχικά δομή μέσα στην οποία θα περιληφθούν όλα 

τα επιμέρους στοιχεία (subelements)  πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο. Το 
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ανώτερο αυτό στοιχείο του εγγράφου, που μπορεί να παρομοιαστεί με το root directory ενός 

δίσκου μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε αριθμό υποστοιχείων ή ακόμα και ολόκληρα 

σκληρού έγγραφα «φωλιασμένα» σε αυτό. Συχνά η διάταξη αυτή ονομάζεται δενδρική. Το 

Βασικό Στοιχείο (Document Element) αποτελεί τη ρίζα ή τον κυρίως κορμό του δένδρου 

(root), τα υποστοιχεία τα κλαδιά του δένδρου (branches) που δύνανται να διακλαδίζονται σε 

άλλα ενώ τα υποστοιχεία εκείνα  που δεν αναλύονται σε άλλα και συγκρατούν τα δεδομένα 

με την μορφή απλών χαρακτήρων ονομάζονται και φύλλα (leaves). Άλλες λέξεις που συχνά 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν την σχέση μεταξύ των στοιχείων και των υποστοιχείων 

τους είναι η σχέση γονέων-παιδιών (parent-child) και προγόνων -απογόνων (ancestor- 

descendant)  [Goldfarb-Prescod]. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα:  

 

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

<!DOCTYPE Βέροια SYSTEM "C:\Program Files\XML Spy 3.0\Veroia files\Veroia_gr1.dtd"> 

<ναός> 

<ονομασία>Μονύδριο Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτας</ονομασία> 

<ιστορικά_στοιχεία> Η πρώτη ασφαλής μαρτυρία για τον ναό  παραδίδεται από πατριαρχικό έγγραφο 
του 1395, σύμφωνα με το οποίο αμφισβητήθηκε από τον τότε μητροπολίτη το νομικό καθεστώς του 
μονυδρίου. </ιστορικά_στοιχεία> 

<αρχιτεκτονική> 

<τύπος> σταυροειδής εγγεγραμμένος </τύπος> 

<περιγραφή_κάτοψης> Η κάτοψη έχει την μορφή τετραγώνου από το οποίο εξέχουν οι ημιεξαγωνικές 
εξωτερικά κόγχες του ιερού, της πρόθεσης  και του διακονικού. </ περιγραφή_κάτοψης > 

</αρχιτεκτονική> 

 

Στην περίπτωση αυτή το Βασικό Στοιχείο του εγγράφου (Document Element) είναι ο 

“ναός”, στον οποίο περιέχονται ως υποστοιχεία τα στοιχεία “ονομασία” και “αρχιτεκτονική”. 

Το υποστοιχείο “ονομασία” είναι και φύλλο ή τελικό στοιχείο στην δενδρική μορφή αφού δεν 

αναλύεται περαιτέρω σε άλλα υποστοιχεία. Αντίθετα το υποστοιχείο “αρχιτεκτονική” 

αναλύεται σε δύο υποστοιχεία, το υποστοιχείο “τύπος” και το υποστοιχείο 

“περιγραφή_κάτοψης”. Οι δύο αυτοί κόμβοι είναι και τελικοί. 
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3.4.3 Η φυσική δομή: Οντότητες 

3.4.3.1 Εισαγωγή 

Σε αντιδιαστολή με τη λογική δομή που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

η οργάνωση της πληροφορίας στο έγγραφο, η φυσική δομή σχετίζεται με την φυσική 

υπόσταση των δεδομένων που μπορεί να  περιλαμβάνονται σε ένα xml έγγραφο ή σε έναν 

ορισμό τύπου εγγράφου. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με την μορφή μίας ή 

περισσοτέρων οντοτήτων. Με την έννοια οντότητα (entity) θα πρέπει να νοήσουμε μία 

μονάδα αποθήκευσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό αν 

αναλογιστούμε ότι η σύνταξη της xml αφορά χαρακτήρες ή mark-up (κωδικοποίηση). 

Δεδομένα όμως που δεν αποτελούνται από χαρακτήρες αλλά έχουν δυαδική μορφή (π.χ 

αρχεία ήχου, εικόνας κτλ) θα πρέπει να εισαχθούν ώστε να αποτελέσουν μέρος του xml 

εγγράφου με κάποιον άλλον τρόπο [Michard’99]. Την λύση στο πρόβλημα μπορούν να 

δώσουν οι οντότητες (entities). 

Η χρήση πάντως και η χρησιμότητα των οντοτήτων δεν περιορίζονται μόνο στην 

εισαγωγή μη αλφαριθμητικών δεδομένων. Οι οντότητες προσδίδουν και άλλες δυνατότητες 

ευελιξίας στους συγγραφείς Ορισμών Τύπου Εγγράφου και των xml στιγμιοτύπων τους. Για 

παράδειγμα καθιστούν δυνατή την επαναχρησιμοποίηση ενός στοιχείου μια DTD  σε μια 

άλλη, ή για την εξοικονόμηση χρόνου σε περίπτωση που ένα σύνολο αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σε ένα κείμενο.  

Ακριβώς επειδή οι οντότητες έχουν διαφορετικές χρήσεις υπάρχουν και διαφορετικές 

κατηγορίες που ορίζονται από τρία κριτήρια. Το πρώτο από αυτά είναι η θέση εύρεσης τους. 

Ανάλογα με το αν «κατοικούν» στο ίδιο το έγγραφο ή σε κάποιο εξωτερικό αρχείο 

διακρίνονται σε εσωτερικές (internal) και εξωτερικές (external). Το δεύτερο είναι το αν 

προορίζονται για χρήση σε μια DTD ή σε ένα xml στιγμιότυπο. Στην πρώτη περίπτωση 

ονομάζονται οντότητες παραμέτρων (parameter entities) και στην δεύτερη γενικές οντότητες 

(general entities)[Goldfarb-Prescod]. Τέλος ανάλογα με το αν τα δεδομένα που συγκρατούν 

υπόκεινται ή όχι σε συντακτική ανάλυση διαχωρίζονται σε συντακτικά αναλύσιμες (parsed) ή 

μη (unparsed). Οι συνδυασμοί μεταξύ των κριτηρίων αυτών δίνουν πέντε δυνατούς 

συνδυασμούς που εξετάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

3.4.3.2 Εσωτερικές και συντακτικά αναλύσιμες γενικές οντότητες (Internal Parsed 

General Entities) 

Πρόκειται για τις οντότητες εκείνες που αντικαθιστούν ένα σύνολο αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων με ένα άλλο σε ένα xml έγγραφο γι’ αυτό και μπορούν να αντιπαραβληθούν με 
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τις μακροεντολές (macros) σε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το Word. Kαθώς ο 

συντακτικός αναλυτής διατρέχει το κείμενο αντικαθιστά το όνομα της οντότητας (entity 

name) με αυτό που έχει δηλωθεί ως περιεχόμενο της.  

Υπάρχουν κάποιο συντακτικοί κανόνες που όλες οι  Γενικές οντότητες ακολουθούν. 

Συγκεκριμένα: 

Οι γενικές οντότητες δηλώνονται μέσα στο xml έγγραφο αμέσως μετά την δήλωση 

Ορισμού Τύπου Εγγράφου (Document Type Declaration) και περικλείονται μέσα σε αγκύλες, 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα. Το όνομα της οντότητας ακολουθείται από το 

περιεχόμενο της που τοποθετείται μέσα σε εισαγωγικά. 

To όνομα πρέπει να αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και underscores. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση κενών ή άλλοι χαρακτήρες. 

Η ακολουθία των αλφαριθμητικών χαρακτήρων πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. (case 

sensitive) 

Της κλήσης τους στο κυρίως σώμα του εγγράφου προηγείται ένα ampersand (&) και 

έπεται ένα semicolon (;) 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα χρήσης αυτού του τύπου της οντότητας. 

 

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

<!DOCTYPE Βέροια SYSTEM "C:\Program Files\XML Spy 3.0\Veroia files\Veroia_gr1.dtd"  

[<!ENTITY τξβ "Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική">] 

> 

<Βέροια> 

 <ναός> 

  <ονομασία>Άγιος Βλάσιος</ονομασία> 

  <αρxιτεκτονική> 

  <αρxιτεκτονικός_τύπος> 

  <τύπος>&τξβ;</τύπος> 

     </αρxιτεκτονικός_τύπος> 

</ναός> 

</Bέροια> 
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To περιεχόμενο της οντότητας μπορεί αποτελείται από απλούς αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες (όπως στο παράδειγμα), από κωδικοποίηση (mark-up) με την οποία μπορεί να 

δηλώνονται στοιχεία ή υποστοιχεία του xml  εγγράφου αλλά και άλλες οντότητες. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου, ακόμα και για να δοθεί τιμή σε 

γνωρίσματα (attributes)( Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει αυτό να έχει δηλωθεί ρητά στην 

DTD με την λέξη κλειδί ENTITY ή ENTITIES). 

Επειδή ορισμένοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην κωδικοποίηση 

(mark-up) xml εγγράφων υπάρχουν πέντε προκαθορισμένες οντότητες που αντικαθιστούν 

αυτούς τους χαρακτήρες και που δεν χρειάζεται να δηλωθούν. (πίνακας 4) 

      Οντότητα           Αντιπροσωπευόμενος Χαρακτήρας  

&amp; & 

&lt; < 

&gt; > 

&quot; “ 

&apos; ‛ 

πίνακας 4: προκαθορισμένες από το πρότυπο της xml οντότητες 

3.4.3.3 Εξωτερικές Συντακτικά Αναλύσιμες Γενικές Οντότητες (Εxternal Parsed 

General Entities) 

Η διαφορά στην περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι το περιεχόμενο της οντότητας δεν 

αντλείται από xml έγγραφο στο οποίο δηλώνεται αλλά από ένα εξωτερικό αρχείο που μπορεί 

να βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα ή και σε ένα άλλο [Michard’99].  

Ισχύουν οι ίδιοι συντακτικοί κανόνες  που αναφέρθηκαν παραπάνω με μία μόνο 

διαφορά: Μετά το όνομα της οντότητας ακολουθεί η λέξη SYSTEM ή PUBLIC στην οποία 

ορίζεται το μονοπάτι ή η ηλεκτρονική θέση εύρεσης του αρχείου που θα αντικαταστήσει το 

όνομα της οντότητας με το περιεχόμενο της όταν αυτή αναλυθεί συντακτικώς από έναν 

συντακτικό αναλυτή. Σε αντίθεση με τις εσωτερικές γενικές οντότητες που η κατηγορία αυτή 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμή γνωρίσματος (attribute value). Καμία άλλη διαφορά 

όμως δεν εντοπίζεται ως προς την χρήση. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης εξωτερικά, συντακτικά αναλύσιμης γενικής 

οντότητας: 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?> 

<!DOCTYPE Βέροια SYSTEM "C:\Program Files\XML Spy 3.0\Veroia files\Veroia_gr1.dtd"  

[<!ENTITY ατ  SYSTEM "c:\my documents\Agios Blasios.doc">] 

> 

<Βέροια> 

 <ναός> 

  <ονομασία>Άγιος Βλάσιος</ονομασία> 

      <αρxιτεκτονική> 

    <αρxιτεκτονικός_τύπος> 

     <παρατηρήσεις> &ατ;<παρατηρήσεις> 

   </αρxιτεκτονικός_τύπος> 

</ναός> 

</Bέροια> 

Η κατηγορία αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περίπτωση δυναμικών 

δεδομένων που αντλούνται από ηλεκτρονικές σελίδες. 

3.4.3.4 Εσωτερικές Παραμετρικές  Οντότητες  (Internal Parameter Entities) 

Οι οντότητες που χρησιμοποιούνται μόνο στους Ορισμούς Τύπου Εγγράφου 

ονομάζονται οντότητες παραμέτρων (parameter entities). Δηλώνονται μέσα στον Ορισμό 

Τύπου Εγγράφου και –αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις γενικές οντότητες- μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μέσα στο έγγραφο μόνο μετά την δήλωση τους.  

Συντακτικά διαφοροποιούνται από τις γενικές οντότητες με τη χρήση του συμβόλου 

% που προηγείται της δήλωσης του ονόματος και χρησιμοποιείται και στην κλήση της 

οντότητας. Οι εσωτερικές παραμετρικές οντότητες διευκολύνουν την σύνταξη αν ένα 

στοιχείο του Ορισμού Τύπου Εγγράφου κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί περισσότερες 

φορές. Ο συντακτικός αναλυτής θα αντικαταστήσει το όνομα της οντότητας με το 

περιεχόμενο που έχει δηλωθεί [ΧML 1.0].  

3.4.3.5 Εξωτερικές Παραμετρικές Οντότητες (External Parameter Entities) 

Οι εξωτερικές παραμετρικές οντότητες αντλούν το περιεχόμενο τους, που σε αυτήν 

την περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από κείμενο (με μορφή mark-up ή 

χαρακτήρων) από εξωτερικά αρχεία. Ένας Ορισμός Τύπου Εγγράφου σε αυτήν την 

περίπτωση μπορεί να αποτελείται από περισσότερες ή μικρότερες DTD που συνενώνονται 
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για να δημιουργήσουν μια  μία νέα. Το πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά βούληση. Με αυτόν 

τον τρόπο καθίσταται ευκολότερη και η βελτιστοποίηση ενός Ορισμού Τύπου Εγγράφου που 

μπορεί έτσι να γίνεται κομμάτι –κομμάτι αφήνοντας άθικτα τα σημεία εκείνα που δεν 

χρειάζονται αλλαγή. Αν π.χ. ένας μουσειακός οργανισμός ακολουθεί ένα δικό του πρότυπο 

μουσειακής τεκμηρίωσης αλλά επιθυμεί να ακολουθήσει ένα κοινώς αποδεκτό πρότυπο για 

το μέρος εκείνο που αφορά την χρονολόγηση, μπορεί να το κάνει ενσωματώνοντας μια 

δήλωση εξωτερικής παραμετρικής οντότητας που μπορεί να ορίζει ένα μονοπάτι τοπικό ή την  

ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία είναι διαθέσιμο το αρχείο.  

Ο τρόπος με τον οποίον δηλώνεται μια εξωτερική  παραμετρική οντότητα 

παρατίθεται στο ακόλουθο παράδειγμα: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!ENTITY % xronos.dtd SYSTEM "c:\program files\xml spy 3.0\Veroia files\entity\xronos.dtd"> 

%xronos.dtd; 

<!ELEMENT φορητές_εικόνες (φορητή_εικόνα*)> 

<!ELEMENT φορητή_εικόνα (εικονογραφικό_θέμα, xρόνος,  διαστάσεις)> 

<!ELEMENT εικονογραφικό_θέμα (#PCDATA)> 

<!ELEMENT διαστάσεις (#PCDATA)> 

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι  δεν γίνεται ειδική αναφορά στην οντότητα 

χρόνος όταν έλθει η σειρά της να χρησιμοποιηθεί μέσα στο element εικόνα γιατί καθώς ο 

συντακτικός αναλυτής διατρέχει το κείμενο λαμβάνει υπ’ όψιν τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου 

“xronos.dtd” και όλα τα στοιχεία ή υποστοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Έτσι ακόμα 

κι αν δηλώναμε το στοιχείο «έτος» αντί για «χρόνος» δεν θα υπήρχε συντακτικό λάθος, με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι το «έτος» θα είχε δηλωθεί στον εξωτερικό Ορισμό Τύπου 

Εγγράφου ως «παιδί» ή «εγγόνι» του στοιχείου «χρόνου» [Οlvund]. 

3.4.3.6 Οντότητες μη αναλύσιμες (Unparsed Entities) 

Δεδομένα που δεν ακολουθούν την σύνταξη και την γραμματική της xml μπορούν να 

εισαχθούν με την χρήση αυτής της κατηγορίας των οντοτήτων. Τέτοιου είδους δεδομένα 

αποτελούν τα αρχεία ήχου, εικόνας ή  κειμένου. Οι οντότητες αυτές δηλώνονται πάντα στον 

Oρισμό Τύπου Εγγράφου αλλά ουσιαστικά ενσωματώνονται στα xml έγγραφα. Δεν πρόκειται 

όμως για παραμετρικές οντότητες αφού η εισαγωγή δεδομένων δυαδικής μορφής σε ένα 

έγγραφο που σκοπό έχει να ορίσει τις επιτρεπόμενες δομές  ενός xml εγγράφου φαντάζει 

παράλογη. Ομοίως οι οντότητες αυτές είναι  πάντα εξωτερικές αφού ο τύπος των δεδομένων 
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δεν είναι δυνατόν να υπακούσει στους συντακτικούς κανόνες της xml. Οπότε ο όρος 

«οντότητα μη αναλύσιμη» παραπέμπει αυτομάτως σε μια οντότητα γενική και εξωτερική. 

Ο συνηθέστερος τρόπος δήλωσης μιας συντακτικά μη αναλύσιμης οντότητας μέσα 

στον Ορισμό Τύπου Εγγράφου έχει ως εξής: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!ENTITY photo SYSTEM "C:\Imago\Palia1.jpg" NDATA jpg> 

<!NOTATION jpg SYSTEM "C:\PROGRAM FILES\Internet Explorer\Iexplore.exe"> 

<!ELEMENT κάτοψη EMPTY> 

<!ATTLIST κάτοψη φωτογραφία ENTITY #REQUIRED> 

 

Η δήλωση του περιεχομένου της οντότητας ακολουθείται από την σημείωση NDATA 

(Notation Data). Στο σημείο αυτό καταγράφεται το είδος του αρχείου, στο παράδειγμα ένα 

αρχείο εικόνας jpg. Aκολουθεί η οδηγία notation στην οποία δηλώνεται το όνομα της 

εφαρμογής που θα  επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει αυτό το αρχείο. To στοιχείο στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η εικόνα δηλώνεται EMPTY και ακολουθεί γνώρισμα το οποίο ορίζεται 

να είναι οντότητα [Michard’99]. Στο xml έγγραφο το γνώρισμα εκείνο που δηλώθηκε ότι θα 

έχει τον τύπο της  οντότητας αντικαθίσταται από το όνομα της, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

παράδειγμα: 

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

<!DOCTYPE κάτοψη SYSTEM "C:\Program Files\XML Spy 3.0\Examples\tests\sel41.dtd"> 

<κάτοψη φωτογραφία="photo"/> 

 

Ο συντακτικός αναλυτής δεν θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει το περιεχόμενο του 

αρχείου. Θα περάσει στην εφαρμογή τις πληροφορίες που έχει σχετικά με τον τύπο του 

εγγράφου και το πρόγραμμα από το οποίο πρέπει να επεξεργαστεί μαζί με ότι άλλες 

οδηγίες για την επεξεργασία υπάρχουν (processing instructions). Η εφαρμογή ή/ και το 

φύλλο μορφοποίησης που χρησιμοποιείται θα αποφασίσουν για τα υπόλοιπα[Michard’99].   
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4 XML και συσχετιζόμενα πρότυπα 

4.1 Βασικά συμπληρωματικά πρότυπα της XML  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι βασικές αρχές της γραμματικής και του 

συντακτικού της xml και επιπλέον οι 10 «αρχές» τις οποίες η νέα γλώσσα έπρεπε να 

ακολουθήσει. Η 9η από αυτές ανέφερε ότι « τα xml έγγραφα πρέπει να είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν εύκολα». Όμως αν λάβουμε υπ’ όψιν τον «διαδικτυακό» χαρακτήρα της xml 

ποικίλα ερωτήματα γεννώνται. Τι ακριβώς συμβαίνει με την μορφοποίηση των εγγράφων για 

την παρουσίαση τους στο διαδίκτυο, την δημιουργία δεσμών (hyperlinks) μεταξύ τους, την 

έκφραση επερωτήσεων κ.λ.π.;  

 

Είναι φανερό ότι η γραμματική και το συντακτικό της xml –παρ’ όλο που προνοούν για 

κάποια από αυτά- δεν μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις λειτουργίες. Ως αποτέλεσμα, 

αμέσως  μετά την επίσημη υιοθέτηση της xml ως προτύπου, νέα πρότυπα άρχισαν να 

ετοιμάζονται για να συνεπικουρήσουν και να στηρίξουν την xml. Ορισμένα από αυτά έχουν 

ήδη γίνει πρότυπα, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμα στην πορεία προς την πρώτη τους επίσημη 

μορφοποίηση.  

4.1.1 NAMESPACES 

Τα namespaces, στα ελληνικά χώροι ονοματοδοσίας, αποτελούν μία αρκετά 

σημαντική προσθήκη στον μηχανισμό λειτουργίας της xml και κατ’επέκτασιν όλων των 

σχετιζομένων με αυτήν προτύπων [Namespaces].  

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος προθέματος που ακολουθείται από μία άνω και 

κάτω τελεία. Tο σύνολο των χαρακτήρων προστίθεται πριν από κάθε xml element και το 

προσδιορίζει απέναντι σε άλλα που έχουν πιθανώς το ίδιο όνομα μοναδικά.  Για να 

εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός  το namespace μπορεί να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο URL 

στο οποίο αυτό ορίζεται και προσδιορίζεται. Έτσι, αν μία εφαρμογή χρειαστεί να 

επεξεργαστεί στοιχεία από δύο xml έγγραφα, προερχόμενα από διαφορετικές πηγές, που 

περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τα ίδια ονόματα τμημάτων (elements), θα 

είναι σε θέση να το κάνει χάρη στον μηχανισμό αυτόν χωρίς κανέναν φόβο επιπλοκών 

(collision) εξ’αιτίας της ταυτωνυμίας των elements των δύο εγγράφων [Goldfarb-Prsecod]. 

Ένα παράδειγμα χρήσης ακολουθεί παρακάτω. 
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<!xml version = “1.0” encoding= “883957-1” standalone=”no”?> 

<DOCTYPE  Εκδοτική_Αθηνών:βιβλίο SYSTEM “βιβλίο.DTD”> 

 <Εκδοτική_Αθηνών:βιβλίο xmlns: Εκδοτική_Αθηνών=www.ekdotiki_ath.com”> 

 < Εκδοτική_Αθηνών:τίτλος>Τα Ελληνικά Μουσεία</Εκδοτική_Αθηνών:τίτλος> 

 < Εκδοτική_Αθηνών:επιμέλεια> Μανώλης Ανδρόνικος </Εκδοτική_Αθηνών:επιμέλεια> 

</Εκδοτική_Αθηνών:βιβλίο> 

Το τμήμα που προηγείται της άνω και κάτω τελείας (column) είναι αυτό που 

προσδιορίζει μοναδικά κάθε τμήμα ενός xml εγγράφου ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος 

ταυτωνυμίας ανάμεσα σε περισσότερα από ένα έγγραφα που πιθανώς ακολουθούν τον ίδιο 

Τύπο Ορισμού Εγγράφου (DTD).           

4.1.2 XML SCHEMAS 

Εάν η XML παρέχει μια πολύ απλή, λιτή και κατανοητή σύνταξη για την δημιουργία 

δομημένων εγγράφων , για ποιο λόγο η σύνταξη των Ορισμών Τύπου Εγγράφου να γίνεται με 

ένα άλλο είδος σύνταξης το οποίο παραπέμπει στον τρόπο σύνταξης Ορισμών Τύπου 

Εγγράφων στην SGML; Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση. Οι 

αρχιτέκτονες όμως και δημιουργοί των γλωσσών προσανατολίζονται σε αυτήν την 

κατεύθυνση με τα δύο υπό επεξεργασία ακόμα πρότυπα  για τα σχήματα [Floyd]. Το πρώτο 

έγγραφο της σειράς αφορά στην περιγραφή των δομών των xml εγγράφων ενώ το δεύτερο 

ορίζει το είδος των δεδομένων που επιτρέπεται να εισαχθούν στα τμήματα (elements) και στα 

γνωρίσματα τους (attributes). Τα σχήματα θα αποτελέσουν μελλοντικώς τον αντικαταστάτη 

των Oρισμών Τύπου Εγγράφου παρέχοντας στους δημιουργούς ηλεκτρονικών εγγράφων 

συντακτικά μόρια ανώτερης εκφραστικής σαφήνειας και καθαρότητας. Ενδεικτική είναι η 

κυκλοφορία σχετικού λογισμικού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της 

πρότασης ( Working Draft, 7 Απριλίου 2000) παρόλο που ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές 

στις αναθεωρήσεις που θα ακολουθήσουν πριν η νέα σύνταξη καθιερωθεί και επισήμως  ως 

πρότυπο. 

4.1.3 Μορφοποίηση και παρουσίαση  

4.1.3.1 XSLT 

Πρόκειται για τα αρχικά της eXtensible Stylesheet Transformation Language ( με 

αντιμετάθεση των δύο τελευταίων λέξεων). H XSLT έγινε πρότυπο τον Νοέμβριο του 1999 
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αφού πρώτα αυτονομήθηκε από την XSL της οποίας και αποτελούσε αρχικά τμήμα. 

Σύμφωνα όμως με τις νεότερες ειδήσεις ήδη ετοιμάζεται μια δεύτερη έκδοση της (version).  

Ο ρόλος της XSLT , όπως εν μέρει φανερώνει και το όνομα της, συνίσταται στην 

μετατροπή xml εγγράφων σε άλλα έγγραφα, που μπορεί να είναι είτε xml έγγραφα είτε και 

έγγραφα άλλου τύπου.  Τα νέα αυτά έγγραφα που προκύπτουν δεν είναι απαραίτητο να 

ακολουθούν τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν [XSLT 1.0]. Οι πληροφορίες μπορούν να 

ακολουθούν άλλη σειρά ή και να μην εμφανίζονται καθόλου αν αυτό είναι επιθυμητό. Η 

ΧSLT δηλαδή παρέχει του κατάλληλους μηχανισμούς για το φιλτράρισμα των δεδομένων 

πριν αυτά φτάσουν στον τελικό τους αποδέκτη ή στην εφαρμογή που θα τα επεξεργαστεί. Η 

XSLT θα εξεταστεί αναλυτικότερα και στο 7ο κεφάλαιο.  

4.1.3.2 XSL 

Η XSL συνδέεται στενά με την XSLT αν και βρίσκεται ακόμα σε ένα πρωιμότερο 

στάδιο. Η XSL χρησιμοποιεί το πρόθεμα fo:[name-of-action], συντομογραφία του formatting 

objects,  για την κατάλληλη για την περαιτέρω επεξεργασία των αντικειμένων που δύνανται 

προηγουμένως να έχουν φιλτραριστεί μέσω της XSLT. Η εμβέλεια του προθέματος fo είναι 

μεγάλη και σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το W3C μπορεί να  φτάσει να περιλαμβάνει 

έως και αρχεία video και ήχου [Floyd]. 

4.1.3.3 CSS 

Εκτός από τις εξ’ ορισμού γλώσσες μορφοποίησης xml εγγράφων, την μετάβαση από το 

xml περιεχόμενο σε μια παρουσίαση (σε HTML π.χ) μπορεί να εξυπηρετήσει και η γλώσσα 

μορφοποίησης CSS της οποίας ιστορικά η δημιουργία προηγείται δύο ολόκληρα χρόνια του 

προτύπου της XML ! Η σύνταξη των φύλλων μορφοποίησης CSS (Cascading Style Sheets)  

αντλεί αρκετά στοιχεία από την HTML. H CSS βρίσκεται αυτήν την στιγμή στη 2η έκδοση 

της ενώ καθ’οδόν βρίσκεται και η τρίτη [CSS]. 

Ένα σοβαρό μειονέκτημα της CSS έναντι στην XSL/XSLT είναι ότι δεν επιτρέπει την 

επιλεκτική επεξεργασία των στοιχείων. Για ένα xml έγγραφο αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση 

π.χ. που είναι επιθυμητό να επεξεργαστούν κάποια άλλα όχι όλα τα στοιχεία ενός εγγράφου ή 

σε περίπτωση που η επιθυμητή σειρά εμφάνισης είναι άλλη από αυτήν που υπάρχει στο xml 

έγγραφο οι δυνατότητες επέμβασης είναι ανύπαρκτες. 

Ένα σοβαρό πλεονέκτημα της όμως είναι ότι η τεχνογνωσία που υπάρχει για τα CSS 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για την XSL/XSLT[Bray’99].  
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πίνακας 5: Σύγκριση των χαρακτηριστικών CSS και XSLT 

 CSS XSL 

Συνδυασμός με  HTML Ναι Όχι 

Συνδυασμός με  XML Ναι Ναι 

Γλώσσα μορφοποίησης Όχι Ναι 

Σύνταξη CSS XML 

  

4.1.3.4 ΧHTML 

H HTML θα κληθεί κατά τα φαινόμενα να συνυπάρξει μαζί με την xml για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως από τις δυνατότητες για μορφοποίηση που παρέχουν ( και 

θα παράσχουν) τα CSS και η XSL, ακόμα και η γλώσσα μετατροπής XSLT αυτή καθ’ εαυτή 

παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής ενός xml εγγράφου σε HTML. 

Oι συντακτικοί κανόνες  όμως της HTML προσκρούουν σε αρκετά σημεία με τις 

συντακτικές αρχές της xml. Η HTML π.χ.  αφήνει προαιρετική την συμπεριφορά ορισμένων 

tags ως προς  το αν θα «κλείσουν» ή όχι, ενώ στην xml κάτι τέτοιο αποτελεί συντακτικό 

λάθος.  

Για αυτούς τους λόγους η HTML απέκτησε και μια XHTML έκδοση του οποίου 

ουσιαστικά η  διαφορά με την HTML είναι ότι ακολουθεί την σύνταξη της xml. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μια αναδιατύπωση της HTML 4.01 με χρήση των συντακτικών κανόνων της 

XML και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 

στην HTML [XHTML]. 

4.1.3.5 Σύνδεση των Φύλλων Μορφοποίησης με τα xml έγγραφα 

To πρότυπο αυτό ορίζει τον τρόπο με τον οποίον ένα φύλλο μορφοποίησης συνδέεται με 

ένα xml έγγραφο μέσω μιας οδηγίας επεξεργασίας (processing instruction). 

4.1.3.6 Δημιουργία Δεσμών 

4.1.3.6.1 ΧPATH 
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Αρχικά της XML Path Language [XPATH]. Η γλώσσα αυτή δεν χρησιμοποιεί την 

σύνταξη της xml αλλά βασίζεται στην λογική της δομή προκειμένου να διασχίσει τη λογική 

δομή ενός xml εγγράφου και να εντοπίσει έναν επιθυμητό κόμβο μέσα σε ένα έγγραφο. Η 

βασική συντακτική μονάδα είναι μια έκφραση (expression) η οποία δίνει ένα σημείο 

εκκίνησης και ένα πιθανό σημείο κατάληξης ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διενέργησης 

ελέγχων για να διαπιστωθεί αν η έκφραση που έχει δοθεί βρίσκει κάποιο αντίστοιχο μέσα στο 

xml έγγραφο. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να γίνουν ανάλογα με την αξία (value) μιας 

ιδιότητας (attribute), με την ονομασία ενός στοιχείου, με το περιεχόμενο (υπό μορφή string) 

που αυτό μπορεί να έχει, με τη απόλυτη θέση του μέσα στο έγγραφο, με τη σειρά αριθμητικά 

με την οποία εμφανίζεται, με τους προγόνους που έχει αλλά και με συνδυασμό αυτών και 

άλλων ακόμα κριτηρίων. Η XPATH χρησιμοποιείται σε έναν μεγάλο βαθμό και από την 

XSLT προκειμένου να οριστεί ποιο στοιχείο (element) ή  χαρακτηριστικό (attribute) και με 

ποια αξία θα επιλεγεί για περαιτέρω επεξεργασία. Χρήση της XPATH γίνεται και από την 

XLINK αλλά και από την XPOINTER [Goldfarb&Prescod]. H XPATH κρίθηκε κατάλληλη 

ως πρότυπο την ίδια ημερομηνία που κρίθηκε κατάλληλη ως πρότυπα και η XSLT, δηλαδή 

στις 16 Νοεμβρίου 1999. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται στο 6ο κεφάλαιο. 

4.1.3.6.2 XLINK και ΧPOINTER 

Η XLINK [XLINK] θα παράσχει εκείνον τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα καταστεί 

δυνατή η δημιουργία δεσμών (links) μέσα σε xml έγγραφα αλλά και ανάμεσα σε περισσότερα 

από αυτά. Εννοείται ότι οι δεσμοί αυτoί μπορούν να αφορούν ένα μονάχα τμήμα 

πληροφορίας, ανεξάρτητα από το αν έχει οριστεί στο xml έγγραφο ή  στην DTD την οποία 

αυτό ακολουθεί μια ταυτότητα (ID). Eξυπακούεται επίσης ότι η XLINK θα παράσχει και 

έναν μηχανισμό εισαγωγής δεσμών σε xml έγγραφα.  

Στην διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής ενός δεσμού σε xml έγγραφο μεγάλης 

σημασίας είναι και η χρήση του XPOINTER (XML POINTER) που εντοπίζει και κάνει 

διακριτό μοναδικά το σημείο εκείνο στο οποίο αναφέρεται ο δεσμός της XLINK. Και ο 

XPOINTER βασίζεται στη σύνταξη που ορίζει η XPATH. 

Φαίνεται πάντως ότι μέχρι να καταστεί πρότυπο (αυτή τη στιγμή είναι ακόμα υπό 

επεξεργασία στην κατηγορία του προτεινόμενου προτύπου) ο πιο ασφαλής τρόπος για να 

ονοματιστεί και έπειτα να κληθεί τμήμα ενός xml εγγράφου είναι το να έχει γίνει πρόνοια για 

την εισαγωγή ενός χαρακτηριστικού (attribute) ID ή ενός IDREF. 
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4.1.4 Ανταλλαγή δεδομένων 

4.1.4.1 Επερωτήσεις 

4.1.4.1.1 XQL 

H ΧQL (eΧtensible Query Language) φιλοδοξεί να γίνει η γλώσσα επερωτήσεων xml 

εγγράφων που θα παρέχει δυνατότητες εξαγωγής δεδομένων παρόμοιες με αυτές που η SQL 

παρέχει για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Η XQL καλείται επίσης να γεφυρώσει τμήμα 

από το χάσμα κενού που υπάρχει αυτήν την στιγμή ανάμεσα στον κόσμο του διαδικτύου και 

τις βάσεις δεδομένων. Οι δραστηριότητες γύρω από την XQL άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 

1999 και ακόμη συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής δύο διαφορετικά έγγραφα δίνουν πληροφορίες 

για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η χρήση της XQL.  Και τα δύο είναι υποψήφια για 

κρίση πρότυπα [Abiteboul’99]  

4.1.4.2 Μεταδεδομένα 

4.1.4.2.1 RDF 

H δενδρική δομή της xml μπορεί να είναι πολύ πιο εκφραστική από την HTML όμως 

δεν παρέχει πληροφορίες για την σχέση των στοιχείων (elements) που βρίσκονται 

«φωλιασμένα» το ένα μέσα στο άλλο. Αν θελήσουμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό με τις 

βάσεις δεδομένων (σχεσιακές και οντοκεντρικές) δεν μας δίνει πληροφορίες για το είδος των 

σχέσεων που τα στοιχεία έχουν μεταξύ τους. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η RDF 

(Resource Description Framework ). Από πλευράς σύνταξης η RDF χρησιμοποιεί την ίδια 

σύνταξη με τη σύνταξη της xml ( αν και από τους δημιουργούς της τονίστηκε ότι η xml είναι 

ένας μόνο πιθανός τρόπος σύνταξης και ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται να υπάρξουν και 

άλλοι τρόποι) [RDF, RDFS]. Στην RDF βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η πρόταση για ένα 

«έξυπνο» δίκτυο.  

4.1.4.3 Πολυμέσα 

4.1.4.3.1 SMIL 

Αρχικά της Synchronized Multimedia Integration Language [SMIL]. Πρόκειται για μια 

γλώσσα που θα μπορούσε να οριστεί και ως μια πολυμεσική εφαρμογή της  xml. Η SMIL 

ορίζει τρόπους σχεδιασμού, αποθήκευσης και αναπαράστασης πολυμεσικών δεδομένων 

(αρχεία ήχου, εικόνας, ακολουθίας εικόνων κοκ). 
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4.1.5 Άλλα σχετικά με την xml πρότυπα 

Οι προηγούμενες αναφορές δεν καλύπτουν όλη την σχετική με την xml παραγωγή 

προτύπων. Φαίνεται ότι όσο πιο πολύ εξαπλώνεται η χρήση της xml και πληθαίνει το εύρος 

των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται τόσο πιο πολύ θα καταδεικνύονται διορθώσεις ή 

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Αξίζει  πάντως να σημειωθεί ότι οι μαθηματικοί και οι 

χημικοί διαθέτουν ήδη την δική τους xml γλώσσα, την MathML και την CML αντίστοιχα 

[Goldfarb&Prescod]. 
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5 XPATH 

5.1 Εισαγωγή 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η σημαντικότερη καινοτομία που εισάγεται με 

την γλώσσα κωδικοποίησης xml σε εννοιολογικό επίπεδο είναι η αντιμετώπιση των 

ηλεκτρονικών εγγράφων ως εγγράφων δομημένης, επαναλαμβανόμενης αρχιτεκτονικά 

πληροφορίας. Η δυνατότητα κωδικοποίησης και κατά συνέπεια τυποποίησης της 

πληροφορίας που περιέχεται σε μεγάλες ομάδες ομοιογενών αρχιτεκτονικά εγγράφων  

αποτελεί και το δυναμικότερο μορφολογικά στοιχείο που περιέχεται στην νέα γλώσσα. 

Προκειμένου όμως να λάβει χώρα η διαχείριση και η μορφοποίηση των εγγράφων είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη μιας ειδικής μεθόδου ή γλώσσας ανεύρεσης τόσο των ίδιων των 

εγγράφων όσο και της κωδικοποιημένης και περιεχόμενης μέσα σε αυτά πληροφορίας.  

Στο Διαδίκτυο η ανεύρεση των ηλεκτρονικών εγγράφων γίνεται μέσα από την χρήση 

διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσα στα οποία εμπεριέχεται η ηλεκτρονική 

διεύθυνση ενός εγγράφου, μοναδική για κάθε ένα από αυτά.. Κάθε έγγραφο θεωρείται ότι 

αποτελεί και μια πηγή (resource). Τα URI (Uniform Resource Identifiers) προσδιορίζουν 

μοναδικά την τοποθεσία εύρεσης ενός εγγράφου στο διαδίκτυο και η πλέον διαδεδομένη σε 

όλους μορφή είναι το URL (Uniform Resource Locator). Τα xml έγγραφα θα ακολουθούν το 

πρότυπο των URI για την ανεύρεση της τοποθεσίας τους [Connelly]. 

Το εργαλείο εκείνο που αναλαμβάνει  τον ακριβή εντοπισμό  πληροφορίας μέσα στα xml 

έγγραφα είναι η γλώσσα XPATH. Η XPATH. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 

εκφράσεων εντοπισμού δεδομένων μέσα σε xml έγγραφα όποια μορφή κι αν έχουν αυτά 

(στοιχεία, υποστοιχεία, γνωρίσματα κ.ο.κ.). Προκειμένου να υποστηριχθεί η πρωταρχικός 

αυτός λόγος ύπαρξής της η γλώσσα παρέχει δυνατότητες  για τον χειρισμό συνόλων 

αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αριθμών και λογικών εκφράσεων (Booleans).H ΧPATH 

βασίζεται στην συντακτική δομή των xml εγγράφων για τον εντοπισμό της πληροφορίας 

ιδωμένη όμως σε αφηρημένο επίπεδο και όχι σε επίπεδο στιγμιότυπου. 

5.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η XPATH αποτελεί ήδη ένα σταθερό πρότυπο. Η πρώτη έκδοση (version 1.0) 

δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 1999, την ίδια δηλαδή μέρα με την πρώτη σταθερή έκδοση 
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της XSLT (Extensible Stylesheet Language) που θα εξεταστεί στο επόμενο κεφάλαιο, 

γεγονός που δεν είναι καθόλου τυχαίο.  

Η δημιουργία της γλώσσας αυτής είναι κοινός καρπός δύο διαφορετικών ομάδων του 

W3C, της ομάδας που επεξεργάστηκε το πρότυπο XSLT και της αντίστοιχης ομάδας 

εργασίας του προτύπου XPointer. Και οι δύο ομάδες χρειάζονταν μία εκφραστική γλώσσα με 

κοινά χαρακτηριστικά ικανή να ανιχνεύσει πληροφορία μέσα σε xml έγγραφα ανεξάρτητα 

από το βάθος στο οποίο αυτή βρίσκεται. 

Σήμερα και οι δύο γλώσσες βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρότυπο ΧPATH 

[XPATH]. H XSLT για να φιλτράρει και να μορφοποιήσει τα xml δεδομένα προς 

επεξεργασία και να τα παρουσιάσει με τον κατάλληλο τρόπο και η XPointer για να 

προσδιορίσει, να εντοπίσει και να ονοματίσει μοναδικά επιμέρους τμήματα πληροφοριών που 

περιέχονται μέσα σε XML έγγραφα. Και οι δύο αυτές εφαρμογές αποτελούν ένα είδος 

επέκτασης της σύνταξης αλλά και της χρήσης του ΧPath. Αντίθετα με άλλα πρότυπα (XSLT, 

RDF, RDFS),  η σύνταξη του XPATH δεν ακολουθεί την γραμματική της xml αλλά θυμίζει 

τα ονόματα διαδρομών (path names) του συστήματος unix. 

5.3  Σύνταξη XPATH 

5.3.1 Δενδροειδής Αναπαράσταση 

Όπως είδαμε σε αρκετά σημεία η κωδικοποίηση των xml εγγράφων παραπέμπει σε μια 

δενδρική μορφή όπου τη ρίζα αποτελεί το κορυφαίο στοιχείο του εγγράφου ενώ τα 

υποστοιχεία από τα οποία συναποτελείται και στα οποία αναλύεται τα «παιδιά». Οι τελικοί 

κόμβοι που δεν αναλύονται περαιτέρω και συγκρατούν πληροφορία σε μορφή 

αλφαριθμητικών χαρακτήρων παρομοιάζονται με τα φύλλα του δένδρου. Η σύνταξη XPATH 

βασίζεται σε αυτήν ακριβώς την αρχή δημιουργίας xml εγγράφων και η δημιουργία των 

κατάλληλων εκφράσεων (expressions) είναι το εργαλείο εκείνο μέσω του οποίου διατρέχεται 

το «δένδρο» και εντοπίζονται τα επιθυμητά κάθε φορά στοιχεία είτε από την ρίζα στα 

«κλαδιά» και τα «φύλλα» είτε και το αντίστροφο[Kay]. Κάθε φορά που ένας ειδικός για την 

XPATH συντακτικός αναλυτής επεξεργάζεται ένα έγγραφο «δημιουργεί» ένα δένδρο 

βασισμένο στην κωδικοποίηση (mark-up) του εγγράφου 

5.3.2 Διαθέσιμοι τύποι κόμβων 

Κάθε ένα από τα συναποτελούντα το κυρίως τμήμα του εγγράφου στοιχεία (document 

element) ανεξάρτητα από το είδος ή την μορφή του (στοιχείο, υποστοιχείο, γνώρισμα, 

οντότητα, απλοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) αποτελεί για τις εκφράσεις XPATH έναν 
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κόμβο(node).To πρότυπο XPATH ορίζει επτά διαφορετικά είδη κόμβων [XPATH] για την 

αναπαράσταση των xml εγγράφων. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν αναλυτικότερα οι 

σημαντικότεροι δηλαδή οι κόμβοι που δημιουργούνται για το κορυφαίο στοιχείο, τα 

υποστοιχεία του, τα γνωρίσματα και τους απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. 

5.3.2.1 Ο κόμβος  κορυφαίου τμήματος (root node) 

Πρόκειται ουσιαστικά για όλο το σώμα του εγγράφου που τυχαίνει να ονοματίζει και την 

ιεραρχία στο σύνολο της που απαρτίζεται κάτω από αυτό. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί 

ότι ο κόμβος αυτός δεν περιλαμβάνει μόνο το κορυφαίο τμήμα αλλά οτιδήποτε περιέχεται 

κάτω από αυτόν δηλαδή στοιχεία, υποστοιχεία, σχόλια (comments), οδηγίες επεξεργασίας 

κ.λ.π.[ΧPATH] 

5.3.2.2  Κόμβοι τμημάτων (element nodes) 

Κάθε ένα από τα τμήματα και τα υποστοιχεία τους αναπαρίστανται στο δένδρο που 

κατασκευάζεται από τον συντακτικό αναλυτή για ο XPATH με έναν κόμβο. Κάθε τμήμα έχει 

και έναν γονέα ή πρόγονο. Πρόγονος όλων των τμημάτων και υποστοιχείων είναι το 

κορυφαίο τμήμα εγγράφου του οποίου όμως άμεσος πρόγονος είναι ο κόμβος  κορυφαίου 

τμήματος. Οι κόμβοι  των τμημάτων είναι δυνατόν να έχουν ως απογόνους άλλα τμήματα., 

σχόλια και οδηγίες επεξεργασίας. Επίσης μπορούν να έχουν και κάποιες ενεργές ιδιότητες 

όπως χώρους ονοματοδοσίας (namespaces) και γνωρίσματα [Goldfarb &Prescod]]. 

5.3.2.3 Κόμβοι γνωρισμάτων (attribute nodes) 

Παρ’ ό,τι υπάρχουν ειδικοί κόμβοι για τα γνωρίσματα, αυτά δεν θεωρούνται ακριβώς 

άμεσοι απόγονοι ή «παιδιά» των τμημάτων. Οι κόμβοι γνωρισμάτων συγκρατούν όλο το 

είδος της πληροφορίας που τα γνωρίσματα μπορούν να περιέχουν έτσι όπως αυτά ορίζονται 

στο πρότυπο xml αλλά και στον Ορισμό Τύπου Εγγράφου που δημιουργείται για μια 

συγκεκριμένη ομάδα / κατηγορία εγγράφων, δηλαδή το όνομα του γνωρίσματος, την αξία του 

υπό μορφή αλφαριθμητικών χαρακτήρων και τον χώρο ονοματοδοσίας που πιθανόν 

περιέχεται σε αυτό[Eckstein]. 

5.3.2.4 Κόμβοι ελεύθερου κειμένου (text nodes) 

Ακριβώς επειδή τα τελικά τμήματα ή φύλλα ενός δένδρου δεν αναλύονται περαιτέρω οι 

κόμβοι ελευθέρου κειμένου δεν μπορούν να αποτελούν παρά τελικά τμήματα και στο δένδρο 

των κόμβων που σχηματίζεται από τους συντακτικούς αναλυτές ΧPATH. 
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5.3.2.5 Άλλοι κόμβοι 

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες είναι οι κόμβοι για τις οδηγίες επεξεργασίας 

(processing instructions nodes), οι κόμβοι για τους χώρους ονοματοθεσίας (namespaces 

nodes), και οι κόμβοι σχολίων (comment nodes) [Εckstein]. 

5.3.3 Εκφράσεις  (expression) 

Ένα συντακτικό στιγμιότυπο της XPATH ονομάζεται και έκφραση (expression). Οι 

εκφράσεις καλούν αντικείμενα (που αναπαρίστανται εσωτερικά με την  μορφή κόμβων).Τα 

αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι: 

• Σύνολο κόμβων 

• Λογικές (boolean) εκφράσεις  

• Αριθμοί 

• Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες 

Η αξιολόγηση της έκφρασης (expression evaluation) διενεργείται πάντα σε συνάρτηση 

με τα συγκείμενα (context). Tο σημαντικότερο είδος έκφρασης είναι τα μονοπάτια ανεύρεσης 

[XPATH]. 

5.3.3.1 Μονοπάτια ανεύρεσης (location paths) 

Tα μονοπάτια αποτελούν ίσως την πιο θεμελιώδη συντακτική κατασκευή της 

XPATH. Ένα μονοπάτι ανεύρεσης επιλέγει ένα σύνολο κόμβων σχετιζομένου με τον τον 

συγκείμενο κόμβο. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της έκφρασης είναι ένα σύνολο κόμβων 

που περιέχει τους κόμβους που επιλέχθηκαν με την διαδρομή ανεύρεσης και που βεβαίως 

διαθέτουν κάποια σχέση συγγένειας με τον συγκείμενο κόμβο. Οι διαδρομές ανεύρεσης 

μπορούν να περιέχουν διαδοχικά (recursively) εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 

για τις εξαρτώμενες ομάδες κόμβων που περνούν από διαδικασία συντακτικής ανάλυσης. 

Τα μονοπάτια ανεύρεσης θυμίζουν αρκετά τα μονοπάτια εύρεσης που χρησιμοποιούνται 

ευρέως στο διαδίκτυο, τα μονοπάτια ανεύρεσης αρχείων σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή 

στο σύστημα Unix. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα τουλάχιστον κορυφαίο 

στοιχείο μέσα στο οποίο περιέχονται τα αρχεία. Π.χ. σε έναν προσωπικό υπολογιστή τα 

αρχεία περιέχονται μέσα στον σκληρό δίσκο του μηχανήματος (C). Ας υποθέσουμε ότι στον 

σκληρό δίσκο περιέχεται και μια ομάδα αρχείων με τον τίτλο «τα έγγραφα μου» μέσα στην 

οποία υπάρχουν οι εξής υποενότητες : αλληλογραφία, αναφορές, εργασία, συμβουλευτικά 
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κείμενα που με την σειρά τους περιέχουν και άλλες ομάδες εγγράφων  που αναπαρίστανται 

στο σχήμα 2. 

 

C:

τα έγγραφα μου… …

αλληλογραφία αναφορές
συμβουλευτικά_κείμεναεργασία

fax e-mail

1η αναφορά 2η αναφορά
κεφάλαια βιβλιογραφία

συντομογραφίες

άρθρα

1ο κεφάλαιο

2ο κεφάλαιο

3ο κεφάλαιο

Σχήμα 2: γράφος-παράδειγμα για την ανεύρεση αρχείων 

  

Το μονοπάτι ανεύρεσης του αρχείου “2o κεφάλαιο” είναι το ακόλουθο: 

C:/Τα έγγραφα μου/ εργασία /κεφάλαια /2ο κεφάλαιο   

Αντίστοιχα για το αρχείο «άρθρα» το μονοπάτι ανεύρεσης είναι το εξής: 

C:/Τα έγγραφα μου/συμβουλευτικά κείμενα/άρθρα 

Παρόμοιος είναι και ο τρόπος ανεύρεσης εγγράφων στο διαδίκτυο και στο 

λειτουργικό σύστημα UNIX. Τα paths για τον εντοπισμό πληροφορίας μέσα στα xml 

έγγραφα ομοιάζουν πολύ με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η μόνη διαφορά 

είναι ότι η XPATH παρέχει μερικές επιπλέον δυνατότητες για το φιλτράρισμα της 

πληροφορίας που εντοπίζεται μέσα από την χρήση κάποιων επιπλέον δοκιμασιών (test). 

5.3.3.2 Βήματα ανεύρεσης 

Ένα μονοπάτι ανεύρεσης αποτελείται από μία ακολουθία ενός ή περισσοτέρων 

βημάτων ανεύρεσης που διαχωρίζονται μεταξύ τους από μία κάθετο (slash) /. Τα βήματα 

παρατίθενται διαδοχικά με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Κάθε βήμα με την σειρά 

του επιλέγει ένα σύνολο κόμβων σχετιζομένου με τον συγκείμενο κόμβο. Ένα αρχικό βήμα 

ακολουθείται από τα επόμενα με τον εξής τρόπο: ένα σύνολο κόμβων σχετιζομένων με τον 

συγκείμενο κόμβο επιλέγεται από το πρώτο βήμα. Κάθε κόμβος του συνόλου που επιλέγεται 

χρησιμοποιείται σαν συγκείμενος κόμβος για το επόμενο βήμα. Το σύνολο των κόμβων που 
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επιλέγονται από αυτό το βήμα συνομαδώνονται. Αυτή η συνομάδωση αποτελεί και την τομή 

(union) –ένωση. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα: 

Child:: para επιλέγει το τμήμα para, παιδί του συγκείμενου κόμβου 

Child::* επιλέγει όλα τα υποστοιχεία-παιδιά του συγκείμενου κόμβου 

Child:text() επιλέγει όλους τους κόμβους που περιέχουν κείμενο και είναι παιδιά του συγκείμενου 
κόμβου 

Attribute::name επιλέγει το γνώρισμα name του συγκείμενου κόμβου 

Attribute::*  επιλέγει όλα τα γνωρίσματα του συγκείμενου κόμβου 

Descendant::para επιλέγει όλα τα τμήματα para που κατέρχονται (είναι απόγονοι) του συγκείμενου 
κόμβου  

Ancestor:div επιλέγει όλους τους προγόνους div του συγκείμενου κόμβου 

Ancestor-or-self::div επιλέγει τους προγόνους div του συγκείμενου κόμβου και σε περίπτωση που ο 
συγκείμενος κόμβος ονομάζεται επίσης div και τον ίδιον τον συγκείμενο κόμβο. 

Child::para[attribute::type=”warning”] [position ()=5] επιλέγει τον πέμπτο κατά σειρά απόγονο 
του συγκείμενου κόμβου που διαθέτει γνώρισμα με αξία «warning» 

Child:: chapter [child::title] επιλέγει τους απογόνους chapter του συγκείμενου κόμβου που έχουν 
έναν ή περισσότερους απογόνους title. 

Child::*[self::chapter or self::appendix] επιλέγει τους απογόνους του συγκείμενου κόμβου chapter 
και appendix. 

Child::*[self::chapter or self::appendix] [position()=last()] επιλέγει τον τελευταίο κατά σειρά 
απόγονο chapter ή appendix του συγκείμενου κόμβου. 

 

5.3.3.3 Ανάλυση των βημάτων ανεύρεσης 

Ένα βήμα ανεύρεσης αποτελείται από τρία επιμέρους στοιχεία: 

• Έναν άξονα (axis), που ορίζει το είδος της υφισταμένης δενδρικής σχέσης ανάμεσα στον 

συγκείμενο κόμβο και στους κόμβους που θα επιλεγούν από το βήμα ανεύρεσης. 

• Μία δοκιμασία κόμβων (node test) που ορίζει το είδος των κόμβων που θα πρέπει να 

επιλεγούν από το βήμα ανεύρεσης (π.χ. άλλος κόμβος, ελεύθερο κείμενο, σχόλιο, οδηγία 

επεξεργασίας κ.ο.κ.). Εξ’ ορισμού συνήθως πρόκειται για τμήμα (element). 

• Ένα ή περισσότερα κατηγορούμενα (predicates) που φιλτράρουν περαιτέρω το σύνολο 

των κόμβων που τελικά θα επιλεχτούν. 

5.3.3.3.1 Άξονες (axis)  

Οι σημαντικότεροι άξονες είναι οι:  
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• Child : αναφέρεται στα παιδιά- απογόνους του συγκείμενου κόμβου. Π.χ. 

section/para δίνει ως αποτέλεσμα το τμήμα para, παιδί του section. Εάν θα 

θέλαμε να τροποποιήσουμε την ανεύρεση ώστε να έχουμε κάθε τμήμα para 

ανεξαρτήτως γονέα η σωστή σύνταξη θα ήταν να γράψουμε απλώς para. 

• Attribute : αναφέρεται στα γνωρίσματα που συνοδεύουν τον συγκείμενο κόμβο. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στα τμήματα τα γνωρίσματα δεν αριθμούνται και δεν 

έχουν κανενός είδους σειρά προτεραιότητας, δηλαδή δεν υφίσταται η έννοια του 

πρώτου, δεύτερου, ή τρίτου γνωρίσματος. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στον 

Ορισμό Τύπου Εγγράφου όταν αναφερόμαστε στα γνωρίσματα αναφερόμαστε 

στο σύνολο που αποτελείται από το όνομα του γνωρίσματος και την τιμή που 

αυτό παίρνει. 

• Descendant : Αναφέρεται σε «απογόνους» του συγκείμενου κόμβου, πράγμα που 

σημαίνει ότι υποψήφιοι για επιλογή δεν είναι μόνο οι κόμβοι παιδιά του 

συγκείμενου κόμβου αλλά και τα παιδιά τους κ.ο.κ. 

• Self : Αυτός ο άξονας ορίζει έναν και μόνο κόμβο, τον συγκείμενο κόμβο   

• Parent : Αυτός ο άξονας επιλέγει τον γονέα του συγκείμενου κόμβου. Για ένα 

όμως γνώρισμα ή για έναν χώρο ονοματοθεσίας επιλέγεται το τμήμα από το 

οποίο υπάρχει η άμεση εξάρτηση. 

• Ancestor : Καθιστά υιοθετήσιμους για επιλογή πιο “μακρινούς συγγενείς” από 

ό,τι ο προηγούμενος άξονας.π.χ. το ancestor::section θα ανεύρισκε προγόνους 

του συγκείμενου κόμβου με το όνομα section. Για τον άξονα αυτόν δεν υπάρχει 

συντετμημένος τρόπος γραφής.  

5.3.3.4 Συντετμημένη σύνταξη 

Η σύνταξη εκφράσεων XPATH είναι δυνατόν να γίνει και με έναν πιο κομψό τρόπο 

από αυτόν που εξετάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους.  Το πλέον πιθανόν είναι ότι η 

συντετμημένη αυτή σύναξη θα επικρατήσει της κανονικής, η οποία όμως σε ορισμένα σημεία 

είναι αναντικατάστατη αφού δεν έχουν οριστεί συντμήσεις για όλα τα συστατικά στοιχεία της 

γλώσσας. Η πιο σημαντική ίσως από όλες είναι αυτή για τον άξονα child που πρέπει να 

αποτελεί τον προκαθορισμένο από το σύστημα άξονα πάνω στον οποίο κινείται η σύνταξη 

κάθε φορά. Π.χ. αντί να γράψουμε child::para αρκεί απλώς το /para. (πίνακας 6) 
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Child:: / 

Attribute:: @ 

Descendant:: // 

Self:: . 

Parent:: .. 

Σχήμα 3: συντμήσεις XPATH 

   

Τα παρακάτω παραδείγματα εκφράσεων XPATH  ακολουθούν την συντετμημένη 

σύνταξη: 

Βέροια//φορητή_εικόνα[@χρήση=’δεσποτική’]: ελέγχει αν το στοιχείο Βέροια έχει 

έναν ή περισσότερους απογόνους φορητή_εικόνα με γνώρισμα χρήση που να λαμβάνει την 

τιμή δεσποτική. 

Βέροια//επιγραφές: επιλέγει όλα τα στοιχεία επιγραφές , απογόνους του στοιχείου 

Βέροια. 

//ναός[προσωνυμία/ονομασία='Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραμματικού]: 

ελέγχει αν υπάρχει μέσα στο έγγραφο το στοιχείο ναός, με  υποστοιχείο ονομασία που να 

περιέχει το στοιχείο ονομασία με τιμή Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραμματικού. 

//φορητή_εικόνα[άλλη_όψη]/φωτογραφία: για κάθε περιεχόμενο στο έγγραφο 

στοιχείο φορητή_εικόνα που διαθέτει ως υποστοιχείο μια άλλη_όψη επιλέγεται η φωτογραφία 
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6 XSL Transformations 

6.1 ΧSL και ΧSLT 

H γλώσσα ορισμού της μορφοποίησης ενός XML εγγράφου ονομάζεται Extensible 

Stylesheet Language και απαρτίζεται από δύο μέρη: Από μία γλώσσα μετατροπής και από μία 

γλώσσα μορφοποίησης. Σύμφωνα με τον ορισμό του W3C η XSLT σχεδιάστηκε για να 

λειτουργήσει ως τμήμα της XSL, που είναι η κατ’εξοχήν γλώσσα μορφοποίησης για την 

XML. 

Ας υποθέσουμε ότι ένα μουσείο χρησιμοποιεί την xml για την  επιστημονική 

τεκμηρίωση των αρχαιολογικών αντικειμένων του. Η DTD που έχει οριστεί για τον σκοπό 

αυτό είναι εξαιρετικά λεπτομερής και προνοεί για όλα τα ευρήματα που φυλάσσονται στο 

μουσείο. Μια παρουσίαση όμως π.χ. στο διαδίκτυο με το επιγραφικό υλικό του μουσείου θα 

χρειαζόταν εκείνα μόνο τα δεδομένα που αναφέρονται στις επιγραφές και ίσως τα δεδομένα 

σχετικά με τον χώρο εύρεσης τους και τα συνευρήματα. Επίσης ίσως να ήταν επιθυμητό 

κάποια δεδομένα να μην  συμπεριληφθούν στην παρουσίαση αυτή (π.χ. το όνομα του 

συντηρητή, την ημερομηνία συντήρησης, την ακριβή τοποθεσία φύλαξης του αντικειμένου, 

εάν αυτό δεν εκτίθεται κοκ). Στην τρέχουσα ορολογία το έγγραφο από το οποίο αποσπάται η 

πληροφορία λέγεται source tree και το έγγραφο στο οποίο μετατρέπεται result tree. 

Στο σημείο αυτό είναι που χρησιμοποιείται η XSLT για να καθορίσει ποια από όλα  τα  

elements του εγγράφου θα συμπεριληφθούν και με ποια σειρά. Ουσιαστικά δηλαδή με την 

XSLT ορίζονται κάποιο κανόνες βάσει των οποίων το xml έγγραφο μετατρέπεται σε ένα 

άλλο έγγραφο το οποίο περιέχει εκείνα μόνο τα στοιχεία που επιλέχθηκαν [Kay]. Μετά η 

XSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και κομψότητα τον 

τρόπο με τον οποίον θα μορφοποιηθούν πριν παρουσιαστούν τα επιλεγμένα από την XSLT 

στοιχεία. Πάντως αν και οι δύο αυτές γλώσσες αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα. Η  XSLT έχει την δυνατότητα να 

συμπεριλάβει εκτός από τους κανόνες μετατροπής και κάποιους απλούς κανόνες 

μορφοποίησης εγγράφων. Παράλληλα ο τρόπος  λειτουργίας της XSLT θυμίζει αρκετά και 

γλώσσα επερωτήσεων αφού πριν παρουσιαστεί το αποτέλεσμα κάθε μετατροπής φιλτράρεται 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν οριστεί [Abiteboul’99]. H XSLT 

χρησιμοποιεί την σύνταξη της xml [XSLT 1.0]  
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6.1.1 Mηχανισμός Λειτουργίας 

Κάθε έγγραφο σε XSLT αποτελείται από μια σειρά από κανόνες προτύπων (template 

rules). Tα πρότυπα αυτά επεξεργάζονται κάθε κόμβο που που βρίσκεται μέσα στο πηγαίο 

έγγραφο (source document) και δημιουργούν ένα νέο πηγαίο κώδικα. Κάθε φορά που 

βρίσκουν έναν κόμβο που αντιστοιχεί στον σταθερότυπο (pattern) που δίνεται με την μορφή 

μιας έκφρασης σε XPATH τον επιλέγουν και τον μορφοποιούν  (format) σύμφωνα τις οδηγίες 

που έχουν οριστεί.  Παρακάτω αναφέρεται η λειτουργία των σημαντικότερων στοιχείων  

(elements)της XSLT. 

6.1.2 Στοιχεία της XSLT 

6.1.2.1 xsl:stylesheet 

Όλος ο κώδικας που βρίσκεται μέσα σε ένα stylesheet αποτελεί απόγονο του 

στοιχείου xsl:stylesheet που περιβάλλει υποχρεωτικά όλους τους κανόνες που θα 

ακολουθήσουν [Florescu and Symeon].  

6.1.2.2 xsl:template 

Το στοιχείο <xsl:template> με το γνώρισμα match, ακολουθούμενο από μια 

έκφραση σε XPATH ορίζει την δομή του σταθερότυπου που πρέπει να ανευρεθεί. Στο 

ακόλουθο παράδειγμα ορίζεται ότι  θα πρέπει να βρεθεί στον πηγαίο κώδικα το στοιχείο 

προσωνυμία που θα πρέπει να εμπεριέχεται μέσα στο στοιχείο ναός. 

<xsl:template match="ναός/προσωνυμία"> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

6.1.2.3 xsl:apply templates 

Με το στοιχείο <xsl:apply templates> δηλώνεται ότι θα πρέπει να ακολουθήσει η 

εφαρμογή του προτύπου. Επιπλέον φιλτράρισμα είναι δυνατόν να γίνει με την χρήση του 

γνωρίσματος select. Έτσι στο ακόλουθο παράδειγμα διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλεγεί 

η ονομασία που βρίσκεται κάτω από το στοιχείο προσωνυμία. Επιπλέον, ορίζουμε ότι πριν 

εφαρμοστεί το πρότυπο θα πρέπει να τυπωθεί η σειρά «Εξεταζόμενος ναός:». 

 

<xsl:template match="ναός/προσωνυμία"> 

<xsl:text>Εξεταζόμενος ναός: <xsl:text/> 
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  <xsl:apply-templates select =”ονομασία”/> 

 </xsl:template> 

6.1.2.4 xsl:sort 

 Το στοιχείο <xsl:apply templates> μπορεί να έχει φωλιασμένο μέσα του το στοιχείο 

<xsl:sort> το οποίο ταξινομεί κάθε έναν από τους επαναλαμβανόμενους κόμβους (nodes) 

που ανευρίσκονται [Miloslav]. Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε έναν κανόνα για τις 

βιβλιογραφικές_αναφορές, απογόνους οποιουδήποτε βαθμού του κορυφαίου τμήματος 

Βέροια, επιλέγουμε το στοιχείο βιβλιογραφική_αναφορά  και το ταξινομούμε τα στιγμιότυπα 

του σύμφωνα με την σύντμηση που περιέχεται κάτω από το στοιχείο βιβλιογραφική αναφορά.  

<xsl:template match="//βιβλιογραφικές_αναφορές"> 

<xsl:apply-templates select="βιβλιογραφική_αναφορά"> 

<xsl:sort select="σύντμηση"/> 

</xsl:apply-templates> 

6.1.2.5 xsl:if 

H XSLT παρέχει και μηχανισμούς ελέγχου των κόμβων που γίνονται αντικείμενο 

επεξεργασίας. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση του στοιχείου <xsl:if> που 

μπορεί πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από το γνώρισμα test [Eckstein]. Στο παρακάτω 

παράδειγμα θα ελεγχθεί αν υπάρχει το στοιχείο γεωγραφία_οικονομία και αν υπάρχει θα γίνει 

τυπωθεί  ο τίτλος «Γεωγραφία-οικονομία»,   θα γίνει αλλαγή σειράς και θα ακολουθήσουν 

αδιαμόρφωτα τα περιεχόμενα όλων των υποστοιχείων που βρίσκονται κάτω από το στοιχείο 

γεωγραφία_οικονομία. 

 

<xsl:template match="Βέροια"> 

   <xsl:if test="γεωγραφία_οικονομία"> 

   <xsl:text>Γεωγραφία-οικονομία</xsl:text><br/> 

</xsl:if> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 
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6.1.2.6 xsl:param 

To στοιχείο xsl:parameter επιτρέπει την δημιουργία μεταβλητών, το περιεχόμενο των 

οποίων μπορεί να αντληθεί από το xml έγγραφο [Miloslav]. Στο παρακάτω παράδειγμα όταν 

βρεθεί  ο κόμβος φωτογραφία  θα δημιουργηθεί η μεταβλητή με το όνομα ImagoSmall που θα 

συντεθεί από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που βρίσκονται κάτω από το μονοπάτι αφού 

θα έχει πριν προστεθεί το υπόλοιπο της διαδρομής ΙmagoSmall. Έπειτα θα δημιουργηθεί μια 

δεύτερη μεταβλητή με το όνομα ImagoFull. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι αλλάζει το πρώτο 

τμήμα της διαδρομής που παραπέμπει σε μια διαφορετική διεύθυνση μέσα στον υπολογιστή. 

Με τον ίδιο τρόπο που εμπερικλείουμε μια εικόνα σε HTML καλούμε την εικόνα με 

μονοπάτι ίδιο με αυτό που περιέχεται στην μεταβλητή ImagoSmall και μέσω ενός 

υπερσυνδέσμου (hyperlink) ενεργοποιούμε το αρχείο ImagoFull.  

<xsl:template match="φωτογραφία"> 

  <xsl:param name="ImagoSmall"> 

   ..\ImagoSmall\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:param> 

  <xsl:param name="ImagoFull"> 

  ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:param> 

  <a href="{$ImagoFull}" target="IMAGEWINDOW"> 

   <img src="{$ImagoSmall}"/> 

  </a> 

</xsl:template> 

6.1.2.7 xsl:for each 

To στοιχείο <xsl:for each> συνοδεύεται απαραίτητα από το γνώρισμα select. Η 

χρήση του στοιχείου προκαλεί την επαναλαμβανόμενη για κάθε κόμβο που ταιριάζει με τον 

σταθερότυπο εφαρμογή του προτύπου. Στο παρακάτω παράδειγμα  θα γίνει αντιστοίχιση του 

στοιχείο τοιχογραφήσεις και για κάθε τοιχογράφηση που περιέχεται μέσα στις τοιχογραφήσεις 

θα δημιουργηθεί μια αθέατη για τον χρήστη, γνωστή όμως στο σύστημα, μεταβλητή με την 

ονομασία frescoanchor που θα περιέχει το περιεχόμενο του γνωρίσματος Idp του στοιχείου 

τοιχογράφηση. 

<xsl:template match="τοιxογραφήσεις"> 

<xsl:for-each select="./τοιxογράφηση"> 

<xsl:variable name="frescoanchor"> 

 70



<xsl:value-of select="@IDp"/> 

</xsl:variable> 

</xsl:template> 

6.1.2.8 xsl:number 

Το στοιχείο xsl:number αριθμεί μόνο του τα ομώνυμα στοιχεία που ορίζονται και 

απαντούν κάτω από ένα σταθερότυπο. Στο παράδειγμα αντιστοιχίζεται το στοιχείο ναοί και 

για κάθε ναό εκτυπώνεται η θέση εύρεσης του κάτω από το στοιχείο ναοί. Έπειτα ακολουθεί 

τελεία και ένας κενός χαρακτήρας ενώ ο ναός που ακολουθεί εμφανίζεται στην επόμενη 

γραμμή. Το στοιχείο μπορεί να έχει τα γνωρίσματα value και format. 

<xsl:template match="ναοί"> 

<xsl:for-each select="ναός"> 

<xsl:number value="position()" format="1"/> 

<xsl:text>.  </xsl:text> 

<xsl:value-of select="προσωνυμία/ονομασία"/> 

<br/> 

</xsl:for-each> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

6.1.2.9 xsl:value of 

To στοιχείο xsl:value of επιλέγει το περιεχόμενο που βρίσκεται κάτω από τον 

επιλεγμένο κόμβο και το παρουσιάζει ως κείμενο [XSLT 1.0]. Στο παράδειγμα που 

παρουσιάστηκε παραπάνω επιλέγεται να τοποθετηθεί μετά από τον αριθμό που εκτυπώνεται 

για κάθε ναό το περιεχόμενο του στοιχείου ονομασία. 
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7 Ορισμός Τύπου Εγγράφου για την Βέροια 

7.1 H Δομή του Ορισμού Τύπου Εγγράφου για την Βέροια 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο ορισμός τύπου εγγράφου (document type definition) 

για την Βέροια.  

Κορυφαίο στοιχείο του ορισμού αλλά και του xml εγγράφου που θα ακολουθήσει τον 

σχεδιασμό είναι η Βέροια (σχήμα 3). Στο στοιχείο περιέχονται τα υποστοιχεία 

γεωγραφία_οικονομία, πηγές, ιστορικό_διάγραμμα, ναοί, φορητές_εικόνες, επιγραφές, 

βιβλιογραφικές_αναφορές.  

 

Σχήμα 4: Η δομή του κορυφαίου στοιχείου «Βέροια» 

Τα υποστοιχεία γεωγραφία_οικονομία, πηγές, ιστορικό_διάγραμμα, λειτουργούν 

εισαγωγικά στην παρουσίαση για την πόλη, που επικεντρώνεται περισσότερο στις υλικές 

μαρτυρίες, γι’αυτό και δεν αναλύονται σε τόσο βάθος όσο άλλα υποστοιχεία (π.χ. ναοί, 

φορητές_εικόνες). Συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα τρία αυτά υποστοιχεία (subelements) 

μπορούν να περιέχουν τα υποστοιχεία παράγραφος ή φωτογραφία και βιβλιογραφικές 

συντμήσεις (βιβ). Στον Ορισμό Τύπου Εγγράφου αυτή η επιτρεπόμενη ακολουθία 

εκφράζεται με τον εξής τρόπο: 
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<!ELEMENT ιστορικό_διάγραμμα ((παράγραφος | φωτογραφία)*, 

βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 

Αυτό μας επιτρέπει να εισάγουμε παράγραφο ή φωτογραφία, σε όποια σειρά 

θέλουμε, όσες φορές κριθεί απαραίτητο. Το υποστοιχείο παράγραφος μπορεί να περιέχει είτε 

απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (#PCDATA) ή έναν συνδυασμό αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων και του υποστοιχείου βιβ, συντομογραφία της βιβλιογραφικής αναφοράς, στο 

οποίο ορίζεται ότι θα περιέχεται η σύντμηση του άρθρου ή του βιβλίου στο οποίο 

παραπέμπεται ο αναγνώστης.  

Το υποστοιχείο πολεοδομία (σχήμα4) ορίζεται ότι μπορεί να περιέχει τα υποστοιχεία 

άμυνα, πύλες, οδικό δίκτυο, γειτονιές, βιβλιογραφικές_αναφορές. Τα τρία πρώτα 

υποστοιχεία επιτρέπεται να περιέχουν τα υποστοιχεία παράγραφος ή φωτογραφία και 

βιβλιογραφικές αναφορές.  

 

Σχήμα 5: Η δομή του  υποστοιχείου «πολεοδομία» 
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Σχήμα 6: Η δομή του στοιχείου «ναοί» 

Το υποστοιχείο ναοί (σχήμα 5) εμπεριέχει μόνο το υποστοιχείο ναός. Το υποστοιχείο 

αυτό επιτρέπεται να περιέχει τα υποστοιχεία προσωνυμία, φωτογραφία, 

ιστορικά_στοιχεία, αρχιτεκτονική, ζωγραφικός_διάκοσμος, επιγραφές, φορητές_εικόνες, 

βιβλιογραφικές_αναφορές. Kάθε ναός φέρει υποχρεωτικά και το γνώρισμα  id που τον 

προσδιορίζει μοναδικά στο xml έγγραφο.Το υποστοιχείο προσωνυμία αναλύεται περαιτέρω 

σε «ονομασία» και «παρατηρήσεις». Με αυτόν τον τρόπο προβλέπεται ένα ειδικό στοιχείο 

για την εισαγωγή παρατηρήσεων σχετικά με την ονομασία κάθε ναού. Στα 

ιστορικά_στοιχεία προβλέπονται τα στοιχεία παρατηρήσεις, επιγραφές και 

βιβλιογραφικές_αναφορές.  Η ενότητα της αρχιτεκτονικής μοντελοποιείται και αναλύεται 

σε βάθος με το στοιχείο αρχιτεκτονική (σχήμα 6).  
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Σχήμα 7: Η δομή του στοιχείου «αρχιτεκτονική» 

Το στοιχείο τύπος προβλέπεται για τον αρχιτεκτονικό τύπο που ακολουθεί ο ναός. Η 

κάτοψη μπορεί να περιλαμβάνει μια περιγραφή και μία φωτογραφία. Σε όλον τον ορισμό 

τύπου εγγράφου τα στοιχεία παράγραφος, περιγραφή και παρατηρήσεις ορίζεται ότι μπορεί 

να αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και το υποστοιχείο βιβ, στο οποίο κατά 

την διάρκεια της εισαγωγής δεδομένων εισάγεται η σύντμηση του βιβλίου στο οποίο γίνεται 

παραπομπή (στο στάδιο της μορφοποίησης το βιβ θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

αυτού του στοιχείου και του στοιχείου βιβλιογραφική_αναφορά).  Το στοιχείο 

οικοδομικές_φάσεις μπορεί να περιέχει μια  οικοδομική_φάση ή και περισσότερες καθώς 

και μια φωτογραφία ή και περισσότερες. Κάθε οικοδομική_φάση εμπεριέχει μια 

περιγραφή και το στοιχείο χρόνος στο οποίο θα εισάγεται πληροφορία για την χρονολόγηση 

της κάθε οικοδομικής φάσης. Στην δομή των στοιχείων τομή και στερεομετρικό 

προβλέπεται η ύπαρξη του υποστοιχείου φωτογραφία. Στο υποστοιχείο τοιχοδομία 

επιτρέπεται να υπάρχει εκτός από την φωτογραφία και περιγραφή. Τα επόμενα δυο στοιχεία 

που περιέχονται στην αρχιτεκτονική είναι τα στοιχεία κεραμοπλαστικός_διάκοσμος και 

πλαστικός_διάκοσμος. Και τα δυο αυτά υποστοιχεία μπορούν να περιέχουν κανένα ή και 

πολλά στιγμιότυπα του στοιχείου φωτογραφία και μια περιγραφή. Στο υποστοιχείο της 

αρχιτεκτονικής προβλέπεται και η ύπαρξη του στοιχείου βιβλιογραφικές_αναφορές. 
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 Το επόμενο σημαντικό υποστοιχείο του στοιχείου ναός είναι ο 

ζωγραφικός_διάκοσμος(σχήμα 7). Στο υποστοιχείο ζωγραφικός διάκοσμος εμπεριέχονται τα 

υποστοιχεία παρατηρήσεις και τοιχογραφήσεις. Οι  παρατηρήσεις προβλέπονται για την 

εισαγωγή  κειμένου σχετικού με όλον τον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού, ανεξαρτήτως των 

επιμέρους ζωγραφικών φάσεων των οποίων η ανάλυση θα ακολουθήσει πιο εξαντλητικά 

χαμηλότερα μέσα στο στοιχείο του ζωγραφικού διακόσμου. Το στοιχείο τοιχογραφήσεις 

ορίζεται ότι μπορεί  να περιέχει ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του στοιχείου 

τοιχογράφηση. Στο στοιχείο τοιχογράφηση εμπερικλείονται τα στοιχεία ονομασία, χρόνος, 

παρατηρήσεις, τεχνοτροπία, επιγραφές, βιβλιογραφικές_αναφορές και τοιχογραφίες. Η 

ονομασία διακρίνει κάθε φάση τοιχογράφησης από κάποια άλλη. Το γνώρισμα dip 

προσδιορίζει μια μοναδική ταυτότητα σε κάθε φάση τοιχογράφησης . Το στοιχείο επιγραφή 

ορίζεται για την καταγραφή πληροφοριών που ίσως αντλούμε για κάθε φάση τοιχογράφησης 

από επιγραφικές μαρτυρίες, ενώ τα στοιχεία παρατηρήσεις και τεχνοτροπία, τα οποία θα 

δούμε να επαναλαμβάνονται στο στοιχείο τοιχογραφία εδώ συμπεριλαμβάνονται για τους 

γενικούς χαρακτήρες  όλου του ζωγραφικού έργου μιας ζωγραφικής φάσης. 

 

Σχήμα 8: Η δομή του στοιχείου «Ζωγραφικός Διάκοσμος» 

Το υποστοιχείο τοιχογραφία (σχήμα 8) περιέχει ένα ή  περισσότερα στιγμιότυπα του 

στοιχείου τοιχογραφία. Σε κάθε τοιχογραφία είναι απαραίτητο να αναφέρεται το γνώρισμα 

Idf που προσδιορίζει μοναδικά κάθε τοιχογραφία που εισάγεται στο σύστημα,  το 

εικονογραφικό_θέμα το οποίο απεικονίζεται, η χρονολόγηση που μοντελοποιείται με το 

υποστοιχείο χρόνος, η θέση_εύρεσης επί του ναού (π.χ. νότιος τοίχος) και είναι απαραίτητο 

να περιέχει μια τουλάχιστον φωτογραφία. Επιπλέον μπορούν να περιέχονται τα υποστοιχεία 

παρατηρήσεις ή περιγραφή, εικονογραφία, τεχνοτροπία, επιγραφή, 

συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο και βιβλιογραφικές_αναφορές. Τα στοιχεία 

εικονογραφία και τεχνοτροπία μπορούν να περιέχουν τα υποστοιχεία παρατηρήσεις και 

παράλληλα. Έχει οριστεί ότι στο υποστοιχείο παράλληλα μπορεί να εμπεριέχεται μια άλλη 

τοιχογραφία, μια φορητή_εικόνα ή μια κάτοψη. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά χαλαρός, 
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επιτρέπει όμως την εισαγωγή κατά περίπτωση ενός εικονογραφικού, τεχνοτροπικού ή 

αρχιτεκτονικού παραλλήλου, ανάλογα με την περίσταση.  Επίσης κάθε εισαγωγή στοιχείων 

για την εικονογραφία ή την τεχνοτροπία μπορεί να συνοδεύεται και από την εισαγωγή 

στοιχείων σχετικών με βιβλιογραφικές_αναφορές. 

 

 

Σχήμα 9: Η δομή του στοιχείου «τοιχογραφία» 

Το επόμενο σημαντικό υποστοιχείο είναι οι επιγραφές (σχήμα 9). Το υποστοιχείο 

αυτό έχει μια θέση κάτω ακριβώς από  το κορυφαίο στοιχείο της Βέροιας, παράλληλα όμως 

μπορεί να περιέχεται και κάτω από πολλά άλλα υποστοιχεία (ναός, τοιχογραφία, 

φορητή_εικόνα, ιστορικά_στοιχεία). Κάθε επιγραφή έχει μια ονομασία (π.χ. Επιγραφή 

Επισκόπου Νικήτα), στοιχεία σχετικά με την συλλογή στην οποία βρίσκεται (αν πρόκειται 

για κινητό αντικείμενο) ή την θέση_εύρεσης, απαραιτήτως το υποστοιχείο χρόνος στο οποίο 

ορίζεται η χρονολόγηση της και το υποστοιχείο παρατηρήσεις. Απαραίτητο είναι και το 

γνώρισμα id_επιγραφής που προσδιορίζει μοναδικά κάθε νέα εγγραφή επιγραφής όπως και 

το γνώρισμα είδος που μπορεί να λάβει την τιμή αναθηματική, επιτύμβια, κτητορική, 

αναμνηστική ή αδιάγνωστη. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες για το υλικό 
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κατασκευής καθώς μια περιγραφή. Προβλέπεται ακόμα η ύπαρξη ενός στιγμιότυπου των 

στοιχείων σχεδίασμα  και μεταγραφή που μπορούν να περιέχουν το υποστοιχείο 

φωτογραφία. Εάν υπάρχει κάποιο αναφερόμενο επί της επιγραφής ή συσχετιζόμενο ιστορικό 

πρόσωπο τα σχετικά δεδομένα εισάγονται στα προβλεπόμενα υποστοιχεία 

αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο και συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο. Και τα δύο έχει 

οριστεί ότι μπορεί να περιέχουν το υποστοιχείο ιστορικό_πρόσωπο. Τέλος, είναι δυνατόν να 

εισαχθούν σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές στο υποστοιχείο βιβλιογραφικές_αναφορές 

που εμπεριέχει το στοιχείο βιβλιογραφική_αναφορά. 

 

Σχήμα 10: Η δομή του στοιχείου «επιγραφές» 

Ένα ακόμα υποστοιχείο το οποίο μπορεί να περιέχεται είτε κάτω από το κορυφαίο 

στοιχείο Βέροια είτε κάτω από το υποστοιχείο ναός είναι οι φορητές_εικόνες (σχήμα 10). 

Το υποστοιχείο αυτό περιέχει ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του υποστοιχείου 

φορητή_εικόνα. Κάθε φορητή εικόνα κρίνεται αναγκαίο να περιέχει τα υποστοιχεία 

εικονογραφικό_θέμα, χρόνος, συλλογή ή/και θέση_εύρεσης, και διαστάσεις. Επιπλέον 

κάθε στιγμιότυπο του στοιχείου φορητή_εικόνα μπορεί να περιέχει τα υποστοιχεία 

αρ_ευρετηρίου, περιγραφή, εικονογραφία, τεχνοτροπία, επιζωγραφήσεις, φωτογραφία, 

συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο ή αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο και 

βιβλιογραφικές_αναφορές. Στο υποστοιχείο επιζωγραφήσεις εμπεριέχονται τα υποστοιχεία 

παρατηρήσεις και χρόνος. Σε περίπτωση που η εικόνα είναι αμφιπρόσωπη προβλέπεται το 

υποστοιχείο άλλη_όψη στο οποίο εμπερικλείεται το υποστοιχείο φορητή_εικόνα. Μια σειρά 

από τρία γνωρίσματα (attributes) συνοδεύει κάθε εγγραφή νέας εικόνας. Το πρώτο είναι  το 
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γνώρισμα μορφή που μπορεί να πάρει μια από τις παρακάτω τιμές: απλή, δίπτυχο, τρίπτυχο, 

πολύπτυχο, αμφιπρόσωπη. Το δεύτερο γνώρισμα ονομάζεται χρήση και μπορεί να πάρει μία 

από  τις εξής τιμές: λιτανείας, δεσποτική, επιστυλίου, προσκυνητάρι, αδιάγνωστη. Τέλος το 

γνώρισμα IDe αναφέρεται σε έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής για κάθε εικόνα που θα 

καταγράφεται μέσα στο σύστημα. 

 

Σχήμα 11: Η δομή του στοιχείου «φορητή_εικόνα» 

Τέλος υπάρχει μια σειρά υποστοιχείων τα οποία ορίζονται ως προαιρετικά ή 

απαραίτητα κάτω από πολλά στοιχεία και στα οποία έγινε ήδη αναφορά σε περισσότερες από 

μία περιστάσεις. Το υποστοιχείο βιβλιογραφικές_αναφορές εμπεριέχει το υποστοιχείο 

βιβλιογραφική_αναφορά. Κάθε βιβλιογραφική_αναφορά (σχήμα 11) είναι υποχρεωτικό να 

συμπεριλαμβάνει τα υποστοιχεία σύντμηση, συγγραφέας, τίτλος, τόπος, και έτος. 

Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει τα υποστοιχεία σελίδες, πίνακας και σχέδιο. 
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Σχήμα 12: Η δομή του στοιχείου «βιβλιογραφική_αναφορά» 

To στοιχείο χρόνος(σχήμα 12) πρέπει να εμπεριέχει ένα μόνο από τα εξής 

υποστοιχεία: σχετική_χρονολόγηση, απόλυτη_χρονολόγηση, χρονικό_διάστημα, 

ημερομηνία, terminus_post_quem και terminus_ante_quem. Προαιρετικά μπορεί να 

εμπεριέχει το υποστοιχείο παρατηρήσεις. Τα υποστοιχεία απόλυτη_χρονολόγηση, 

terminus_post_quem και terminus_ante_quem εμπεριέχουν το υποστοιχείο έτος μπορεί να 

αποτελείται μόνο από απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στο στοιχείο χρόνος 

εμπεριέχεται επιπλέον το γνώρισμα αιώνας.  
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Σχήμα 13: Η δομή του στοιχείου «χρόνος» 

Το στοιχείο ιστορικό_πρόσωπο (σχήμα 13) , απόγονος των στοιχείων 

αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο και συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο είναι 

υποχρεωτικό να περιέχει το στοιχείο όνομα, που μπορεί να αποτελείται μονάχα από 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Επιπλέον μπορεί να περιέχει τα υποστοιχεία παρατηρήσεις, 

ιδιότητα, χρόνος και βιβλιογραφικές_αναφορές. Με το γνώρισμα id προσδιορίζεται ένα 

μοναδικό όνομα για κάθε  ιστορικό πρόσωπο ενώ το προαιρετικό γνώρισμα συσχετίζεται_με 

είναι του τύπου ID REF και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον συσχετισμό, μέσω της 

ταυτότητας, με ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο. 

 

Σχήμα 14: Η δομή του στοιχείου «ιστορικό πρόσωπο» 

Το στοιχείο φωτογραφία αναλύεται στα υποστοιχεία μονοπάτι και υπότιτλος. Και 

τα δύο εμπεριέχουν  αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στο υποστοιχείο μονοπάτι θα 

καταγράφεται η θέση εύρεσης του αρχείου φωτογραφίας. 

7.2 Σύγκριση των στοιχείων του Ορισμού Τύπου Εγγράφου για τη 

Βέροια με το εννοιολογικό μοντέλο CIDOC 

7.2.1 Εισαγωγή 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η σύγκριση του Ορισμού Τύπου Εγγράφου για την 

Βέροια με το CIDΟC Μοντέλο. Η σύγκριση θα καταδείξει και θα αιτιολογήσει ομοιότητες 

και διαφορές και έχει έναν διπλό στόχο. Η αντιπαράθεση με το εννοιολογικό μοντέλο CIDOC 

θα καταδείξει στοιχεία ή σημεία που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την DTD για τη Βέροια 

(λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του υλικού και του είδους της εφαρμογής 

αλλά και του κοινού στο οποίο απευθύνεται). Παράλληλα η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει 
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και μία υπό πραγματικές συνθήκες «δοκιμασία»  τμημάτων του εννοιολογικού μοντέλου 

CIDOC.  

Απαραίτητη είναι μια πρώτη εξοικείωση με το CIDOC μοντέλο, τους λόγους αλλά 

και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε, το κοινό στο οποίο απευθύνεται αλλά 

και τον ρόλο που πιθανώς θα διαδραματίσει στο μέλλον στον τομές της μουσειακής 

πρακτικής και τεκμηρίωσης. Κάτω από το ίδιο πρίσμα θα γίνει μια αντίστοιχη επισκόπηση 

της DTD για τη Βέροια. Έπειτα θα επιλεχθούν χαρακτηριστικές οντότητες από το CIDOC 

μοντέλο για τις οποίες θα δίνεται το αντίστοιχο στοιχείο που περιέχεται στην DTD με μια 

προσπάθεια αιτιολόγησης του.  

7.2.2 Το CIDOC Μοντέλο 

Εάν θα θέλαμε να αποδώσουμε στα ελληνικά την πλήρη ονομασία αυτής της 

προσπάθειας που ξεκίνησε από το 1994 μέσα στους κόλπους του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μουσείων (το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Unesco) θα μεταφράζαμε με την ονομασία 

«Αντικειμενοστραφές Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς» (CIDOC Conceptual 

Reference Model) [CIDOC]. H πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο μια πρώτη επιστημονική 

(δοσμένη μέσα από μια  διεπιστημονική οπτική) προσέγγιση των κύριων σημασιολογικών και 

σημειολογικών συστατικών στοιχείων που απαντώνται στην εννοιολογική σχεδίαση βάσεων 

δεδομένων αλλά και στην δομή των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στην μουσειακή 

πρακτική για την καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από 

ετερογενείς μεθόδους και πρακτικές. Το μοντέλο χαρακτηρίστηκε  αντικειμενοστραφές με 

την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην Επιστήμη Υπολογιστών προκειμένου να 

διαχωριστεί από άλλα Συστήματα Δεδομένων, τα σχεσιακά. Παρ’ όλα αυτά στόχος των 

δημιουργών του μοντέλου ήταν το τελικό προϊόν του να είναι δυνατόν να  χρησιμοποιηθεί ως 

ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε προσπάθεια καταγίνεται 

με την καταγραφή μουσειακής πληροφορίας, όπως και αν νοείται αυτή. Ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στις ανερχόμενες γλώσσες κωδικοποίησης και απόδοσης μεταδεδομένων RDF και 

XML και στην προσπάθεια των δημιουργών να καταστήσουν εύκολη μια μεταφορά του 

μοντέλου στις προαναφερθείσες γλώσσες. 

Οι δημιουργοί του μοντέλου αναφέρουν ότι η πρόθεση τους ήταν να καλυφθούν όλοι 

οι τύποι επιχειρημάτων που σχετίζονται με την μουσειακή τεκμηρίωση αλλά κατά κύριο λόγο 

αυτών που συνδέονται αμεσότερα με ανταλλαγές δεδομένων μεγάλης κλίμακας [CIDOC]. 

Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας των μουσειακών χώρων ανάλογα με τον χαρακτήρα και την 

αποστολή τους αλλά και ανάλογα με το είδος των μουσειακών αντικειμένων που 
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φυλάσσονται και εκτίθενται ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρεία και 

καθολική κλίμακα μόνο μέσα από την δημιουργία επεκτάσεων στο προτεινόμενο μοντέλο. 

Στην τελευταία του μορφή το Μοντέλο περιορίζεται στα είδη πληροφορίας που 

αναφέρονται στο CIDOC Information Groups and Categories.  Όμως λόγω του 

αντικειμενοστραφούς του χαρακτήρα το μοντέλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα θεμέλιο για 

την μοντελοποίηση πολλών γενικών ιδεών σχετιζομένων με μία μεγάλη ποικιλία μουσειακών 

εφαρμογών. 

Η σημασία της υιοθέτησης ενός κοινού προτύπου για την καταγραφή και 

αποθησαύριση της μουσειακής πληροφορίας και των αδιάσειστων επιστημονικών τεκμηρίων 

που αυτή φέρνει στο φως θα μπορούσε να διευκολύνει τον ομοιογενή σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων για την πολιτισμική τεκμηρίωση ανεξάρτητα από το 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος εύρεσης μουσειακών ιδρυμάτων και πολιτισμικών φορέων. 

Στην εποχή της Επανάστασης της Πληροφορίας η δυνατότητα ανταλλαγής και διάδοσης των 

πληροφοριών αποτελεί βασικό ζητούμενο, ζητούμενο το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από 

την αρχιτεκτονική και τη δομή της πληροφορίας και λιγότερο από τον τρόπο αποθήκευσης 

της. Γι’αυτό και αποτελεί μια δοκιμασία για την προσπάθεια αυτή η αντιπαραβολή του 

CIDOC με το μοντέλο για την Βέροια. 

7.3 H DTD για την Βέροια (σε σχέση με το CIDOC Μοντέλο) 

Πριν εισέλθουμε στην διαδικασία αντιπαραβολής των δύο μοντέλων σκόπιμο είναι 

να γίνει μια επισκόπηση των μεγαλύτερων διαφορών ανάμεσα στα δύο μοντέλα στον 

χαρακτήρα και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.  

7.3.1 Σχέση γενικού και ειδικού 

Εάν πρέπει να αποδοθούν οι χαρακτηρισμοί σε καθένα από τα δύο τότε ο Ορισμός 

Τύπου Εγγράφου για την Βέροια αποτελεί ένα είδος εξειδίκευσης του CIDOC μοντέλου 

επικεντρωμένης  στην Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη με έμφαση στα αντικείμενα του υλικού 

πολιτισμού. Υπό αυτήν την έννοια η αντιπαράθεση των δύο μοντέλων δεν είναι απλώς εφικτή 

αλλά και επιθυμητή. 

7.3.2 Εμπλεκόμενο κοινό-χαρακτήρας προσπάθειας 

Παρά την ομοιότητα των δύο μοντέλων στο ότι και τα δύο προσπαθούν να 

αποτυπώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η σημαντικότερη διαφορά τους έγκειται στον 

στόχο και στον σκοπό αυτής της αποτύπωσης. Το CIDOC μοντέλο απευθύνεται σε 

 83



επαγγελματίες της μουσειακής πρακτικής και της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης ενώ ο Ορισμός 

Τύπου Εγγράφου για την Βέροια παρ’ ό,τι διέπεται από τις αρχές των διαδικασιών 

επιστημονικής τεκμηρίωσης όσον αφορά την προσέγγιση και τον σχεδιασμό απευθύνεται 

στον καλλιεργημένο επισκέπτη ή τον φοιτητή της Βέροιας αλλά όχι τον ειδικό. Κάτι 

αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει και στον χώρο των μουσείων στο βαθμό που το μουσείο δεν 

επιτελεί μόνο ρόλο φύλακα-αγγέλου των υλικών προϊόντων ενός πολιτισμού αλλά και 

προπομπό, θεματοφύλακα και θερμό υποστηρικτή των αξιών που πρεσβεύονται μέσω αυτών 

των υλικών καταλοίπων όχι μόνο για τους ειδικούς και τους επιστήμονες αλλά και για τον 

κάθε επισκέπτη. 

Υπό αυτήν την έννοια οι ορισμοί που δίνονται στο CIDOC μοντέλο είναι αρκετά πιο 

αυστηροί, μελετημένοι αλλά και ευέλικτοι από τους ορισμούς που δίνονται στην DTD για  

την Βέροια. Από την άλλη πλευρά όμως η σύντμηση στην ανάλυση κάποιων κατηγοριών για 

την συγκεκριμένη υλοποίηση επικεντρώθηκε αμεσότερα στο εξεταζόμενο θέμα με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών υπολογιστικών πόρων. 

 

7.3.3  Μέθοδοι Υλοποίησης 

Τέλος η σημαντικότερη ίσως ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι ότι 

το CIDOC μοντέλο αποτελεί μια εννοιολογική ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται με την 

μουσειακή τεκμηρίωση ενώ η DTD για την BΒέροια αποτελεί ένα μονάχα τμήμα ενός 

σύνθετου project υλοποίησης με xml. Στον βαθμό που η xml αλλά και τα συσχετιζόμενα με 

αυτήν πρότυπα είναι ακόμα σε μια πλήρη διαδικασία εξέλιξης υπάρχουν πολλά ζητήματα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου η γλώσσα αλλά και όλες οι αναπαραστάσεις που θα 

εκφραστούν με αυτήν να γίνουν πλήρως εκφραστικές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να λυθούν με 

επιτυχία αυτά τα ζητήματα τα παρεχόμενα εργαλεία , η παρεχόμενη σύνταξη και γραμματική 

δεν είναι σε θέση να εκφράσει με απόλυτη εκφραστικότητα περιορισμούς που θα θέλαμε να 

θέσουμε .   

7.3.4  Κληρονομικότητα 

Τέλος η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα έγκειται στην 

συμπεριφορά τους ως προς τις αρχές της κληρονομικότητας. Η xml δεν υποστηρίζει αυτήν 

την ιδιότητα, η οποία φαίνεται διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό του CIDOC 

μοντέλου. Στο CIDOC μοντέλο τα γνωρίσματα (links) μίας κλάσης (οντότητας) 

κληρονομούνται στις υποκλάσεις της (οντότητες). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 

συντακτική λιτότητα αλλά και ομαδοποίηση των κλάσεων και των οντοτήτων  τις οποίες 
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περιλαμβάνουν. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης δύο Οντοτήτων μέσω ενός 

γνωρίσματα που δίνει μεγάλη εκφραστικότητα και πλαστικότητα στο Μοντέλο. Στην xml ο 

μοναδικός τέτοιος μηχανισμός είναι η λειτουργία των γνωρισμάτων ID και IDREF που 

συνδέουν ένα στοιχείο με ένα άλλο, αλλά μονάχα σε επίπεδο στιγμιοτύπου.  Αυτό όμως δεν 

συμβαίνει στην xml όπου κάθε γνώρισμα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου για κάθε στοιχείο 

(element). Αυτό οπωσδήποτε συνιστά από μόνο του μια πολύ μεγάλη διαφορά με σημαντικές 

συνέπειες για τον σχεδιασμό των xml μοντέλων.            

7.4 Aντιπαραβολή των κυριοτέρων Οντοτήτων και Στοιχείων των 

δύο Μοντέλων 

7.4.1  Χρόνος 

Στο CIDOC Mοντέλο μία από τις κύριες οντότητες είναι η Χρονική Οντότητα 

(Temporal Entity). H ίδια είναι αφηρημένη οντότητα και δεν έχει συγκεκριμένα 

παραδείγματα. Υποκλάσεις της είναι η οντότητα Περίοδος (Period) και Κατάσταση 

Διατήρησης (Condition State). Γνώρισμα (link) της Χρονικής Οντότητας είναι το Διάστημα  

Προσέγγισης (Time Span). Η οντότητα Περίοδος (Period) περιέχει ως υποκλάση την οντότητα 

Γεγονός (Event). Γνωρίσματα της οντότητας Περίοδος είναι η Ονομασία Περιόδου (Period 

Appellation), o Τόπος (Place) στον οποίον έλαβε χώρα και η γενικότερη Περίοδος στην οποία 

εντάσσεται ή στην οποία υποδιαιρείται. Το Γεγονός περιέχει ως υποκλάσεις την Καταστροφή 

(Destruction) και την Δραστηριότητα (Activity). 

Στην DTD για τη Βέροια το στοιχείο χρόνος αναλύεται στα εξής υποστοιχεία:   

1. σχετική_χρονολόγηση 

2. απόλυτη_χρονολόγηση 

3. χρονικό_διάστημα 

4. ημερομηνία 

5. terminus_post_quem 

6. terminus_ante_quem 

Με τον όρο σχετική_χρονολόγηση ορίστηκε στην DTD για την Βέροια η κατά 

προσέγγιση χρονολόγηση, π.χ. α’ μισό 14ου αιώνα, α’ τέταρτο 13ου αιώνα κ.ο.κ. Ακριβώς 

επειδή οι εκφράσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αρχαιολόγος διαφέρουν το υποστοιχείο 
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αυτό περιλαμβάνει απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες [σχετική_χρονολόγηση 

(#PCDATA)] 

Με τον όρο απόλυτη_χρονολόγηση εννοούμε ένα συγκεκριμένο έτος. Το έτος 

αποτελείται από απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, π.χ. 1204. 

Με τον όρο χρονικό_διάστημα εννοούμε μια χρονική περίοδο π.χ.1204-1261.Το 

χρονικό_διάστημα αποτελείται από απλούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.  

Με τον όρο ημερομηνία εννοούμε μία συγκεκριμένη ημέρα ενός συγκεκριμένου 

έτους π.χ. 5 Μαΐου 1433. Το υποστοιχείο ημερομηνία αναλύεται περαιτέρω σε ημέρα και 

έτος. 

Το υποστοιχείο terminus_post_quem δηλώνει το έτος μετά από το οποίο έλαβε 

χώρα ένα γεγονός 

Το υποστοιχείο terminus_ante_quem δηλώνει το έτος πριν από το οποίο έλαβε 

χώρα ένα γεγονός 

Το στοιχείο έτος δηλώνει το ακριβές έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα ένα γεγονός. 

Ο συσχετισμός τόπου και χρόνου γίνεται με τον εμπλουτισμό κάθε στοιχείου που θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως όρισμα τόπου (π.χ. ναός, φορητή_εικόνα, τοιχογραφία, 

επιγραφή)  με το υποχρεωτικό υποστοιχείο χρόνος. 

7.4.2 Τόπος 

Στο CIDOC μοντέλο η οντότητα τόπος μοντελοποιείται. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς τα ορίσματα τόπου μπορούν να είναι τόσο ποικίλα όσο και τα ακίνητα 

αντικείμενα. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως η ακριβής τοποθεσία ή τοποθέτηση ενός 

αντικειμένου ή τμήματος του ορίζεται σε σχέση με ένα ακίνητο αντικείμενο-σημείο 

αναφοράς, π.χ. κτίρια, πόλεις, χώρες βουνά και ποτάμια. Στο πέρασμα του χρόνου όμως αυτά 

τα αντικείμενα βάσει των οποίων γίνεται ο προσδιορισμός του τόπου μπορεί να 

μεταλλαχθούν, να εξαφανιστούν ή να μετατοπιστούν. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο το 

όρισμα του τόπου να δίνεται με μια όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο και κατά προτίμηση 

με τον ορισμό ενός ευρύτερου πλαισίου και μία θέση εύρεσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. 

Γνώρισμα του Τόπου είναι ότι αποτελείται από άλλους «Τόπους»  ή αποτελεί τμήμα Τόπου. 

H οντότητα αναφέρεται ως γνώρισμα των Οντοτήτων Περίοδος (Period), Mετακίνηση (προς 

και από), Φυσικό Αντικείμενο (βρίσκεται σε, έχει παρούσα ή προηγούμενη θέση, έχει μόνιμη 

θέση) αλλά και του εαυτού της. 
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Μία σύγκριση με την DTD για την Βέροια αποκαλύπτει πολλές ομοιότητες αν δεν 

λάβει κανείς υπ’ όψιν του την μεγαλύτερη ειδοποιό διαφοροποίηση. Στην DTD για την 

Βέροια τα ορίσματα τόπου δεν έχουν ιδιαίτερα ευρεία κλίμακα γιατί είναι πιο συγκεκριμένα. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν  είναι υπαρκτά. Είναι δεδομένο εξ΄αρχής ότι το πεδίο 

αναφοράς είναι η πόλη της Βέροιας. Αν όμως θελήσουμε να δούμε τους προσδιορισμούς 

τόπου τότε πολλά υποστοιχεία θα μπορούσαν να απαριθμηθούν κάτω από αυτήν την 

κατηγορία όπως για παράδειγμα τα υποστοιχεία συλλογή, επιγραφή, φορητή_εικόνα, ναός, 

ζωγραφικός_διάκοσμος. Επίσης επειδή όλα αυτά τα υποστοιχεία έχουν ως κοινό γεννήτορα 

το Στοιχείο Βέροια, που δύναται να θεωρηθεί όρισμα τόπου, η αντιστοιχία  με το CIDOC 

μοντέλο γίνεται ακόμα πιο εμφανής.     

7.4.3 Γεγονός 

Στο CIDOC μοντέλο η οντότητα Γεγονός (Event) αποτελεί υποκλάση της κατηγορίας 

Περίοδος και υπερκλάση των οντοτήτων Δραστηριότητα (Activity) και Καταστροφή 

(Destruction). Σύμφωνα με το επεξηγηματικό κείμενο που συνοδεύει την οντότητα ως 

γεγονός ορίζεται « μία αλλαγή στο πολιτισμικό, κοινωνικό ή φυσικό σύστημα, ανεξαρτήτως 

σπουδαιότητας, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα μιας σειρά φυσικών, πολιτισμικών 

τεχνολογικών ή νομικών δεδομένων». Έτσι θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως τέτοιο γεγονός 

την διαδικασία και την αποπεράτωση κατασκευής κάθε ανθρώπινου κατασκευάσματος μέχρι 

την στιγμή που αυτό αποσπάται από την παραγωγική διαδικασία και αποτελεί ένα 

αντικείμενο. 

Τα γνωρίσματα που έχει η οντότητα είναι το έλαβε χώρα σε: τόπος, έλαβε χώρα σε: 

φυσικό αντικείμενο, έχει διάστημα προσέγγισης (Time Span): διάστημα προσέγγισης, 

αποτελεί τμήμα: Περιόδου. Επίσης η οντότητα αναφέρεται ως γνώρισμα της ανθρώπινης 

κατασκευής (Man Made Entity) όταν αυτή απεικονίζει Γεγονός. Επιπλέον η υποκλάση 

Δραστηριότητα (Activity) -που αποτελεί υπερκλάση των Απόκτηση (Acquisition), Μεταφορά 

(Move), Αλλαγή Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος, Μεταβολή και Απόδοση Γνωρισμάτων- έχει τα 

γνωρίσματα διενεργήθηκε_από: Δράστη, διενεργήθηκε_για_την 

κατασκευή_φυσικού_αντικειμένου, είχε_ως_στόχο_την_δημιουργία_Ανθρώπινου 

Κατασκευάσματος. 

Στην DTD για την Βέροια , όπου το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο μόρφωμα της 

πόλης την ύστερη βυζαντινή περίοδο μέσα από τις υλικές μαρτυρίες που υπάρχουν για την 

πόλη της Βέροιας, τα γεγονότα όπως νοούνται στο CIDOC μοντέλο δεν έχουν ιδιαίτερα 

περίοπτη θέση στην μοντελοποίηση. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η πόλη εξετάζεται από την 

αρχαιολογική σκοπιά. Τα ιστορικά δεδομένα πλαισιώνουν την παρουσίαση που 
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επικεντρώνεται στις υλικές μαρτυρίες. Υπό αυτήν την έννοια το ακριβές παράλληλο που 

υπάρχει στην DTD για την Βέροια είναι τα ιστορικά_στοιχεία που συνοδεύουν το στοιχείο 

ναός και το στοιχείο ιστορικό_διάγραμμα, υποστοιχείο εξαρτώμενο άμεσα από το κορυφαίο 

στοιχείο Βέροια. Πάντως με μια αυστηρότερη θεώρηση η ύπαρξη κάθε ενός εκ των 

αντικειμένων που περιγράφονται αποτελεί τελικό προϊόν ενός ή περισσοτέρων «γεγονότων»  

που στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής ονομάζονται οικοδομικές_φάσεις και στην 

περίπτωση της ζωγραφικής τοιχογραφιών και φορητών εικόνων ως τοιχογραφήσεις ή 

επιζωγραφήσεις .  

7.4.4 Άτομο 

Στο CIDOC μοντέλο η οντότητα   Άτομο (Person) και Δράστης (Actor) είναι από τις 

πιο «πλούσιες» οντότητες σε γνωρίσματα. Ιεραρχικά το Άτομο αποτελεί υποκλάση του 

Δράστης. Σύμφωνα με τον ορισμό του μοντέλου ως άτομο ορίζεται ένα πραγματικό πρόσωπο 

το οποίο βρίσκεται ή βρισκόταν κάποτε εν ζωή. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι δύο 

αυτές κλάσεις προορίζονται για να φιλοξενήσουν πληροφορία σχετιζόμενη τόσο με ιστορικά 

πρόσωπα και προσωπικότητες όσο και με ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς εμπλεκόμενους 

στην διατήρηση, προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Σε διαφορετική 

περίπτωση η απόδοση κάποιων γνωρισμάτων μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητή. 

Γνωρίσματα της οντότητας άτομο είναι η ταυτότητα (identification), η ονομασία 

(title), η καταστροφή (destruction), περίοδος, διενέργησε (carried out).  

Στην DTD για την Βέροια η οπτική  που έχει υιοθετηθεί είναι κάπως πιο 

περιορισμένη γιατί λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το σύστημα που σχεδιάζεται έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την μετάδοση πληροφορίας για την ύστερη βυζαντινή Βέροια, η 

προσέγγιση στο στοιχείο ιστορικό_πρόσωπο περιορίζεται στα πρόσωπα του 13ου και 14ου 

αιώνα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστορία της Βέροιας.  

Υποστοιχεία του στοιχείου είναι τα όνομα, βιογραφία, ιδιότητα, περίοδος_δράσης, 

ιστορικές_πηγές και βιβλιογραφικές_αναφορές. Επίσης το στοιχείο 

αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο ή συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο αναφέρεται ως 

απόγονος των στοιχείων επιγραφή, ιστορικά_στοιχεία, ζωγραφικός_διάκοσμος, 

φορητή_εικόνα. 

7.4.5  Εικονογραφικό Αντικείμενο 

Σύμφωνα με το CIDOC μοντέλο η οντότητα εικονογραφικό αντικείμενο 

(Iconographic Object) αποτελεί είδος Τύπου Φυσικού Αντικειμένου (Physical Object Type) 

 88



και υποκλάση των οντοτήτων Ανθρώπινο Κατασκεύασμα (Man Made Object) και Ιδεολογικό 

Αντικείμενο (Conceptual Object). Ο ορισμός προσδιορίζει ότι ως εικονογραφικά αντικείμενα 

νοούνται τα αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί πάνω σε ένα λειτουργικό αντικείμενο για να 

αναπαραστήσουν ή να απεικονίσουν κάτι κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μπορεί να ειδωθεί, 

είτε πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο είτε για μια αφηρημένη έννοια. Γνωρίσματα του 

Εικονογραφικού Αντικειμένου είναι η ταυτότητα (identification), o τίτλος, ο κάτοχος, η 

απεικόνιση (depicts event), οι διαστάσεις, ο τόπος εύρεσης (has location), τα εικονογραφικά 

αντικείμενα που απεικονίζονται, το υλικό από και πάνω στο οποίο το εικονογραφικό 

αντικείμενο αναπαρίσταται. Επίσης κληρονομεί αναφορές όπως Περίοδος, Καταστροφή, 

Χρησιμοποιήθηκε_ως, δημιουργήθηκε_από (modification), Κατάσταση Διατήρησης. 

Στην DTD για την Βέροια το εικονογραφικό αντικείμενο εξειδικεύεται κατά 

περίπτωσιν και αναλύεται σύμφωνα με αυτήν. Συγκεκριμένα τέτοιας αντιμετώπισης 

τυγχάνουν τα στοιχεία τοιχογραφία και φορητή_εικόνα.  

Το στοιχείο τοιχογραφία αναλύεται στα υποστοιχεία:  

Εικονογραφικό_θέμα, χρόνος, θέση_εύρεσης (εντός του ναού), παρατηρήσεις, 

περιγραφή, εικονογραφία, τεχνοτροπία, επιζωγραφήσεις, φωτογραφία, 

βιβλιογραφικές_αναφορές.  

Το στοιχείο φορητή_εικόνα αναλύεται στα υποστοιχεία:  

Εικονογραφικό_θέμα, χρόνος, συλλογή ή θέση_εύρεσης, αρ_ευρετηρίου, διαστάσεις, 

περιγραφή, εικονογραφία, τεχνοτροπία, επιζωγραφήσεις, βιβλιογραφικές_αναφορές, 

φωτογραφία, άλλη_όψη (για εικόνες αμφιπρόσωπες).  

7.4.6  Επιγραφή 

Μια κατηγορία οντοτήτων στο CIDOC μοντέλο μοντελοποιεί τα γλωσσικά 

στιγμιότυπα έτσι όπως αυτά απαντώνται στην διαδικασία τεκμηρίωσης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Πρόκειται για την οντότητα Γλωσσικό Αντικείμενο, υπερκλάση των οντοτήτων 

Επιγραφή και Τίτλος, με γνωρίσματα Γλώσσα και Μετάφραση. Επιπλέον η οντότητα επιγραφή 

κληρονομεί την αναφορά απεικονίζει_οπτικό_αντικείμενο (shows visual item) 

Στην DTD για την Βέροια οι επιγραφικές μαρτυρίες αποτελούν βασικό τμήμα της 

υπάρχουσας τεκμηρίωσης για την ύστερη βυζαντινή Βέροια. Γι’ αυτό και το στοιχείο 

επιγραφή αναλύεται σε περισσότερα υποστοιχεία. Συγκεκριμένα τα υποστοιχεία που 

απαρτίζουν το στοιχείο επιγραφή είναι: ονομασία, συλλογή ή θέση εύρεσης, χρόνος, υλικό, 
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περιγραφή, σχεδίασμα, μεταγραφή, παρατηρήσεις, αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο, 

συσχετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο, βιβλιογραφικές_αναφορές. 

 90



8 Δημιουργία εγγράφων τύπου .xml, .dtd, xslt.  και 

εισαγωγή xml δεδομένων 

8.1 Τα στοιχειώδη εργαλεία της xml 

Για την δημιουργία απλών xml εγγράφων ένας απλός κειμενογράφος είναι αρκετός. 

Για τον συντακτικό έλεγχο των εγγράφων είναι απαραίτητος ένας συντακτικός αναλυτής, ο 

οποίος ελέγχει τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου, και τα xml έγγραφα που ακολουθούν την 

οριζόμενη από τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου δομή.  Για την παρουσίαση των εγγράφων μετά 

την προσθήκη των φύλλων μορφοποίησης απαραίτητος είναι ένας αναδιφητής (browser) με 

δυνατότητα υποστήριξης της xml και της xslt. 

8.1.1 Συντακτικός αναλυτής  

Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας επιλέχθηκε ο συντακτικός αναλυτής (parser) 

και συντάκτης (editor) Altova XMLSpy (εκδόσεις 2.0- 3.5). Ο αναλυτής αυτός επιλέχθηκε 

μετά από αρκετές δοκιμές που έγιναν για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Ήταν ένας από της 

λίγους αναλυτές που στην αρχή της  προσπάθειας  αυτής υποστήριζε και την ελληνική 

γλώσσα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι αρκετά απλός στην χρήση και ότι μπορεί να 

λειτουργήσει σε διαφορετικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows δίχως να 

απαιτείται περιβάλλον NT.  Παρ’ όλα αυτά οι υποψήφιοι χρήστες του προϊόντος στην 

Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση του ελληνικού γράμματος χ μέσα σε ορισμό 

τύπου εγγράφου ή xml έγγραφο μέσα σε tags προκαλεί αδυναμία του editor να επικυρώσει 

συντακτικά και γραμματικά την ορθότητα του εγγράφου.  

8.1.2 Αναδιφητές 

Ολοένα και περισσότεροι αναδιφητές(browsers) αναπτύσσονται έτσι ώστε να 

υποστηρίζουν και xml εφαρμογές. Σήμερα xml έγγραφα μπορούν να υποστηρίξουν ο 

Netscape 6.0, Internet Explorer 5.5, Amaya και Opera. Δυστυχώς με εξαίρεση τον Internet 

Explorer 5.5 η γλώσσα μορφοποίησης που υποστηρίζεται είναι τα Cascading Style Sheets και 

όχι η XSLT. Αυτό το σημείο ήταν φυσικά καθοριστικό για την επιλογή του Internet Explorer 

5 και 5.5. 
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8.1.3 Ρυθμίσεις στον Internet Explorer για την μορφοποίηση XML 

εγγράφων 

Η ύπαρξη του Internet Explorer σε ένα μηχάνημα δεν συνεπάγεται και την αυτόματη 

ανάγνωση, μορφοποίηση και παρουσίαση xml εγγράφων. Ο υποψήφιος χρήστης πρέπει να 

μεταφορτώσει (download) από τον δικτυακό τόπο της microsoft τον συντακτικό αναλυτή της 

XML, XML Parser SDK και ακολουθώντας της οδηγίες να τον εγκαταστήσει κατάλληλα. 

8.2 Σενάριο Εισαγωγή Δεδομένων στο σύστημα  

8.2.1 Επιφάνεια Εργασίας 

Η επιφάνεια εργασίας του XML Spy είναι χωρισμένη σε τέσσερα παράθυρα. Στο 

πρώτο από αριστερά δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των σχετικών με ένα project 

αρχείων. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης κάτω από έναν κοινό φάκελο των 

xml εγγράφων, της ή των Ορισμών Τύπου Εγγράφου (DTD), των HTML εγγράφων που 

πιθανώς χρησιμοποιούνται, των xsl ή xslt εγγράφων και των οντοτήτων. Στο μεσαίο και 

μεγαλύτερο παράθυρο παρουσιάζεται το αρχείο που κάθε φορά δημιουργείται, 

συμπληρώνεται ή μετατρέπεται. Τα δυο παράθυρα δεξιά εξυπηρετούν δυο διαφορετικούς 

σκοπούς. Στο πρώτο παρουσιάζονται όλα τα πιθανά στοιχεία (elements) τα οποία μπορούν να 

εισαχθούν στο έγγραφο (αν πρόκειται για xml, xsl, xslt, ή HTML έγγραφο) και στο κάτω 

κάποιες από τις προκαθορισμένες από το πρότυπο της xml οντότητες(σχήμα 14) 

 

Σχήμα 15: Επιφάνεια εργασίας του xml spy 
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Για κάθε έγγραφο υπάρχουν τρεις δυνατότητες  προβολής : 

• Ως κείμενο  

• Με δενδρική μορφή (σχήμα 15) 

• Όπως θα φαινόταν μέσα από έναν αναδιφητή (browser) 

Οι δυνατότητες αυτές ενεργοποιούνται μέσα από την επιλογή τους από το μενού 

view. 

 

 

Σχήμα 16: Δενδρική παρουσίαση xml εγγράφου 

 

Εξυπακούεται ότι ανάλογα με το είδος του εγγράφου κάθε τρόπος παρουσίασης 

αποκτά περισσότερη ή λιγότερη σημασία. Στην περίπτωση π.χ. xslt εγγράφων η δενδρική 

προβολή τους εξυπηρετεί απλώς στον ευκολότερο εντοπισμό του προτύπου για το οποίο 

γίνεται αναζήτηση αλλά δεν ενέχει, όπως στην περίπτωση ενός xml  εγγράφου, την ίδια 

σημασία. 
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8.2.2 Δημιουργία ενός Ορισμού Τύπου Εγγράφου 

Από το μενού file επιλέγουμε την επιλογή new. Το πρόγραμμα μας προτείνει τον 

κατάλογο του τύπου των αρχείων που μπορούν να δημιουργηθούν (σχήμα 16). Η επιλογή 

πρέπει να δείχνει στον τύπο αρχείου.dtd. 

 

Σχήμα 17: Παράθυρο επιλογής καινούριου εγγράφου 

Η εισαγωγή των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε με προβολή του αρχείου ως κειμένου 

είτε με προβολή του σε δενδρική μορφή. Στο αρχικό αυτό  σημείο της υλοποίησης η 

εισαγωγή των στοιχείων γίνεται πιο εύκολα όταν το αρχείο έχει την μορφή κειμένου 

σύμφωνα με τον τρόπο δημιουργίας ορισμού τύπου εγγράφου, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 

για την γραμματική και σύνταξη των xml εγγράφων.  

Όταν η εισαγωγή των στοιχείων ολοκληρωθεί επιλέγεται το validation (F8 ή από το 

menu xml ή από το εικονίδιο-σύντμηση) για να ελεγχθεί συντακτικά το περιεχόμενο του 

εγγράφου. Εάν κάποιο από τα στοιχεία δεν έχει οριστεί ή δεν έχουν ακολουθηθεί οι ορθοί 

κανόνες σύνταξης, ένα μήνυμα λάθους εμφανίζεται (σχήμα 17). Σημαντικό πάντως είναι ότι 

στον xml Spy, το αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί έστω και αν δεν βρεθεί συντακτικά έγκυρο.  
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Σχήμα 18:  Μήνυμα λάθους σε ορισμό τύπου εγγράφου 

8.2.3 Δημιουργία ενός XML εγγράφου 

Από το μενού file επιλέγουμε την επιλογή new. Επιλέγουμε τον τύπο αρχείου .xml 

(σχήμα 16). Το πρόγραμμα ρωτά τον χρήστη εάν η σύνταξη του νέου έγγραφου θα 

ακολουθήσει έναν ορισμού τύπου εγγράφου(dtd)  ή ένα  σχήμα (schema) (σχήμα 18). 

Επιλέγουμε τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου. Ένα νέο παράθυρο μας προτείνει την επιλογή ενός 

Ορισμού Τύπου Εγγράφου από τους ήδη υπάρχοντες (σχήμα 19). 

  

Σχήμα 19: Παράθυρο επιλογής Ορισμού Τύπου Εγγράφου ή σχήματος 

 

Σχήμα 20: Παράθυρο επιλογής  προϋπάρχοντος Ορισμού τύπου εγγράφου 
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Μετά από αυτό το βήμα ο αναλυτής διαβάζει τον Ορισμό Τύπου Εγγράφου και 

δημιουργεί ένα xml έγγραφο εισάγοντας τα σημεία αρχής και τέλους. Στην περίπτωση του 

παραδείγματος μας η μορφή που θα αποκτήσει το έγγραφο φαίνεται στο σχήμα . Ο χρήστης 

μπορεί να πληκτρολογήσει κατευθείαν πάνω στον γράφο τα στοιχεία ή να αλλάξει την 

εμφάνιση του εγγράφου σε μορφή κειμένου και να εισάγει τα στοιχεία 

εκεί.

 

Σχήμα 21: Δημιουργία xml εγγράφου από Ορισμό τύπου εγγράφου 

Όταν ένα στοιχείο δεν έχει οριστεί ως υποχρεωτικό στον ορισμό τύπου εγγράφου 

μπορεί να εισαχθεί είτε κατευθείαν στο κείμενο είτε στην δενδροειδή μορφή του εγγράφου με 

τον εξής τρόπο: Επιλέγουμε με τον κένσορα το στοιχείο πολεοδομία, πατάμε το δεξί πλήκτρο 

στο ποντίκι και επιλέγουμε την εντολή add child. Το πρόγραμμα θα εμφανίσει μια λίστα με 

όλα τα υποψήφια προς εισαγωγή στοιχεία έτσι όπως έχουν οριστεί στον Ορισμό Τύπου 

Εγγράφου.  Στην περίπτωση του παραδείγματος το πρόγραμμα ανατρέχει στον Ορισμό Τύπου 

Εγγράφου και προτείνει το προαιρετικό στοιχείο βιβλιογραφικές_αναφορές (σχήμα21). Με 

την επιλογή του στοιχείου το πρόγραμμα εισάγει αυτόματα τα υποστοιχεία που έχουμε ορίσει 

ότι το στοιχείο θα περιέχει.  
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Σχήμα 22:  Εισαγωγή προαιρετικού στοιχείου στο xml έγγραφο 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει τα δεδομένα σε μορφή 

κειμένου. Το πρόγραμμα θα εισάγει αυτόματα όλα τα υποστοιχεία που περιέχονται στο 

στοιχείο και έπειτα θα τοποθετήσει το σημείο τέλους. 

Αντίστοιχη συμπεριφορά παρουσιάζει ο συντάκτης στην περίπτωση των 

γνωρισμάτων, εάν αυτά είναι τύπου enumerated, όπως συμβαίνει στο παράδειγμα του 

σχήματος με το γνώρισμα μορφή του στοιχείου εικόνα (σχήμα 22). Στον χρήστη θα 

προταθούν οι εξής διαφορετικές τιμές: αδιάγνωστη, δεσποτική, λιτανείας, επιστυλίου, 

προσκυνητάρι. 

 

Σχήμα 23: Επιλογή  γνωρίσματος τύπου enumerated 

 

Αφού ολοκληρωθεί κατ’αυτό τον τρόπο η εισαγωγή των  δεδομένων το έγγραφο 

αποθηκεύεται από την εντολή Save (Ctrl+S) της στήλης File. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αποθήκευση του εγγράφου είναι το να είναι έγκυρο (valid) συμφώνα με ό,τι έχει οριστεί 

στον Ορισμό Τύπου Εγγράφου αλλά και με σωστή σύνταξη (well formed) σύμφωνα με το 

πρότυπο xml. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα τοποθετεί τον κένσορα στο σημείο που 

κρίνεται προβληματικό. Τον έλεγχο για εγκυρότητα και σωστή σύνταξη μπορεί να τον 

διενεργήσει και ο χρήστης πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια και κατά την διάρκεια της 

εισαγωγής των στοιχείων. 
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8.2.4 Δημιουργία φύλλου μορφοποίησης 

Από το μενού file επιλέγουμε την επιλογή new. Επιλέγουμε τον τύπο αρχείου .xslt. 

(σχήμα16). Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται σε μορφή κειμένου(σχήμα 23). Ο συντάκτης 

κλείνει αυτόματα τα στοιχεία που επιλέγονται με σημεία τέλους (end tags). Στο δεξί τμήμα 

της επιφάνειας εργασίας εμφανίζονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρότυπο της XSLT 

στοιχεία καθώς και αρκετά από τα στοιχεία της XHTML.  Και εδώ είναι δυνατόν να 

διενεργηθεί έλεγχος για το αν ένα έγγραφο ακολουθεί ορθά την προβλεπόμενη σύνταξη (well 

formed).To σημείο του σφάλματος επισημαίνεται από τον κένσορα. Ένας επιπλέον έλεγχος 

για την ορθότητα του εγγράφου μπορεί να γίνει με την προσθήκη του φύλλου μορφοποίησης 

στο xml έγγραφο και την προβολή του μέσα από τον Internet Exlorer. Σε περίπτωση 

σφάλματος ο αναδιφητής θα επισημάνει το σφάλμα. Συχνά αυτό σχετίζεται με τις σχέσεις 

προγόνου- απογόνου ανάμεσα στα xslt στοιχεία (π.χ. ένα template match δεν επιτρέπεται να 

φωλιαστεί σε ένα στοιχείο apply templates).   

8.2.5 Προσθήκη φύλλου Μορφοποίησης στο xml έγγραφο 

Για να επιλέξουμε ένα υπάρχον φύλλο μορφοποίησης βάσει του οποίου θα γίνει η 

προβολή των δεδομένων ενός xml εγγράφου επιλέγουμε από το μενού την στήλη XSL και 

επιλέγουμε την εντολή Assign XSL. Θα παρουσιαστεί ένα παράθυρο παρόμοιο με αυτό του 

σχήματος 19 για την επιλογή του επιθυμητού εγγράφου. Επιλέγουμε το έγγραφο και μετά 

OK. O συντάκτης θα προσθέσει την δήλωση με το όνομα και την τοποθεσία του φύλλου 

μορφοποίησης στο xml έγγραφο. Για να δούμε πως παρουσιάζεται το έγγραφο με το φύλλο 

μορφοποίησης επιλέγουμε από το μενού την στήλη view και από εκεί το browser view, ή το 

σχετικό εικονίδιο. Είναι επίσης δυνατόν να ανοίξουμε το αρχείο κατευθείαν από τον Internet 

Explorer. 
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Σχήμα 24: Παράθυρο δημιουργίας φύλλου μορφοποίησης 
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9 Μορφοποίηση 

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε με ποιον τρόπο γίνεται η εισαγωγή δεδομένων στο 

περιβάλλον του συντάκτη XMLSpy. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τα φύλλα μορφοποίησης 

που δημιουργήθηκαν για την παρουσίαση των xml δεδομένων. Το πλήρες περιεχόμενο 

των xslt εγγράφων παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας. 

9.1 Φύλλο μορφοποίησης προβολής όλων των δεδομένων του 

συστήματος(full.xslt) 

Το φύλλο μορφοποίησης full.xslt προβάλλει όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα. Ο συντακτικός αναλυτής ξεκινάει την αντιστοίχιση των δεδομένων από το 

κορυφαίο στοιχείο. Για την δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου για κάθε άμεσο απόγονο (child) 

του στοιχείου Βέροια γίνεται χρήση του στοιχείου <xsl:if>. Συγκεκριμένα όταν ο αναλυτής 

αντιστοιχίσει το στοιχείο Βέροια ελέγχει αν εμπεριέχει τα υποστοιχεία Γεωγραφία-

οικονομία, ιστορικές_πηγές, ιστορικό_διάγραμμα, πολεοδομικός_χαρακτήρας, ναοί και 

φορητές_εικόνες. Εάν τα στοιχεία υπάρχουν στο xml έγγραφο τυπώνεται ο αντίστοιχος 

τίτλος κάθε ενότητας και τον περιβάλλουμε από το στοιχείο δημιουργίας άγκυρας που 

παραπέμπει σε υπερσύνδεσμο (href) στον οποίο δίνουμε αυθαίρετα ένα όνομα.  

 

<xsl:template match="Βέροια"> 

    <xsl:if test="πολεοδομία"> 

    <a href="#M4">Πολεοδομικός Χαρακτήρας <br/> 

    </a> 

   </xsl:if> 

  <br/> 

  <xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

Για την σύνδεση της άγκυρας που δημιουργήσαμε με την αντίστοιχη ενότητα είναι 

απαραίτητη η δημιουργία του άλλου άκρου του υπερσυνδέσμου στο σημείο που ανευρίσκεται 

η ενότητα. Αυτό γίνεται όταν δίνεται το πρότυπο (template) για κάθε υποστοιχείο. Με την 

ανεύρεση του δημιουργείται ένα anchor name, του οποίου το όνομα πρέπει να είναι 

 100



αντίστοιχο με αυτό που δηλώσαμε με την χρήση του στοιχείου xsl:if για κάθε περίπτωση 

άμεσου απογόνου του στοιχείου Βέροια. 

 

<xsl:template match="πολεοδομία"> 

  <a name="M4"/> 

  <h1>Πολεοδομικός Χαρακτήρας </h1> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

Με τον ίδιο περίπου τρόπο γίνεται και η δημιουργία των μενού μπροστά από κάθε 

μεγάλη ενότητα (π.χ. για την δημιουργία του μενού Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφικός 

Διάκοσμος, Εικόνες). Η διαφορά εδώ είναι ότι το όνομα της άγκυρας συντίθεται με την 

βοήθεια μια μεταβλητής που περιέχει  το μοναδικό για κάθε ναό attribute του ναού με την 

προσθήκη των αλφαριθμητικών χαρακτήρων  Μ1 για τα ιστορικά_στοιχεία, Μ2 για την 

αρχιτεκτονική, Μ3 για τον ζωγραφικό_διάκοσμο κ.ο.κ.  

 <xsl:template match="ναός/προσωνυμία"> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="προσωνυμία/ονομασία"> 

 <xsl:apply-templates/> 

 <xsl:if test="../../ιστορικά_στοιxεία"> 

 <xsl:variable name="menutempleanchor"> 

 <xsl:value-of select="../../@ID"/> 

 <xsl:text>M1</xsl:text> 

 </xsl:variable> 

 …   

 </xsl:template> 

 

Μια αντίστοιχη διαδικασία γίνεται κάθε φορά που αντιστοιχίζεται κάθε ένα από αυτά 

τα υποστοιχεία του ναού.  

<xsl:template match="ναός/ιστορικά_στοιxεία"> 

  <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
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   <xsl:value-of select="../@ID"/> 

   <xsl:text>M1</xsl:text> 

  </xsl:variable> 

  <a name="{$menutempleanchor}"/> 

  <h2>Ιστορία</h2> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

Κάθε διαφορετική ενότητα  εισάγεται σε έναν πίνακα (table) που ορίζεται σύμφωνα 

με τους κανόνες της XHTML.Για να είναι ευκολότερη η αναγνώριση κάθε ενότητα από τον 

χρήστη τα στοιχεία για την Ιστορία προβάλλονται σε μπλε χρώμα, για την Αρχιτεκτονική σε 

πράσινο, για τον Ζωγραφικό διάκοσμο σε ανοιχτό πορτοκαλί και για τις Φορητές Εικόνες σε 

ροζ. 

Για την δημιουργία υπερσυνδέσμων σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα από 

ένα ομώνυμα στοιχεία κάτω από τον ίδιο γονέα (parent) χρησιμοποιείται το στοιχείο <xsl:for 

each>  σε συνδυασμό με το στοιχείο  <xsl:variable>. Αυτή είναι η περίπτωση της 

δημιουργίας του μενού για το σύνολο των ναών, των τοιχογραφιών κάθε ναού ή  για τον 

κατάλογο των εικόνων που βρίσκονται κάτω από το στοιχείο Βέροια. Παρακάτω δίνεται ένα 

παράδειγμα από το μενού για το σύνολο των ναών. Για κάθε υποστοιχείο ναός του στοιχείου 

ναοί δημιουργείται μια μεταβλητή από το περιεχόμενο του μοναδικού για κάθε ναό 

γνωρίσματος id. Έπειτα επιλέγουμε να προβάλλουμε την ονομασία του ναού που βρίσκεται 

κάτω από το υποστοιχείο ονομασία. Γύρω από την ονομασία τοποθετείται το ένα άκρο της 

άγκυρας που παραπέμπει σε υπερσύνδεσμο που παίρνει ως αξία το περιεχόμενο της 

μεταβλητής που ορίσαμε. 

<xsl:template match="ναοί"> 

  <a name="M5"/> 

  <h3> Ναοί</h3> 

  <blockquote> 

   <xsl:for-each select="ναός"> 

   <xsl:variable name="templeanchor"> 

     <xsl:value-of select="./@ID"/> 

    </xsl:variable> 

    <a href="#{$templeanchor}"> 
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    <xsl:value-of select="./προσωνυμία/ονομασία"/> 

    </a> 

    <br/> 

   </xsl:for-each> 

   

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:template> 

  

Κάθε φορά που ο συντακτικός αναλυτής βρίσκεται μπροστά από ένα στοιχείο 

ναός/προσωνυμία/ονομασία δημιουργεί μια  αθέατη για τον χρήστη μεταβλητή από το 

γνώρισμα ID του ναού που θα λειτουργήσει ως άλλο άκρο της άγκυρας.  Αυτός ο μηχανισμός 

χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία στο φύλλο μορφοποίησης. 

 

<xsl:template match="προσωνυμία/ονομασία"> 

  <xsl:variable name="templeanchor"> 

   <xsl:value-of select="../../@ID"/> 

  </xsl:variable> 

  <a name="{$templeanchor}"/> 

  <center> 

   <xsl:apply-templates/> 

   <hr/> 

  </center> 

</xsl:template> 

 

Μεταβλητές χρησιμοποιούνται και για την προβολή των φωτογραφιών που 

συνοδεύουν την παρουσίαση. Εδώ δημιουργούνται δυο μεταβλητές. Αυτό συμβαίνει γιατί 

θέλουμε να προβληθεί στο έγγραφο η μεσαίου μεγέθους φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή θα 

χρησιμοποιηθεί ως υπερσύνδεσμος για την προβολή σε ένα ξεχωριστό παράθυρο της 

φωτογραφίας μεγαλύτερου μεγέθους. Για τις ανάγκες της παρουσίασης όλες οι φωτογραφίες 

είναι αποθηκευμένες σε τρία μεγέθη, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Το στοιχείο <xsl:value-of 

select> επιλέγει το μονοπάτι που έχει περαστεί στο xml έγγραφο. Έπειτα  το στοιχείο αυτό 

φωλιάζεται μέσα στο στοιχείο <xsl:variable>. H μεταβλητή συντίθεται από το μονοπάτι και 

τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που βρίσκονται πριν από το στοιχείο <xsl:value-of select> 

 103



και που παραπέμπουν στον κατάλογο (directory) κάτω από το οποίο βρίσκεται το αρχείο που 

μας ενδιαφέρει ανά περίπτωση. Έτσι προβάλλουμε το αρχείο το όνομα του οποίου περιέχεται 

στην μεταβλητή imagosmall και δημιουργούμε έναν υπερσύνδεσμο προς το αρχείο το όνομα 

του οποίου περιέχεται στην μεταβλητή imagofull. Δημιουργείται επίσης μια τρίτη μεταβλητή 

από το περιεχόμενο του στοιχείου μονοπάτι που δίνεται ως όνομα άγκυρας για τον 

υπερσύνδεσμο που θα δημιουργηθεί στο δεύτερο φύλλο μορφοποίηση gallery.xslt 

 <xsl:template match="φωτογραφία"> 

  <xsl:variable name="imagomedium"> 

 ..\ImagoMedium\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:variable> 

  <xsl:variable name="imagofull"> 

   ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:variable> 

   <xsl:variable name="imagoanchor"> 

   <xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:variable> 

  <a name="{$imagoanchor}"/> 

  <p/> 

  <p/> 

  <center> 

   <a href="{$imagofull}" target="imagewindow"> 

    <img src="{$imagomedium}"/> 

   </a><br/> <p/>    

  </center> 

</xsl:template> 

 

Στην περίπτωση των βιβλιογραφικών αναφορών θελήσαμε να δημιουργήσουμε 

υπερσυνδέσμους από το στοιχείο βιβ, που περιέχεται ως υποστοχείο πολλών στοιχείων που 

περιέχουν ελεύθερο κείμενο, στην αντίστοιχη βιβλιογραφική_αναφορά  από τον συνολικό 

κατάλογο που παρατίθεται στο τέλος του εγγράφου. Όταν γίνεται η αντιστοίχιση του  

στοιχείου βιβ δημιουργούμε δυο μεταβλητές. Στην πρώτη τοποθετείται το περιεχόμενο που 

βρίσκεται μέσα στο στοιχείο βιβ. Η δεύτερη μεταβλητή, την οποία ονομάζουμε bibanchor, 

παίρνει το περιεχόμενο της πρώτης και το μεταφράζει σε λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με 
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την ακολουθία που ορίζουμε. Με το  περιεχόμενο της δημιουργείται το ένα άκρο του 

υπερσυνδέσμου που θα μας οδηγήσει στον πίνακα των βιβλιογραφικών αναφορών.   Η λύση 

αυτή υιοθετήθηκε γιατί το σύστημα  δεν δέχεται την δημιουργία υπερσυνδέσμου με 

ελληνικούς χαρακτήρες.  

 <xsl:template match="βιβ"> 

  <xsl:variable name="name"> 

   <xsl:value-of select="."/> 

  </xsl:variable> 

  <xsl:variable name="bibanchor"> 

   <xsl:value-of select="translate($name, 

'εέΕΈρΡτΤυϋύΥθΘιΙίΊϊοόΟΌπΠαάΑΆσςΣδΔφΦγΓηΗήΉξΞκΚλΛζΖΧχψΨωώΏΩβΒνΝμΜ','eeeerrttyy
yy88iiiιiooooppaaaasssddffgghhhh33kkllzzxx??wwwwbbnnmm')"/> 

  </xsl:variable> 

  <a href="#{$bibanchor}"> 

   <xsl:value-of select="."/> 

  </a> 

 </xsl:template> 

Για την δημιουργία του άλλου άκρου του υπερσυνδέσμου γίνεται μια αντίστοιχη 

επιχείρηση στην αντιστοίχιση του στοιχείου βιβλιογραφική_αναφορά. Επιλέγουμε την τιμή 

του υποστοιχείου σύντμηση και δημιουργούμε μια μεταβλητή με το όνομα name. Με την 

εισαγωγή του στοιχείου  <xsl:if test> ελέγχουμε αν το περιεχόμενο του βιβ είναι ίδιο με το 

περιεχόμενο της μεταβλητής name, δηλαδή ουσιαστικά του υποστοιχείου σύντμηση του 

στοιχείου βιβλιογραφική_αναφορά. Εάν το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας είναι θετικό 

δημιουργείται μια νέα μεταβλητή, η bibanchor. Η διαδικασία της μετάφρασης 

επαναλαμβάνεται για όλα τα στοιχεία σύντμηση που είναι γραμμένα με ελληνικούς 

χαρακτήρες. Έπειτα το περιεχόμενο της μεταβλητής bibanchor ορίζεται ως άλλο άκρο του 

υπερσυνδέσμου. 

 <xsl:template match="βιβλιογραφική_αναφορά"> 

  <xsl:variable name="name"> 

   <xsl:value-of select="σύντμηση"/> 

  </xsl:variable> 

  <xsl:if test="//βιβ = $name ">  

  <xsl:variable name="bibanchor"> 

   <xsl:value-of select="translate($name, 
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'εέΕΈρΡτΤυϋύΥθΘιΙίΊϊοόΟΌπΠαάΑΆσςΣδΔφΦγΓηΗήΉξΞκΚλΛζΖΧχψΨωώΏΩβΒνΝμΜ','eeeerrttyy
yy88iiiιiooooppaaaasssddffgghhhh33kkllzzxx??wwwwbbnnmm')"/> 

  </xsl:variable> 

  <TR>    

   <a name="{$bibanchor}"/> 

   <xsl:apply-templates select="σύντμηση"/> 

   <xsl:apply-templates select="συγγραφέας"/> 

   <xsl:apply-templates select="τίτλος"/> 

   <xsl:apply-templates select="τόπος"/> 

   <xsl:apply-templates select="έτος"/> 

   <xsl:apply-templates select="σελίδες"/> 

  </TR> 

   </xsl:if>  

 </xsl:template>  

 

Το φύλλο μορφοποίησης βάσει του οποίου το έγγραφο μας μετατρέπεται σε ένα άλλο 

έγγραφο, δηλώνεται μέσα στο xml έγγραφο. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο xml έγγραφο. Για 

τις ανάγκες της παρουσίασης μετατρέπουμε με την βοήθεια ενός ειδικού μεταφραστή 

(translator) το xml έγγραφο σε HTML, με το όνομα  content.HTML. H λύση αυτή επιλέχθηκε 

γιατί η συνύπαρξη frames και xml εγγράφων δεν είναι ακόμα τελείως συμβατή. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για κρίσιμες αποφάσεις  που άπτονται του θέματος της τελικής 

παρουσίασης του συνόλου της εργασίας δίνονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Σχήμα 25: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 
full.xslt 

9.2 Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των 

φωτογραφιών(gallery.xslt) 

Ορίζουμε την δημιουργία ενός πίνακα όταν  ο επεξεργαστής θα αντιστοιχίσει το 

στοιχείο Βέροια και έπειτα προσδιορίζουμε ότι κάθε σειρά θα περιλαμβάνει δύο στήλες. 

Στην πρώτη θα τοποθετηθεί η φωτογραφία και στην δεύτερη ο υπότιτλος. Ο συντακτικός 

αναλυτής, πριν συμπληρώσει τον πίνακα θα διασταυρώσει αν σε άλλο σημείο του εγγράφου 

έχει γίνει αντιστοίχιση για τα στοιχεία φωτογραφία και υπότιτλος.   

Στην αντιστοίχιση για το στοιχείο φωτογραφία ορίζουμε δύο παραμέτρους, την 

ImagoSmall και την ImagoFull. Και οι δυο θα δημιουργηθούν από το περιεχόμενο του 

υποστοιχείου μονοπάτι και τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που βρίσκονται μπροστά από  

το φωλιασμένο μέσα στο στοιχείο της παραμέτρου <xsl:value-of>. Έπειτα ορίζεται ως πηγή 

της αρχείου εικόνας το περιεχόμενο της αξίας της μεταβλητής ΙmagoSmall και δημιουργείται 

υπερσύνδεσμος στο αρχείο ImagoFull που θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.  

 <xsl:template match="φωτογραφία"> 

  <xsl:param name="ImagoSmall"> 

   ..\ImagoSmall\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
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  </xsl:param> 

  <xsl:param name="ImagoFull"> 

  ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 

  </xsl:param> 

  <a href="{$ImagoFull}" target="IMAGEWINDOW"> 

   <img src="{$ImagoSmall}"/> 

  </a> 

 </xsl:template> 

Στην δεύτερη στήλη θέλουμε να προβληθεί ο υπότιτλος που βρίσκεται κάτω από 

κάθε εικόνα και να παραπέμψουμε στο ακριβές σημείο όπου αυτός βρίσκεται μέσα στο 

έγγραφο. Επιπλέον εάν η φωτογραφία τεκμηριώνει τα δεδομένα για κάποιον ναό θα πρέπει να 

προβληθεί το όνομα του ναού, ενώ αν τεκμηριώνει φορητή εικόνα που δεν προέρχεται από 

κάποιον από τους εξεταζόμενους ναούς, θα πρέπει να προβληθεί το περιεχόμενο του 

στοιχείου θέση_εύρεσης. 

Η μεταβλητή imagoanchor, που κατασκευάζεται από το περιεχόμενο του στοιχείου 

μονοπάτι θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υπερσυνδέσμου στο αντίστοιχο σημείο του 

αρχείου content.HTML. Επειδή το content.HTML δημιουργήθηκε με την βοήθεια του 

φύλλου μορφοποίησης full.xslt , στο οποίο ορίσαμε το όνομα της άγκυρας με τρόπο που ήδη 

περιγράψαμε, ο υπερσύνδεσμος θα μας κατευθύνει στο αντίστοιχο σημείο του HTML 

εγγράφου. 

  <xsl:template match="υπότιτλος"> 

   <xsl:variable name="imagoanchor"> 

    <xsl:value-of select="../μονοπάτι"/> 

   </xsl:variable> 

   <br/> 

   <a href="content.HTML#{$imagoanchor}" target="frame2"> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </a> 

  <xsl:if test="ancestor::ναός"> 

  <br/>προέλευση:<xsl:value-of select="ancestor::ναός/προσωνυμία/ονομασία"/> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="ancestor::φορητές_εικόνες/../../Βέροια"> 

<br/>Θέση εύρεσης: <xsl:value-of select="ancestor::φορητή_εικόνα/θέση_εύρεσης"/> 
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   </xsl:if> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

Γίνεται έπειτα ένας έλεγχος για τους προγόνους (ancestors) του στοιχείου υπότιτλος. 

Σε περίπτωση που ανευρεθεί ως πρόγονος το στοιχείο ναός θα προβληθεί μετά από την λέξη 

προέλευση η ονομασία του ναού ενώ αν βρεθεί ένας πρόγονος φορητές_εικόνες, δεύτερος 

απόγονος του κορυφαίο στοιχείου του εγγράφου (root element) με ορισμένο απόγονο την 

Βέροια θα προβληθεί μετά τις λέξεις θέση εύρεσης το περιεχόμενο που βρίσκεται κάτω από το 

στοιχείο θέση_εύρεσης(σχήμα 25). 

 Με την βοήθεια του ειδικού μεταφραστή μπορούμε να μεταφράσουμε αυτό το 

αρχείο στο HTML αρχείο gallery.HTML ή να το προβάλλουμε ως xml ορίζοντας στο xml 

έγγραφο την θέση εύρεσης και το όνομα του αρχείου gallery.xslt. 

 

Σχήμα 26: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 
gallery.xslt 
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9.3 Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των τοιχογραφιών 

(frescoes.xslt) 

Mε το φύλλο μορφοποίησης frescoes.xslt θα προβληθούν όλες οι φωτογραφίες των 

τοιχογραφιών , το εικονογραφικό τους θέμα, ο ναός στον οποίον βρίσκονται ενώ παράλληλα 

γίνεται και ταξινόμηση τους ανά  εικονογραφικό θέμα(σχήμα 26). 

Δημιουργούμε έναν πίνακα και ορίζουμε ότι στην πρώτη στήλη θα προβληθεί η 

φωτογραφία κάθε τοιχογραφίας και στην δεύτερη το εικονογραφικό θέμα. Με την βοήθεια 

του στοιχείου <xsl:sort> ορίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει ταξινόμηση ανά εικονογραφικό θέμα 

πριν την τοποθέτηση των δεδομένων στον πίνακα.  

Για την αντιστοίχιση της φωτογραφίας κάθε τοιχογραφίας ακολουθούμε την ίδια 

μέθοδο που ακολουθήσαμε στο φύλλο μορφοποίησης για την προβολή όλων των 

φωτογραφιών. 

Στον αντιστοίχιση του εικονογραφικού θέματος δημιουργούμε μια μεταβλητή από το 

γνώρισμα idf κάθε τοιχογραφίας. Το περιεχόμενο της μεταβλητής μαζί με τους 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες content.HTML# παραπέμπει στην τοιχογραφία με το εκάστοτε 

idf, έτσι όπως έχει οριστεί στο xml έγγραφο.  

Για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον ναό προέλευσης δημιουργούμε μια 

ακόμα μεταβλητή στην οποία τοποθετούμε το γνώρισμα id του ναού προέλευσης. Ο 

σύνδεσμος προς το έγγραφο content.HTML δημιουργείται με τον ίδιον τρόπο όπως και 

παραπάνω. 
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Σχήμα 27:Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 
frescoes.xslt 

9.4 Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των φορητών 

εικόνων (icons.xslt) 

Με το φύλλο μορφοποίησης icon.xslt προβάλλονται όλες οι φορητές εικόνες που 

περιέχονται στο xml έγγραφο. Σε περίπτωση που το στοιχείο φορητή_εικόνα προέρχεται από 

ναό προβάλλεται το όνομα του ναού από τον οποίο προέρχεται και δημιουργείται ένας 

υπερσύνδεσμος προς αυτόν Σε αντίθετη περίπτωση προβάλλεται το στοιχείο θέση_εύρεσης. 

Ακολουθούνται παρόμοια βήματα με αυτά που ακολουθήσαμε  στο φύλλο μορφοποίησης για 

τις τοιχογραφίες. Εδώ όμως ως άμεσος πρόγονος του στοιχείου φωτογραφία ορίζεται στο 

στοιχείο φορητή_εικόνα. Με την χρήση του xslt στοιχείου <xsl:if> ελέγχουμε αν η 

φορητή_εικόνα έχει ως πρόγονο το στοιχείο ναός.  Σε αυτήν την περίπτωση εκτός από τον 

υπερσύνδεσμο προς την εικόνα μέσα στο έγγραφο δημιουργείται ένας υπερσύνδεσμος προς 

τον ναό από τον οποίον προέρχεται. Σε αντίθετη περίπτωση προβάλλεται το στοιχείο 

θέση_εύρεσης (σχήμα 27). 
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Σχήμα 28: Τμήμα του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου μορφοποίησης 
icons.xslt 
 

Οι υπερσύνδεσμοι προς τις εικόνες δημιουργούνται με την βοήθεια του γνωρίσματος 

ide, μοναδικού για κάθε εικόνα μέσα στο έγγραφο, με χρήση των στοιχείων της XHTML <a 

name> και <a href>. Για την κατασκευή της διεύθυνσης στην οποία θα κατευθυνθεί ο 

υπερσύνδεσμος χρησιμοποιείται ο μηχανισμός για την δημιουργία μεταβλητών στην xslt με 

ανάγνωση του γνωρίσματος ide. Η αντιστοίχιση για τις φωτογραφίες ακολουθεί το 

παράδειγμα των φύλλων μορφοποίησης gallery.xslt και frescoes.xslt. 

 

9.5 Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή των βιβλιογραφικών 

συντμήσεων που αναφέρονται σε έναν μόνο ναό (biblio.xslt). 

 

Με το φύλλο μορφοποίησης biblio.xslt θα προβληθούν όλες οι βιβλιογραφικές 

συντμήσεις (βιβ) που αναφέρονται για την τεκμηρίωση της πληροφορίας που αφορά μονάχα 

έναν ναό σε έναν  πίνακα (σχήμα 28). Η δημιουργία του πίνακα ακολουθεί τα βήματα που 

αναφέρθηκαν στο πρώτο φύλλο μορφοποίησης full.xslt.  Το περιεχόμενο του στοιχείου 
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σύντμηση, άμεσος απόγονος του στοιχείου βιβλιογραφική_αναφορά τοποθετείται στην 

παράμετρο name. Έπειτα με χρήση του στοιχείου της xslt <xsl:if test> ελέγχουμε αν κάποιο 

από τα στοιχεία βιβ που περιέχεται σε έναν ναό με ένα συγκεκριμένο όνομα ή γνώρισμα έχει 

το ίδιο περιεχόμενο με το περιεχόμενο της μεταβλητής name. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο το σύστημα εισάγει την βιβλιογραφική αναφορά στον πίνακα. Στο παράδειγμα 

που ακολουθεί επιθυμούμε την βιβλιογραφία για τον ναό του Χριστού.  Το σύστημα θα 

ελέγξει αν κάποιο από τα στοιχεία βιβ έχει την ίδια αξία με το στοιχείο σύντμηση της 

βιβλιογραφικής αναφοράς και θα δημιουργήσει τον πίνακα(σχήμα 28). 

<xsl:template match="βιβλιογραφική_αναφορά"> 

  <xsl:variable name="name"> 

   <xsl:value-of select="σύντμηση"/> 

  </xsl:variable> 

  <xsl:if test="//ναός[@ID='xristos']//βιβ = $name "> 

 … 

</xsl:template> 

 

Σχήμα 29:Μορφοποίηση του xml εγγράφου για την Βέροια με χρήση του φύλλου 
μορφοποίησης biblio.xslt 
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10  Μια  ηλεκτρονική παρουσίαση των δεδομένων για 

την Ύστερη Βυζαντινή Βέροια 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο δομείται και παρουσιάζεται μια 

ηλεκτρονική παρουσίαση που δημιουργήθηκε από το xml. έγγραφο για την ύστερη βυζαντινή 

Βέροια και τα φύλλα μορφοποίησης που δημιουργήθηκαν . Στο δεύτερο μέρος  προτείνεται 

ένα σενάριο πλοήγησης στον κόσμο της Ύστερης Βυζαντινής Βέροιας 

10.1 Μετατροπή του xml αρχείου σε HTML έγγραφα 

Στο τελικό σημείο δημιουργίας της ηλεκτρονικής παρουσίασης κρίθηκε απαραίτητη 

η μετατροπή των xml αρχείων σε HTML. H απόφαση αυτή πάρθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι η 

συμπεριφορά του Internet Explorer προς τα xml έγγραφα διαταράσσεται από την ύπαρξη 

frames. Παρατηρήθηκε συγκεκριμένα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα εικονίδια για την 

πλοήγηση σε επόμενες (front) και προηγούμενες (back) σελίδες δεν λειτουργούσαν πάντοτε ή 

όταν λειτουργούσαν κατέληγαν πάντα στην αρχική σελίδα. Επιπλέον, επειδή τα xml έγγραφα 

μετατρέπονται την στιγμή της επεξεργασίας τους από τον αναδιφητή, κάθε επιλογή στο 

αριστερό, βοηθητικό για την πλοήγηση frame είχε ως αποτέλεσμα την επαναφόρτωση 

ολόκληρου του εγγράφου με αποτέλεσμα την απώλεια αρκετού χρόνου πριν η σελίδα 

παρουσιαστεί στο κεντρικό frame.Tα προβλήματα αυτά λύθηκαν όταν το xml έγγραφο -με 

διαφορετικά ανά περίπτωση φύλλα μορφοποίησης- μετατράπηκε σε HTML αρχεία με την 

βοήθεια ενός μεταφραστή. Μια άλλη λύση θα ήταν η κατάργηση των frames. Αυτή η λύση 

όμως στερεί από τον πιθανό επισκέπτη την συνολική εικόνα για το περιεχόμενο της 

παρουσίασης. Έτσι, το αρχείο content.xml που περιέχει όλα τα δεδομένα που κατέγραψε και 

αποδελτίωσε αυτή η εργασία, συνδυάζεται με διαφορετικά style sheets, δημιουργώντας 

διαφορετικές, φιλτραρισμένες όψεις των ίδιων κάθε φορά δεδομένων. Τα αρχεία αυτά 

μεταφράζονται αυτόματα από έναν μεταφραστή και συνδυάζονται με HTML έγγραφα για να 

παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

10.2 Δομή της HTML παρουσίασης 

10.2.1 Index.HTML 

Το αρχικό αρχείο στο οποίο κατευθύνεται ο επισκέπτης είναι το index.HTML.To 

αρχείο αυτό ορίζει την ύπαρξη τριών frame. Στο αριστερό frame καλείται το αρχείο 

menu1.HTML. Στο μεσαίο frame καλείται το αρχείο home.HTML με την αρχική σελίδα της 

παρουσίασης. Τέλος, στο δεξί frame  καλείται το αρχείο bar.HTML. 

 114



 

Σχήμα 30: Η δομή του αρχείου index.HTML 

10.2.2 Μenu1.HTML 

Το αρχείο αυτό αποτελεί έναν από τους σταθερούς άξονες πλοήγησης του επισκέπτη. 

Οι επιλογές που έχει ο επισκέπτης είναι οι εξής: Γεωγραφία-Οικονομία, Ιστορικές Πηγές, 

Ιστορικό Διάγραμμα, Πολεοδομικός Χαρακτήρας, Ναοί, Εικόνες, Χάρτης και Σύνολο 

Φωτογραφιών. Σε κάθε μια από  τις έξι πρώτες  περιοχές δημιουργείται ένας υπερσύνδεσμος 

στο αντίστοιχο σημείο του αρχείου content.HTML, το οποίο έχει δημιουργηθεί με την 

βοήθεια ενός μεταφραστή από το αρχείο content.xml, που περιέχει το σύνολο των δεδομένων 

και το φύλλο μορφοποίησης full.xslt.Ο υπερσύνδεσμος χάρτης καλεί το αρχείο index2.HTML 

και ο υπερσύνδεσμος σύνολο φωτογραφιών το αρχείο phototot.hml. 

 

Σχήμα 31: H δομή του αρχείου menu1.HTML 

10.2.3 Index2.HTML 

To αρχείο index2.HTML χωρίζει την οθόνη σε τρία frames όπως και το αρχείο 

index.HTML. Tο αριστερό frame καλεί το αρχείο menu2.HTML. Είναι το ίδιο με το 

menu1.HTML, δίχως όμως την επιλογή χάρτης, αφού τώρα ο χάρτης είναι ενεργοποιημένος.    
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Το κεντρικό frame  διαχωρίζεται σε δύο ακόμα περιοχές. Στην πρώτη καλείται το αρχείο 

map.HTML στο οποίο περιέχεται ο χάρτης  και στην δεύτερη το αρχείο content.HTML.  

 

Σχήμα 32: Η δομή του αρχείου index2.HTML 

10.2.4 Μenu2.HTML 

Το αρχείο menu2.HTML διέπεται από την ίδια οργάνωση με το αρχείο menu1.HTML 

αλλά χωρίς την επιλογή χάρτης. 

 

Σχήμα 33: Η δομή του αρχείου  Menu2.HTML 

10.2.5 Map.HTML 

Το αρχείο map.HTML καλεί έναν αλληλεπιδραστικό χάρτη της πόλης της Βέροιας. 

Στην αρχείο εικόνας που καλείται έχουν σημειωθεί με κόκκινο κύκλο οι ναοί της πόλης που 

ανήκουν στην ύστερη βυζαντινή περίοδο. Η κάθε μια από αυτές τις περιοχές μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να καλέσει στο κεντρικό frame  το αρχείο content.HTML  στο σημείο που 

βρίσκεται ο ναός που ο χρήστης επέλεξε από τον χάρτη.  
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10.2.6  Phototot.HTML 

Στο αρχείο phototot.HTML  ενυπάρχουν τρεις υπερσύνδεσμοι προς τρία διαφορετικά 

αρχεία. Ο υπερσύνδεσμος Συνολικός κατάλογος φωτογραφιών οδηγεί στο αρχείο 

gallery.HTML. Ο υπερσύνδεσμος Τοιχογραφίες ενεργοποιεί το αρχείο frescoes.HTML. Από 

τον υπερσύνδεσμο Φορητές Εικόνες ενεργοποιείται το αρχείο icons.HTML 

 

Σχήμα 34: Η δομή του αρχείου phototot.HTML 

10.2.7  Content.HTML 

Περιέχει όλα τα δεδομένα του xml εγγράφου content.xml μεταφρασμένα σε HTML 

με χρήση του φύλλου μορφοποίησης full.xslt ή fullsimple.xslt. 

10.2.8  Gallery.HTML 

To αρχείο αυτό προκύπτει μετά από μετάφραση σε HTML του περιεχομένου του 

αρχείου content.xml σε συνδυασμό με το φύλλο μορφοποίησης gallery.xslt.   

10.2.9  Frescoes.HTML 

Το έγγραφο πηγής (source document) είναι και σε αυτήν την περίπτωση το αρχείο 

content.xml μορφοποιημένο από το φύλλο μορφοποίησης frescoes.xslt μεταφρασμένο σε 

HTML. 

10.2.10 Icons.HTML 

To αρχείο αυτό είναι το αποτέλεσμα της μετάφρασης σε HTML του αρχείου 

content.HTML με το φύλλο μορφοποίησης icons.xlt. 
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10.3 Σενάριο Πλοήγησης 

10.3.1 Αρχική σελίδα 

Στην αρχική σελίδα της παρουσίασης παρουσιάζεται στον επισκέπτη το μενού 

πλοήγησης στα αριστερά, το οποίο παραμένει ενεργό ανεξάρτητα από την διαδρομή που θα 

ακολουθήσει στα περιεχόμενα της παρουσίασης (σχήμα 34). Στο  αριστερό μενού 

προτείνονται στον επισκέπτη οι εξής επιλογές: 

• Γεωγραφία-Οικονομία 

• Ιστορικές πηγές 

• Ιστορικό Διάγραμμα 

• Πολεοδομικός χαρακτήρας 

• Ναοί 

• Φορητές Εικόνες 

• Χάρτης 

• Σύνολο Φωτογραφιών 

 

 

Σχήμα 35: Αρχική σελίδα της παρουσίασης για την Ύστερη Βυζαντινή Βέροια 
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10.3.2 Γεωγραφία-Οικονομία 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την 

γεωγραφία της περιοχής την υπό εξέτασιν εποχή καθώς και με τον χαρακτήρα της παραγωγής 

και την οικονομία (σχήμα 35). Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα σε οποιοδήποτε σημείο 

υπάρχει βιβλιογραφική παραπομπή να ενεργοποιήσει τον υπερσύνδεσμο και να βρεθεί στον 

πίνακα με την βιβλιογραφία(σχήμα 54). Στην κορυφή της σελίδας θα εμφανιστεί η πλήρης 

εγγραφή του βιβλίου στο οποίο γίνεται αναφορά. 

 

Σχήμα 36: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Γεωγραφία-Οικονομία» 

10.3.3 Ιστορικές πηγές 

Στην ενότητα (σχήμα 36) αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιστορικές πηγές που 

αναφέρονται λιγότερο ή περισσότερο διεξοδικά στην Βέροια των βυζαντινών χρόνων. 

Έμφαση δίνεται στις πηγές των ύστερων Βυζαντινών Χρόνων. 

10.3.4 Ιστορικό Διάγραμμα 

Στην ενότητα (σχήμα 37) αυτή γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας των 

ύστερων Βυζαντινών Χρόνων με ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν 

την πόλη της Βέροιας και το ευρύτερο γεωγραφικό της διαμέρισμα  
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Σχήμα 37: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Ιστορικές Πηγές» 

 

Σχήμα 38: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Ιστορικό  Διάγραμμα» 
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10.3.5 Πολεοδομικός Χαρακτήρας 

Στο τμήμα αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την παρουσίαση μερικών όψεων του 

πολεοδομικού χαρακτήρα της πόλης. Η ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους 

υποενότητες: 

• Αμυντικός περίβολος 

• Πύλες 

• Οδικό Δίκτυο 

• Γειτονιές 

Για κάθε μία από αυτές τις υποενότητες υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο 

αντίστοιχο σημείο της παρουσίασης(σχήμα 38). 

 

 

Σχήμα 39: Τμήμα της θεματικής ενότητας με τίτλο «Πολεοδομικός Χαρακτήρας» 

10.3.6 Ναοί 

Με την ενεργοποίηση του υπερσυνδέσμου εμφανίζεται στο κεντρικό frame μια 

δυναμική λίστα με όλους τους ναούς της Βέροιας που έχουν βεβαιωμένη μια οικοδομική 

φάση στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους (σχήμα 39).  
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Σχήμα 40: Δυναμικός κατάλογος με υπερσυνδέσμους σε όλους τους ναούς 

 

Σχήμα 41:Δυναμικός κατάλογος πλοήγησης στα περιεχόμενα στιγμιοτύπου ναού (Ναός 
Αναστάσεως Χριστού) 
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Για κάθε ναό δημιουργείται ένας ακόμα δυναμικός κατάλογος με υπερσυνδέσμους  

που καθοδηγεί τον επισκέπτη στην ενότητα του ενδιαφέροντος του (σχήμα40).  

Οι ενότητες αυτές μπορούν δυνητικά να είναι οι εξής: 

• Ιστορία: Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται 

με την ιστορία του ναού, την τυχόν αναφορά του από γραπτά κείμενα, τις 

επιγραφικές μαρτυρίες επί του μνημείου που φωτίζουν τις συνθήκες ανίδρυσης του 

κ.ο.κ. Εάν υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες παρατίθεται το απόγραφο και η 

μεταγραφή της επιγραφής και γίνεται μνεία στα αναφερόμενα ή συσχετιζόμενα με το 

περιεχόμενο της επιγραφής ιστορικά πρόσωπα.  

• Αρχιτεκτονική: Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζεται και σχολιάζεται η κάτοψη 

του ναού, επισημαίνονται τυχόν ιδιομορφίες του μνημείου και αναφέρονται οι 

οικοδομικές φάσεις. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για την τοιχοδομία 

του μνημείου ή τον κεραμοπλαστικό του διάκοσμο (σχήμα  41). 

 

Σχήμα 42 : τμήμα υποενότητας για την αρχιτεκτονική (άγιος Γεώργιος Άρχοντος 
Γραμματικού) 

 

• Ζωγραφικός Διάκοσμος: Στην ενότητα Ζωγραφικός Διάκοσμος παρουσιάζονται 

όλες οι φάσεις τοιχογράφησης, με χρονολόγηση στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, 
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κάθε μνημείου. Για κάθε φάση τοιχογράφησης δημιουργείται ένας υπερσύνδεσμος 

(σχήμα 42). Κάτω από κάθε φάση τοιχογράφησης υπάρχουν άλλοι υπερσύνδεσμοι 

που οδηγούν σε κάθε μία από τις τοιχογραφίες που παρουσιάζονται(σχήμα 43). Κάθε 

τοιχογραφική φάση ή τοιχογραφία τεκμηριώνεται από ένα μικρό κείμενο με 

περιγραφή και ενίοτε σχόλια για την εικονογραφία και την τεχνοτροπία. 

• Φορητές Εικόνες: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι υστεροβυζαντινές εικόνες 

της Βέροιας που βρίσκονται στον ναό ή όντας στην συλλογή βυζαντινών εικόνων 

Βέροιας προέρχονται από τον ναό που εξετάζεται (σχήμα 44). Για κάθε μία από τις 

εικόνες δημιουργείται δυναμικά υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο σημείο αναφοράς 

τους(σχήμα 45). Κάθε καταγραφή και παρουσίαση φορητής εικόνας  συνοδεύεται 

από φωτογραφικό υλικό, ένα μικρό περιγραφικό κείμενο και ενίοτε σχόλια για την 

τεχνοτροπία ή εικονογραφία της παράστασης. 

 

Σχήμα 43: Δυναμικός κατάλογος για την πλοήγηση σε διαφορετικές τοιχογραφικές 
φάσεις (Ναός Παλιάς Μητρόπολης) 
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Σχήμα 44: Δυναμικός κατάλογος τοιχογραφιών 

 
Σχήμα 45: Δυναμικός κατάλογος για την πλοήγηση σε φορητές εικόνες προερχόμενες από 
συγκεκριμένο ναό (Γοργοεπήκοος) 
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Σχήμα 46:Επιλογή φορητής εικόνας από τον κατάλογο των εικόνων ναού 
(Γοργοεπήκοος) 

10.3.7 Φορητές Εικόνες 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι δημοσιευμένες υστεροβυζαντινές εικόνες 

της Βέροιας με άγνωστη προέλευση ή με προέλευση από ναό που δεν ανήκει στον χρονικό 

ορίζοντα των ύστερων χρόνων. Μετά από ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο δημιουργείται ένας 

κατάλογος με όλες τις εικόνες αυτής της ενότητας. Στον κατάλογο εμφανίζεται το 

εικονογραφικό θέμα και η χρονολόγηση της εικόνας (σχήμα 46). Κάθε εικόνα τεκμηριώνεται 

από μια τουλάχιστον φωτογραφία και ένα μικρό κείμενο με μια μικρή περιγραφή και μερικές 

φορές σχόλια για την εικονογραφία ή την τεχνοτροπία (σχήμα 47). 
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Σχήμα 47:Κατάλογος επιλογής φορητών εικόνων  

 

Σχήμα 48: Επιλογή εικόνας από τον κατάλογο των εικόνων 
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10.3.8 Χάρτης 

Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται ένας χάρτης της Βέροιας σε ένα καινούριο 

frame στο άνω τμήμα του κεντρικού τμήματος της παρουσίασης. Όταν ο κένσορας περνάει 

πάνω από τον χάρτη εμφανίζεται το όνομα του κάθε μνημείου που έχει σημανθεί. Κάθε ένα 

από αυτά τα σημεία που έχουν σημανθεί λειτουργεί ως υπερσύνδεσμος. Η ενεργοποίηση του 

θα προκαλέσει την εμφάνιση του επιλεχθέντος μνημείου στο κάτω frame (σχήμα 48). Οι 

διαστάσεις του πλαισίου στο οποίου βρίσκεται ο χάρτης μπορούν να αυξομειωθούν κατά 

βούληση (σχήμα 49). O χάρτης παραμένει στην οθόνη εκτός αν ο χρήστης επιστρέψει στο 

αρχείο αφετηρίας index.HTML (σχήμα 34). 

 

Σχήμα 49: Εμφάνιση του αλληλεπιδραστικού χάρτη της πόλης και επιλεγμένου ναού 
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Σχήμα 50: Προβολή του αλληλεπιδραστικού χάρτη σε όλο το κεντρικό πλαίσιο 

10.3.9 Σύνολο Φωτογραφιών 

Η ενεργοποίηση του υπερσυνδέσμου οδηγεί τον επισκέπτη σε μια νέα σελίδα. Εκεί 

του προτείνονται τρεις επιλογές: 

• Κατάλογος όλου του υλικού που χρησιμοποιήθηκε 

• Κατάλογος των τοιχογραφιών 

• Κατάλογος των φορητών εικόνων 

Όλες οι φωτογραφίες παρουσιάζονται σε μικρό μέγεθος (thumbnails) ως 

υπερσύνδεσμοι (σχήμα 50). Εάν ενεργοποιηθούν εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο η 

φωτογραφία σε μεγάλο μέγεθος(σχήμα 53). Στην δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται η 

λεζάντα κάθε φωτογραφίας. Η λεζάντα χρησιμοποιείται ως υπερσύνδεσμος που φέρνει τον 

χρήστη στην κεντρική παρουσίαση, στο σημείο εύρεσης της φωτογραφίας. 
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Σχήμα 51: Τμήμα του συνολικού καταλόγου φωτογραφιών 

Οι φορητές εικόνες και οι τοιχογραφίες παρουσιάζονται ταξινομημένες κατά 

εικονογραφικό θέμα (σχήμα 51, σχήμα 52). Οι μικρού μεγέθους φωτογραφίες 

ενεργοποιούνται και σε αυτήν την περίπτωση σε ένα νέο παράθυρο με το μεγάλο τους 

μέγεθος. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το εικονογραφικό θέμα και ο ναός ή  θέση 

προέλευσης (σχήμα 53). Κάθε εικονογραφικό θέμα ή ναός προέλευσης λειτουργεί ως 

υπερσύνδεσμος που φέρνει τον επισκέπτη στην κεντρική παρουσίαση, είτε στον ναό 

προέλευσης, είτε στον τίτλο που συνοδεύει κάθε εικόνα ή τοιχογραφία (ο τίτλος συντίθεται 

από το εικονογραφικό θέμα, την θέση εύρεσης και την χρονολόγηση). Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι αυτές οι πολλαπλές όψεις του φωτογραφικού υλικού προέρχονται από το ίδιο 

πηγαίο έγγραφο (source document) που μορφοποιείται από διαφορετικά φύλλα 

μορφοποίησης.  
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Σχήμα 52: Τμήμα του ευρετηριασμένου καταλόγου των εικόνων 

 

Σχήμα 53: Τμήμα του ευρετηριασμένου καταλόγου των τοιχογραφιών 
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Σχήμα 54: Άνοιγμα νέου παραθύρου από τον συνολικό κατάλογο τοιχογραφιών 

10.3.10 Γενικές παρατηρήσεις για την πλοήγηση του χρήστη στην 

ηλεκτρονική παρουσίαση 

Στα περισσότερα σημεία της παρουσίασης με ελεύθερο κείμενο γίνεται χρήση 

βιβλιογραφικών συντμήσεων. Πίσω από κάθε τέτοια σύντμηση βρίσκεται ένας 

υπερσύνδεσμος που οδηγεί στον συνολικό πίνακα βιβλιογραφίας (σχήμα 54) και πιο 

συγκεκριμένα στην σειρά εγγραφής του βιβλίου ή του άρθρου που αναφέρεται. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα για τα φύλλα μορφοποίησης όλο το 

φωτογραφικό υλικό αποθηκεύτηκε σε τρία διαφορετικά μεγέθη. Στην κεντρική παρουσίαση 

χρησιμοποιείται το μεσαίο μέγεθος. Γύρω όμως από κάθε τέτοια φωτογραφία δημιουργείται 

ένας υπερσύνδεσμος που αν ενεργοποιηθεί από τον χρήστη θα ανοίξει σε ένα καινούριο 

παράθυρο την εικόνα σε μεγάλο μέγεθος (σχήμα 55). 
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Σχήμα 55:Παρουσίαση του κατάλογου βιβλιογραφίας 

 

Σχήμα 56: Άνοιγμα νέου παραθύρου από την κεντρική παρουσίαση 
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11 Απολογισμός και Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας δομημένης ηλεκτρονικής 

παρουσίασης με θεματικό άξονα την πόλη της Βέροιας κατά την διάρκεια των ύστερων 

Βυζαντινών Χρόνων. Ως τελικός αποδέκτης της παρουσίασης των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν, κατεγράφησαν και μορφοποιήθηκαν ορίστηκε ένα ευρύ, μη εξειδικευμένο 

με την βυζαντινή ιστορία και αρχαιολογία κοινό. 

Σε διαφορετικά σημεία της εργασίας τονίστηκε η σπουδαιότητα των δομημένων 

εγγράφων και της ηλεκτρονικής σήμανσης για την υπό συνεχή διαμόρφωση κοινωνία της 

πληροφορίας αλλά και για την πολιτισμική τεκμηρίωση και την ανταλλαγή δεδομένων 

ανάμεσα σε μουσεία και πολιτισμικούς οργανισμούς. Για την υλοποίηση επιλέχθηκε η 

γλώσσα σήμανσης xml που αρχίζει ολοένα και πιο δυναμικά να συνδυάζεται ή να 

αντικαθιστά τελείως την μέχρι σήμερα επικρατούσα HTML, παρόλο που όταν άρχισε η 

εργασία αυτή η xml φάνταζε σαν μία αμφίβολης χρηστικότητας και λειτουργίας μέθοδος για 

την σήμανση ηλεκτρονικών εγγράφων. 

Μια σύνθετη ακολουθία βημάτων οδήγησε στην τελική διαμόρφωση της 

παρουσίασης: Ανάλυση απαιτήσεων του υπό σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος, 

μοντελοποίηση των δεδομένων που επιλέξαμε να αναπαραστήσουμε, δημιουργία ενός 

ορισμού τύπου εγγράφου που να αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη κάτω από το υλικό που 

θελήσαμε να τεκμηριώσουμε δομή και βέβαια εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα και 

έλεγχος για την εγκυρότητα τους. Μέσα από αυτήν την διαδικασία ελέγχθηκε το μοντέλο που 

δημιουργήθηκε για την πόλη της Βέροιας. Τμήματα αυτού του σημασιολογικού μοντέλου 

μπορούν ίσως να αποτελέσουν την βάση για μια πιο σύνθετη κωδικοποίηση της πολιτισμικής 

πληροφορίας, ειδικότερα στον τομέα της βυζαντινής αρχαιολογίας. 

Διερευνήθηκε επίσης η δύναμη της γλώσσας μορφοποίησης XSLT με την δημιουργία 

διαφορετικών φύλλων μορφοποίησης και αποδείχθηκε ότι είναι δυνατόν να παρουσιαστούν 

πολλαπλές όψεις των ίδιων κάθε φορά δεδομένων.  Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύει την 

πλαστικότητα της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε για την υλοποίηση και μπορεί να αποτελέσει 

ένα σημείο αφετηρίας και για άλλες εφαρμογές σχετικές με την διαχείριση πολιτισμικών 

δεδομένων.  

Στον βαθμό που η μια νέα γενιά αρχαιολόγων θα κληθεί να τεκμηριώσει και να 

καταγράψει και ηλεκτρονικά συμπεράσματα και υποθέσεις εργασίας που αφορούν τις υλικές 

μαρτυρίες παρελθόντων πολιτισμών η σήμανση σε xml  παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα 

αφού παρέχεται μια διεπιφάνεια χρήσης φιλική προς το χρηστή που ομοιάζει με τον τρόπο 
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χρήσης ενός επεξεργαστή κειμένου ή ενός δελτίου στο οποίο ο αρχαιολόγος καλείται να 

συμπληρώσει τα πεδία.  

Μηχανικά ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι τα δεδομένα σε xml μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από βάσεις δεδομένων τόσο σχεσιακές όσο και αντικειμενοστραφείς. 

Μελλοντικά μεγάλα συστήματα βάσεων δεδομένων όπως το ΚΛΕΙΩ και ο ΠΟΛΕΜΩΝ θα 

είναι σε θέση να χειρίζονται και δεδομένα σε xml. 

Στα μειονεκτήματα της XML προσγράφεται το γεγονός ότι οι ιεραρχίες της δεν 

διαθέτουν τη λειτουργία της κληρονομικότητας (inheritance). Η έλλειψη όμως αυτή μπορεί 

σε έναν βαθμό να καλυφθεί από τον συνδυασμό της xml  με άλλες γλώσσες μεταδεδομένων, 

όπως την RDF [RDF, RDFS].  

Για τον αρχαιολόγο σήμερα ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι η γλώσσα 

μορφοποίησης XSLT , απαιτεί αρκετή μελέτη και εξοικείωση με βασικές αρχές 

προγραμματισμού. Στο μέλλον όμως δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν συντάκτες για την 

δημιουργία φύλλων μορφοποίησης με γραφικό περιβάλλον, όπως ακριβώς συνέβη και με την 

HTML. 

Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας σημαντικό ήταν το γεγονός ότι δεν 

αποδελτιώθηκε ένα δειγματοληπτικό τμήμα δεδομένων σχετικών με τον θεματικό ορίζοντα 

που επιλέχθηκε αλλά έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν τα περισσότερα 

δημοσιευμένα δεδομένα για την πόλη της Βέροιας. Έτσι δημιουργήθηκε μια συνολική 

παρουσίαση του κόσμου που επιλέξαμε να μοντελοποιήσουμε και να αναπαραστήσουμε. 

Ο χρήστης διαθέτει  πολλαπλούς τρόπους πλοήγησης στην ηλεκτρονική παρουσίαση 

που δημιουργήθηκε από διαφορετικά σημεία της οθόνης αλλά και από διαφορετικά σημεία 

των κειμένων και του φωτογραφικού υλικού  που παρουσιάζεται. Συνδυάζεται έτσι η δύναμη 

των υπερσυνδέσμων που έκαναν την HTML τόσο δημοφιλή και η εκφραστική δύναμη της 

xml. 

H αποπεράτωση αυτού του εγχειρήματος δικαιολογεί και την ευρύτερη σύγχρονη 

τάση για γενίκευση της χρήσης της XML ως μορφοτύπου (format) καταγραφής και 

ανταλλαγής δεδομένων και στο επίπεδο της Πολιτισμικής Πληροφορικής. 
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Παράρτημα Α: Ο Ορισμός Τύπου Εγγράφου για την 

Βέροια 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT Βέροια (γεωγραφία_οικονομία?, πηγές?, ιστορικό_διάγραμμα?, πολεοδομία?, ναοί*, 
φορητές_εικόνες*, επιγραφές*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT γεωγραφία_οικονομία ((παράγραφος | φωτογραφία)*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT πηγές ((παράγραφος | φωτογραφία)*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT ιστορικό_διάγραμμα ((παράγραφος | φωτογραφία)*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT πολεοδομία (άμυνα, πύλες, οδικό_δίκτυο, γειτονιές, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT άμυνα ((παράγραφος | φωτογραφία)*)> 
<!ELEMENT πύλες ((παράγραφος | φωτογραφία)*)> 
<!ELEMENT οδικό_δίκτυο ((παράγραφος | φωτογραφία)*)> 
<!ELEMENT γειτονιές ((παράγραφος | φωτογραφία)*)> 
<!ELEMENT παράγραφος (#PCDATA | βιβ)*> 
<!ELEMENT βιβ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT xρόνος ((σxετική_xρονολόγηση | απόλυτη_xρονολόγηση | xρονικό_διάστημα | 
ημερομηνία | terminus_post_quem | terminus_ante_quem), παρατηρήσεις?)> 
<!ATTLIST xρόνος 
 αιώνας (11ος | 12ος | 13ος | 14ος | 15ος | 16ος | 17ος | 18ος | 19ος | 20ος) #REQUIRED> 
<!ELEMENT σxετική_xρονολόγηση (#PCDATA)> 
<!ELEMENT απόλυτη_xρονολόγηση (έτος)> 
<!ELEMENT έτος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT xρονικό_διάστημα (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ημερομηνία (#PCDATA)> 
<!ELEMENT terminus_post_quem (έτος)> 
<!ELEMENT terminus_ante_quem (έτος)> 
<!ELEMENT υλικό (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ιστορικό_πρόσωπο (όνομα, παρατηρήσεις?, ιδιότητα*, xρόνος?, 
βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ATTLIST ιστορικό_πρόσωπο 
 id ID #REQUIRED 
 συσxετίζεται_με IDREF #IMPLIED> 
<!ELEMENT όνομα (#PCDATA)> 
<!ELEMENT παρατηρήσεις (#PCDATA | βιβ)*> 
<!ELEMENT ιδιότητα (#PCDATA)> 
<!ELEMENT περίοδος_δράσης (xρονικό_διάστημα)> 
<!ELEMENT βιβλιογραφικές_αναφορές (βιβλιογραφική_αναφορά+)> 
<!ELEMENT βιβλιογραφική_αναφορά (σύντμηση, συγγραφέας, τίτλος, τόπος, έτος, σελίδες?, 
πίνακας*, σxέδιο*)> 
<!ELEMENT σύντμηση (#PCDATA)> 
<!ELEMENT συγγραφέας (#PCDATA)> 
<!ELEMENT τίτλος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT τόπος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT σελίδες (#PCDATA)> 
<!ELEMENT πίνακας (#PCDATA)> 
<!ELEMENT σxέδιο (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ονομασία (#PCDATA)> 
<!ELEMENT συλλογή (#PCDATA)> 
<!ATTLIST συλλογή 
 id_συλλογής ID #IMPLIED> 
<!ELEMENT θέση_εύρεσης (#PCDATA)> 
<!ELEMENT περιγραφή (#PCDATA | βιβ)*> 
<!ELEMENT φωτογραφία (μονοπάτι, υπότιτλος, παρατηρήσεις*)> 
<!ATTLIST φωτογραφία 
 href CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT υπότιτλος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT μονοπάτι (#PCDATA)> 
<!ELEMENT παράλληλα ((φορητή_εικόνα | τοιxογραφία)* | κάτοψη*)> 
<!ELEMENT επιγραφές (επιγραφή*)> 
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<!ELEMENT επιγραφή (ονομασία, (συλλογή | θέση_εύρεσης)?, xρόνος, υλικό?, περιγραφή?, 
σxεδίασμα?, μεταγραφή?, παρατηρήσεις, αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο*, 
συσxετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ATTLIST επιγραφή 
 είδος (αναθηματική | επιτύμβια | κτητορική | αναμνηστική | αδιάγνωστη) #REQUIRED 
 id_επιγραφής ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT σxεδίασμα (φωτογραφία)> 
<!ELEMENT μεταγραφή (φωτογραφία)> 
<!ELEMENT αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο (ιστορικό_πρόσωπο*)> 
<!ELEMENT συσxετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο (ιστορικό_πρόσωπο*)> 
<!ELEMENT φορητές_εικόνες (φορητή_εικόνα*)> 
<!ELEMENT φορητή_εικόνα (εικονογραφικό_θέμα, xρόνος, (συλλογή | θέση_εύρεσης)*, 
αρ_ευρετηρίου?, διαστάσεις?, περιγραφή?, εικονογραφία?, τεxνοτροπία?, επιζωγραφήσεις*, 
φωτογραφία*, συσxετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο*, αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο*, άλλη_όψη?, 
βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ATTLIST φορητή_εικόνα 
 μορφή (απλή | δίπτυxο | τρίπτυxο | πολύπτυxο | αμφιπρόσωπη) #REQUIRED 
 xρήση (λιτανείας | δεσποτική | επιστυλίου | προσκυνητάρι | αδιάγνωστη) #REQUIRED 
 IDe ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT εικονογραφικό_θέμα (#PCDATA)> 
<!ATTLIST εικονογραφικό_θέμα 
 id_θέματος CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT αρ_ευρετηρίου (#PCDATA)> 
<!ELEMENT διαστάσεις (#PCDATA)> 
<!ELEMENT επιζωγραφήσεις (παρατηρήσεις, xρόνος?)> 
<!ELEMENT εικονογραφία ((παρατηρήσεις | παράλληλα)+, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT τεxνοτροπία ((παρατηρήσεις | παράλληλα)+, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT άλλη_όψη (φορητή_εικόνα)> 
<!ELEMENT ναοί (ναός*)> 
<!ELEMENT ναός (προσωνυμία, φωτογραφία?, ιστορικά_στοιxεία?, αρxιτεκτονική, 
ζωγραφικός_διάκοσμος*, επιγραφές*, φορητές_εικόνες*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ATTLIST ναός ID ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT προσωνυμία (ονομασία, παρατηρήσεις?)> 
<!ELEMENT ιστορικά_στοιxεία (παρατηρήσεις, επιγραφές*, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT αρxιτεκτονική (τύπος, xρόνος?, κάτοψη, οικοδομικές_φάσεις*, τομή?, στερεομετρικό?, 
τοιxοδομία?, πλαστικός_διάκοσμος?, κεραμοπλαστικός_διάκοσμος?, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ELEMENT τύπος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT κάτοψη (περιγραφή, φωτογραφία+)> 
<!ELEMENT οικοδομικές_φάσεις (οικοδομική_φάση*, φωτογραφία?)> 
<!ELEMENT οικοδομική_φάση (xρόνος, περιγραφή)> 
<!ELEMENT τομή (φωτογραφία)> 
<!ELEMENT στερεομετρικό (φωτογραφία)> 
<!ELEMENT τοιxοδομία (φωτογραφία*, περιγραφή)> 
<!ELEMENT κεραμοπλαστικός_διάκοσμος (φωτογραφία*, περιγραφή)> 
<!ELEMENT πλαστικός_διάκοσμος (φωτογραφία?, περιγραφή, παράλληλα?)> 
<!ELEMENT ζωγραφικός_διάκοσμος (παρατηρήσεις, τοιxογραφήσεις*)> 
<!ELEMENT τοιxογραφήσεις (τοιxογράφηση+)> 
<!ELEMENT τοιxογράφηση (ονομασία, xρόνος, παρατηρήσεις, τεxνοτροπία?, επιγραφές?, 
βιβλιογραφικές_αναφορές*, τοιxογραφίες*)> 
<!ATTLIST τοιxογράφηση 
 IDp ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT τοιxογραφίες (τοιxογραφία*)> 
<!ELEMENT τοιxογραφία (εικονογραφικό_θέμα, xρόνος, θέση_εύρεσης, (παρατηρήσεις | 
περιγραφή)?, εικονογραφία?, τεxνοτροπία?, φωτογραφία+, επιγραφή?, 
συσxετιζόμενο_ιστορικό_πρόσωπο?, βιβλιογραφικές_αναφορές*)> 
<!ATTLIST τοιxογραφία 
 IDf ID #REQUIRED> 
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Παράρτημα Β: Φύλλα Μορφοποίησης 
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1. Φύλλο μορφοποίησης προβολής όλων των δεδομένων του συστήματος(full.xslt) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="HTML" version="4.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/"> 
  <body alink="red" vlink="darkblue" link="blue"/> 
  <body bgcolor="E0E0E0"/> 
  <font face="arial narrow"> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates select="Βέροια"/> 
   </p> 
  </font> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια"> 
  <center> 
   <h1>Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας) </h1> 
  </center> 
  <p/> 
  <center> 
   <xsl:if test="γεωγραφία_οικονομία"> 
    <a href="#M1">Γεωγραφία-οικονομία <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="πηγές"> 
    <a href="#M2">Ιστορικές πηγές <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="ιστορικό_διάγραμμα"> 
    <a href="#M3">Ιστορικό διάγραμμα <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="πολεοδομία"> 
    <a href="#M4">Πολεοδομικός Χαρακτήρας <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="ναοί"> 
    <a href="#M5">Ναοί <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="φορητές_εικόνες"> 
    <a href="#M6">Εικόνες <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="επιγραφές"> 
    <a href="#M7">Επιγραφές <br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="βιβλιογραφικές_αναφορές"> 
    <a href="#M8">Bιβλιογραφία<br/> 
    </a> 
   </xsl:if> 
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  </center> 
  <br/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ναοί"> 
  <a name="M5"/> 
  <h1> Ναοί</h1> 
  <blockquote> 
   <xsl:for-each select="ναός"> 
    <xsl:variable name="templeanchor"> 
     <xsl:value-of select="./@ID"/> 
    </xsl:variable> 
    <a href="#{$templeanchor}"> 
     <xsl:number value="position()" format="1"/> 
     <xsl:text>.  </xsl:text> 
     <xsl:value-of select="./προσωνυμία/ονομασία"/> 
    </a> 
    <br/> 
   </xsl:for-each> 
  </blockquote> 
  <xsl:apply-templates/> 
  <p/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ναός"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ναός/προσωνυμία"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="προσωνυμία/ονομασία"> 
  <xsl:variable name="templeanchor"> 
   <xsl:value-of select="../../@ID"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$templeanchor}"/> 
  <center> 
   <hr/> 
   <h1> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </h1> 
   <hr/> 
  </center> 
  <center> 
   <xsl:if test="../../ιστορικά_στοιxεία"> 
    <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
     <xsl:value-of select="../../@ID"/> 
     <xsl:text>M1</xsl:text> 
    </xsl:variable> 
    <br/> 
    <a href="#{$menutempleanchor}">Ιστορία</a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="../../αρxιτεκτονική"> 
    <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
     <xsl:value-of select="../../@ID"/> 
     <xsl:text>M2</xsl:text> 
    </xsl:variable> 
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    <br/> 
    <a href="#{$menutempleanchor}">Αρxιτεκτονική</a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="../../ζωγραφικός_διάκοσμος"> 
    <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
     <xsl:value-of select="../../@ID"/> 
     <xsl:text>M3</xsl:text> 
    </xsl:variable> 
    <br/> 
    <a href="#{$menutempleanchor}">Ζωγραφικός Διάκοσμος</a> 
   </xsl:if> 
   <xsl:if test="../../φορητές_εικόνες"> 
    <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
     <xsl:value-of select="../../@ID"/> 
     <xsl:text>M4</xsl:text> 
    </xsl:variable> 
    <br/> 
    <a href="#{$menutempleanchor}">Φορητές Εικόνες</a> 
   </xsl:if> 
  </center> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ναός/ιστορικά_στοιxεία"> 
  <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@ID"/> 
   <xsl:text>M1</xsl:text> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$menutempleanchor}"/> 
  <h2>Ιστορία</h2> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor="#bec6e3"> 
     <img src="../HTML_images/oldbookicon.jpg"/> 
     <p/> 
     <p/> 
     <xsl:apply-templates/> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ιστορικά_στοιxεία/επιγραφές"> 
  <h3>Επιγραφή</h3> 
  <blockquote> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="επιγραφές/επιγραφή"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="επιγραφή/ονομασία"> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="επιγραφή/θέση_εύρεσης"> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="επιγραφή/xρόνος"> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="επιγραφή/αναφερόμενο_ιστορικό_πρόσωπο"> 
  <b>Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο:</b> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ιστορικό_πρόσωπο"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ιστορικό_πρόσωπο/όνομα"> 
  <br/> 
  <xsl:apply-templates/> 
  <p/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ιστορικό_πρόσωπο/ιδιότητα"/> 
 <xsl:template match="ιστορικό_πρόσωπο/xρόνος"/> 
 <xsl:template match="ναός/αρxιτεκτονική"> 
  <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@ID"/> 
   <xsl:text>M2</xsl:text> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$menutempleanchor}"/> 
  <h2>Αρχιτεκτονική</h2> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor="#bed3c6"> 
     <img src="../HTML_images/workers_small.jpg"/> 
     <xsl:apply-templates/> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τύπος"/> 
 <xsl:template match="κάτοψη"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="οικοδομικές_φάσεις"> 
  <H3>Οικοδομικές Φάσεις</H3> 
  <blockquote> 
   <TABLE border="2" bordercolor="#440099"> 
    <TR bgcolor="CCCCFF"> 
     <TD> 
      <xsl:text> Χρονολόγηση </xsl:text> 
     </TD> 
     <TD> 
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      <xsl:text>Περιγραφή</xsl:text> 
     </TD> 
    </TR> 
    <xsl:apply-templates select="οικοδομική_φάση"/> 
   </TABLE> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="οικοδομική_φάση"> 
  <TR> 
   <xsl:apply-templates select="xρόνος"/> 
   <xsl:apply-templates select="περιγραφή"/> 
  </TR> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="οικοδομική_φάση/xρόνος"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="οικοδομική_φάση/περιγραφή"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="κεραμοπλαστικός_διάκοσμος"> 
  <H3>Κεραμοπλαστικός διάκοσμος</H3> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxοδομία"> 
  <H3>Τοιχοδομία</H3> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φωτογραφία"> 
  <xsl:variable name="imagomedium"> 
 ..\ImagoMedium\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="imagofull"> 
   ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="imagoanchor"> 
   <xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$imagoanchor}"/> 
  <p/> 
  <p/> 
  <center> 
   <a href="{$imagofull}" target="imagewindow"> 
    <img src="{$imagomedium}"/> 
   </a> 
   <br/> 
   <b> 
    <em> 
     <xsl:value-of select="υπότιτλος"/> 
    </em> 
   </b> 
   <p/> 
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  </center> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="παρατηρήσεις"> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
   <br/> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="περιγραφή"> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ζωγραφικός_διάκοσμος"> 
  <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@ID"/> 
   <xsl:text>M3</xsl:text> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$menutempleanchor}"/> 
  <H2>Ζωγραφικός Διάκοσμος</H2> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor="#edd0c5"> 
     <img src="../HTML_images/frescoes_icon.jpg"/> 
     <xsl:apply-templates/> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογραφήσεις"> 
  <blockquote> 
   <p align="center"> 
    <xsl:for-each select="./τοιxογράφηση"> 
     <xsl:variable name="frescoanchor"> 
      <xsl:value-of select="@IDp"/> 
     </xsl:variable> 
     <a href="#{$frescoanchor}"> 
      <xsl:value-of select="ονομασία"/> 
     </a> 
     <br/> 
    </xsl:for-each> 
   </p> 
  </blockquote> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογράφηση"> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
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     <xsl:apply-templates/> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογράφηση/ονομασία"> 
  <xsl:variable name="frescoanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@IDp"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$frescoanchor}"/> 
  <p/> 
  <b> 
   <xsl:text/> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογράφηση/xρόνος"> 
  <b> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
  <p/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογραφίες"> 
  <blockquote> 
   <p align="center"> 
    <xsl:for-each select="./τοιxογραφία"> 
     <xsl:variable name="frescoanchor"> 
      <xsl:value-of select="@IDf"/> 
     </xsl:variable> 
     <a href="#{$frescoanchor}"> 
      <xsl:value-of select="./εικονογραφικό_θέμα"/> 
     </a> 
     <br/> 
    </xsl:for-each> 
   </p> 
  </blockquote> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τεxνοτροπία"> 
  <p/> 
  <b> 
   <xsl:text>Tεχνοτροπία: </xsl:text> 
  </b> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογραφία"> 
  <xsl:variable name="frescoanchor"> 
   <xsl:value-of select="@IDf"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$frescoanchor}"/> 
  <hr/> 
  <br/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="εικονογραφικό_θέμα"> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τοιxογραφία/xρόνος"> 
  <b> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="θέση_εύρεσης"> 
  <b> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="εικονογραφία"> 
  <p/> 
  <b>Εικονογραφία:</b> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητές_εικόνες"> 
  <xsl:variable name="menutempleanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@ID"/> 
   <xsl:text>M4</xsl:text> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$menutempleanchor}"/> 
  <h2>Φορητές εικόνες </h2> 
  <xsl:for-each select="φορητή_εικόνα"> 
   <xsl:variable name="iconanchor"> 
    <xsl:value-of select="@IDe"/> 
   </xsl:variable> 
   <a href="#{$iconanchor}"> 
    <xsl:value-of select="εικονογραφικό_θέμα"/>, <xsl:value-of select="xρόνος"/> 
   </a> 
   <br/> 
  </xsl:for-each> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor="#f4c6d7"> 
     <img src="../HTML_images/icons_icon.jpg"/> 
     <p/> 
     <xsl:apply-templates/> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα"> 
  <xsl:variable name="iconanchor"> 
   <xsl:value-of select="@IDe"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$iconanchor}"/> 
  <br/> 
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  <hr/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="άλλη_όψη/φορητή_εικόνα"> 
  <xsl:variable name="iconanchor"> 
   <xsl:value-of select="@IDe"/> 
  </xsl:variable> 
  <a name="{$iconanchor}"/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/xρόνος/σxετική_xρονολόγηση"> 
  <b> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/συλλογή"> 
  <br/> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/θέση_εύρεσης"> 
  <br/> 
  <b> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/αρ_ευρετηρίου"> 
  <br/> 
  <b> 
   <xsl:text> αριθμός ευρετηρίου: </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>, </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/διαστάσεις"> 
  <b> 
   <xsl:text>διαστάσεις: </xsl:text> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <xsl:text>. </xsl:text> 
  </b> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/περιγραφή"> 
  <p/> 
  <b> Περιγραφή </b> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
   <p/> 
  </blockquote> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/επιζωγραφήσεις"> 
  <br/> 
  <b> 
   <xsl:text> Επιζωγραφήσεις: </xsl:text> 
  </b> 
  <xsl:apply-templates/> 
  <p/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φορητή_εικόνα/άλλη_όψη"> 
  <br/> 
  <b> 
   <xsl:text> Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας </xsl:text> 
  </b> 
  <br/> 
  <xsl:apply-templates/> 
  <p/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="βιβ"> 
  <xsl:variable name="name"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="bibanchor"> 
   <xsl:value-of select="translate($name, 
'εέΕΈρΡτΤυϋύΥθΘιΙίΊϊοόΟΌπΠαάΑΆσςΣδΔφΦγΓηΗήΉξΞκΚλΛζΖΧχψΨωώΏΩβΒνΝμΜ','e
eeerrttyyyy88iiiιiooooppaaaasssddffgghhhh33kkllzzxx??wwwwbbnnmm')"/> 
  </xsl:variable> 
  <a href="#{$bibanchor}"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </a> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="βιβλιογραφικές_αναφορές"> 
     <p/> 
    <a name="M8"> 
     <H1>Βιβλιογραφία</H1> 
    </a> 
    <blockquote> 
     <TABLE border="2" bordercolor="#000088" cellspacing="0"> 
      <TR bgcolor="CCCCFF"> 
       <TD> 
        <xsl:text>Σύντμηση</xsl:text> 
       </TD> 
       <TD> 
        <xsl:text>Συγγραφέας</xsl:text> 
       </TD> 
       <TD> 
        <xsl:text>Τίτλος</xsl:text> 
       </TD> 
       <TD> 
        <xsl:text>Τόπος</xsl:text> 
       </TD> 
       <TD> 
        <xsl:text>Έτος</xsl:text> 
       </TD> 
       <TD> 
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        <xsl:text>Σελίδες</xsl:text> 
       </TD> 
      </TR> 
      <xsl:apply-templates select="βιβλιογραφική_αναφορά"> 
       <xsl:sort select="σύντμηση"/> 
      </xsl:apply-templates> 
     </TABLE> 
    </blockquote> 
    <br/> 
   </xsl:template> 
 <xsl:template match="βιβλιογραφική_αναφορά"> 
  <xsl:variable name="name"> 
   <xsl:value-of select="σύντμηση"/> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:if test="//βιβ = $name "> 
   <xsl:variable name="bibanchor"> 
    <xsl:value-of select="translate($name, 
'εέΕΈρΡτΤυϋύΥθΘιΙίΊϊοόΟΌπΠαάΑΆσςΣδΔφΦγΓηΗήΉξΞκΚλΛζΖΧχψΨωώΏΩβΒνΝμΜ','e
eeerrttyyyy88iiiιiooooppaaaasssddffgghhhh33kkllzzxx??wwwwbbnnmm')"/> 
   </xsl:variable> 
   <TR> 
    <a name="{$bibanchor}"/> 
    <xsl:apply-templates select="σύντμηση"/> 
    <xsl:apply-templates select="συγγραφέας"/> 
    <xsl:apply-templates select="τίτλος"/> 
    <xsl:apply-templates select="τόπος"/> 
    <xsl:apply-templates select="έτος"/> 
    <xsl:apply-templates select="σελίδες"/> 
   </TR> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="σύντμηση"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="συγγραφέας"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τίτλος"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τόπος"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="έτος"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="σελίδες"> 
  <TD> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="γεωγραφία_οικονομία"> 
  <a name="M1"/> 
  <h1>Γεωγραφία-οικονομία</h1> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/merchant_small.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="παράγραφος"> 
  <p align="justify"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </p> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πηγές"> 
  <a name="M2"/> 
  <h1>Ιστορικές πηγές</h1> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/pergamini.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ιστορικό_διάγραμμα"> 
  <a name="M3"/> 
  <h1>Ιστορικό διάγραμμα</h1> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/knight_small.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
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    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πολεοδομία"> 
  <a name="M4"/> 
  <h1>Πολεοδομικός Χαρακτήρας </h1> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/castle.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <a href="#P1">Αμυντικός περίβολος</a> 
      <br/> 
      <a href="#P2">Πύλες</a> 
      <br/> 
      <a href="#P3">Οδικό δίκτυο</a> 
      <br/> 
      <a href="#P4">Γειτονιές </a> 
      <br/> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πολεοδομία/άμυνα"> 
  <a name="P1"/> 
  <h2>Αμυντικός περίβολος</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πολεοδομία/πύλες"> 
  <a name="P2"/> 
  <h2>Πύλες</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πολεοδομία/οδικό_δίκτυο"> 
  <a name="P3"/> 
  <h2>Οδικό δίκτυο</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="πολεοδομία/γειτονιές"> 
  <a name="P4"/> 
  <h2>Γειτονιές</h2> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/φορητές_εικόνες"> 
  <a name="M6"/> 
  <h1>Εικόνες</h1> 
  <xsl:for-each select="φορητή_εικόνα"> 
   <xsl:variable name="iconanchor"> 
    <xsl:value-of select="@IDe"/> 
   </xsl:variable> 
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   <a href="#{$iconanchor}"> 
    <xsl:value-of select="εικονογραφικό_θέμα"/>, <xsl:value-of select="xρόνος"/> 
   </a> 
   <br/> 
  </xsl:for-each> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/icons_icon.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/επιγραφές"> 
  <a name="M7"/> 
  <h1>Επιγραφές</h1> 
  <blockquote> 
   <table border="5" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#909090" 
cellspacing="0"> 
    <td width="100%" bgcolor=""> 
     <img src="../HTML_images/merchant_small.jpg"/> 
     <p/> 
     <blockquote> 
      <xsl:apply-templates/> 
     </blockquote> 
    </td> 
   </table> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/επιγραφές/επιγραφή"> 
  <hr/> 
  <p/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/επιγραφές//παρατηρήσεις"> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
   <br/> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/επιγραφές//περιγραφή"> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/φορητές_εικόνες//παρατηρήσεις"> 
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  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια/φορητές_εικόνες//περιγραφή"> 
  <blockquote> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </p> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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2. Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των φωτογραφιών(gallery.xslt) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="HTML" version="4.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/"> 
  <body bgcolor="bbbbbb" alink="red" vlink="darkblue" link="blue"/> 
  <font face="arial narrow"> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates select="Βέροια"/> 
   </p> 
  </font> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια"> 
  <center> 
   <h1>Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας)</h1> 
  </center> 
  <center> 
   <h2> Κατάλογος Φωτογραφίων </h2> 
  </center> 
  <center> 
   <table border="0" width="60%" bordercolorlight="#000000" 
bordercolordark="#000000" cellspacing="10"> 
    <xsl:for-each select="//φωτογραφία"> 
     <tr> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="."/> 
      </td> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="υπότιτλος"/> 
      </td> 
     </tr> 
    </xsl:for-each> 
   </table> 
  </center> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φωτογραφία"> 
  <xsl:param name="ImagoSmall"> 
   ..\ImagoSmall\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <xsl:param name="ImagoFull"> 
  ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <a href="{$ImagoFull}" target="IMAGEWINDOW"> 
   <img src="{$ImagoSmall}"/> 
  </a> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="υπότιτλος"> 
  <xsl:variable name="imagoanchor"> 
   <xsl:value-of select="../μονοπάτι"/> 
  </xsl:variable> 
  <br/> 
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  <a href="content.HTML#{$imagoanchor}" target="frame2"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </a> 
  <xsl:if test="ancestor::ναός"> 
   <br/>προέλευση: <xsl:value-of select="ancestor::ναός/προσωνυμία/ονομασία"/> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="ancestor::φορητές_εικόνες/../../Βέροια"> 
   <br/>Θέση εύρεσης: <xsl:value-of 
select="ancestor::φορητή_εικόνα/θέση_εύρεσης"/> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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3. Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των τοιχογραφιών (frescoes.xslt) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="HTML" version="4.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/"> 
  <body bgcolor="bbbbbb" alink="red" vlink="darkblue" link="blue"/> 
  <font face="arial narrow"> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates select="Βέροια"/> 
   </p> 
  </font> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια"> 
  <center> 
   <h1> 
    <font color="000000">Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας)</font> 
   </h1> 
  </center> 
  <center> 
   <h2> Τοιχογραφίες </h2> 
  </center> 
  <center> 
   <table border="0" width="60%" bordercolorlight="#000077" 
bordercolordark="#000099" cellspacing="10"> 
    <xsl:for-each select="//τοιxογραφία/φωτογραφία"> 
     <xsl:sort select="../εικονογραφικό_θέμα"/> 
     <xsl:sort select="../xρόνος"/> 
     <tr> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="."/> 
      </td> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="../εικονογραφικό_θέμα"/> 
      </td> 
     </tr> 
    </xsl:for-each> 
   </table> 
  </center> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φωτογραφία"> 
  <xsl:param name="ImagoSmall"> 
   ..\ImagoSmall\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <xsl:param name="ImagoFull"> 
  ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <a href="{$ImagoFull}" target="IMAGEWINDOW"> 
   <img src="{$ImagoSmall}"/> 
  </a> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="εικονογραφικό_θέμα"> 
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  <xsl:variable name="frescoanchor"> 
   <xsl:value-of select="../@IDf"/> 
  </xsl:variable> 
  <br/> 
  <a href="content.HTML#{$frescoanchor}" target="frame2"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </a> 
  <br/> 
  <xsl:variable name="anchor"> 
   <xsl:value-of select="ancestor::ναός/@ID"/> 
  </xsl:variable> 
  <br/>προέλευση: <a href="content.HTML#{$anchor}" target="frame2"> 
   <xsl:value-of select="ancestor::ναός/προσωνυμία/ονομασία"/> 
  </a> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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4. Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή όλων των φορητών εικόνων (icons.xslt) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="HTML" version="4.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/"> 
  <body bgcolor="#bbbbbb" alink="red" vlink="darkblue" link="blue"/> 
  <font face="arial narrow"> 
   <p align="justify"> 
    <xsl:apply-templates select="Βέροια"/> 
   </p> 
  </font> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Βέροια"> 
  <center> 
   <h1> 
    <font color="000000">Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας)</font> 
   </h1> 
  </center> 
  <center> 
   <h2>Φορητές Εικόνες</h2> 
  </center> 
  <center> 
   <table border="0" width="60%" bordercolorlight="#000077" 
bordercolordark="#000099" cellspacing="10"> 
    <xsl:for-each select="//φορητή_εικόνα/φωτογραφία"> 
     <xsl:sort select="../εικονογραφικό_θέμα"/> 
     <xsl:sort select="../xρόνος"/> 
     <tr> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="."/> 
      </td> 
      <td> 
       <xsl:apply-templates select="../εικονογραφικό_θέμα"/> 
      </td> 
     </tr> 
    </xsl:for-each> 
   </table> 
  </center> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="φωτογραφία"> 
  <xsl:param name="ImagoSmall"> 
   ..\ImagoSmall\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <xsl:param name="ImagoFull"> 
   ..\ImagoFull\<xsl:value-of select="μονοπάτι"/> 
  </xsl:param> 
  <a href="{$ImagoFull}" target="IMAGEWINDOW"> 
   <img src="{$ImagoSmall}"/> 
  </a> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="εικονογραφικό_θέμα"> 
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  <xsl:if test="ancestor::ναός"> 
   <xsl:variable name="iconanchor"> 
    <xsl:value-of select="../@IDe"/> 
   </xsl:variable> 
   <a href="content.HTML#{$iconanchor}" target="frame2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </a> 
   <br/> 
   <xsl:variable name="templeanchor"> 
    <xsl:value-of select="ancestor::ναός/@ID"/> 
   </xsl:variable> 
   <br/>προέλευση: <a href="content.HTML#{$templeanchor}" target="frame2"> 
    <xsl:value-of select="ancestor::ναός/προσωνυμία/ονομασία"/> 
   </a> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="not(ancestor::ναός)"> 
   <xsl:variable name="iconanchor"> 
    <xsl:value-of select="../@IDe"/> 
   </xsl:variable> 
   <a href="content.HTML#{$iconanchor}" target="frame2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </a> 
   <br/> 
   <br/>Θέση εύρεσης: <xsl:value-of select="../θέση_εύρεσης"/> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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5. Φύλλο μορφοποίησης για την  προβολή των βιβλιογραφικών συντμήσεων που 

αναφέρονται σε έναν μόνο ναό (biblio.xslt) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="HTML" version="4.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/"> 
  <body alink="red" vlink="darkblue" link="blue"/> 
  <body bgcolor="bbbbbb"/> 
  <font face="times new roman" size="2"> 
   <p align="justify"> 
    <center> 
     <h2>Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας) </h2> 
    </center> 
    <center> 
     <hr width="30%"/> 
    </center> 
    <br/> 
    <br/> 
    <br/> 
    <xsl:apply-templates select="Βέροια/βιβλιογραφικές_αναφορές"/> 
   </p> 
  </font> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="βιβλιογραφικές_αναφορές"> 
  <p/> 
  <center> 
   <h2>Παράδειγμα επιλογής βιβλιογραφίας: ναός Χριστού</h2> 
  </center> 
  <blockquote> 
   <TABLE border="2" bordercolor="#000088" cellspacing="0"> 
    <TR bgcolor="CCCCFF"> 
     <TD> 
          Σύντμηση 
        </TD> 
     <TD> 
      <xsl:text>Συγγραφέας</xsl:text> 
     </TD> 
     <TD> 
      <xsl:text>Τίτλος</xsl:text> 
     </TD> 
     <TD> 
      <xsl:text>Τόπος</xsl:text> 
     </TD> 
     <TD> 
      <xsl:text>Έτος</xsl:text> 
     </TD> 
     <TD> 
      <xsl:text>Σελίδες</xsl:text> 
     </TD> 
    </TR> 
    <xsl:apply-templates select="βιβλιογραφική_αναφορά"> 
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     <xsl:sort select="σύντμηση"/> 
    </xsl:apply-templates> 
   </TABLE> 
  </blockquote> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="βιβλιογραφική_αναφορά"> 
  <xsl:variable name="name"> 
   <xsl:value-of select="σύντμηση"/> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:if test="//ναός[προσωνυμία/ονομασία='Άγιος Γεώργιος του άρχοντος 
Γραμματικού']//βιβ = $name "> 
   <TR> 
    <xsl:apply-templates select="σύντμηση"/> 
    <xsl:apply-templates select="συγγραφέας"/> 
    <xsl:apply-templates select="τίτλος"/> 
    <xsl:apply-templates select="τόπος"/> 
    <xsl:apply-templates select="έτος"/> 
    <xsl:apply-templates select="σελίδες"/> 
   </TR> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="σύντμηση"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="συγγραφέας"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τίτλος"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="τόπος"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="έτος"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="σελίδες"> 
  <TD> 
   <font face="times new roman" size="2"> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </font> 
  </TD> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Παράρτημα Γ: Τα κείμενα και οι φωτογραφίες της 

ηλεκτρονικής παρουσίασης 

11.1 Υστεροβυζαντινή Βέροια (13ος-14ος αιώνας)  

 

 

 

 

I. Γεωγραφία-οικονομία  

II. Ιστορικές πηγές  

III. Ιστορικό διάγραμμα  

IV. Πολεοδομικός Χαρακτήρας  

V. Ναοί  

VI. Εικόνες  

VII. Bιβλιογραφικές αναφορές 

 

11.1.1 I. Γεωγραφία-οικονομία 

Η Βέροια είναι μια από τις λίγες πόλεις της Μακεδονίας που κατοικείται χωρίς διακοπή, φέροντας την 

ίδια ονομασία, από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα (αναφέρεται πρώτη φορά από τον Θουκυδίδη το 

432 π.Χ) έως τις μέρες μας.  

 
Άποψη της πόλης της Βέροιας και του Κάμπου  

Η πόλη είναι κτισμένη στις ανατολικές υπώρειες του Βέρμιου Όρους που χωρίζει την άνω από την 

κάτω Μακεδονία. Στα δυτικά βρέχεται από Τριπόταμο ή Βασιλικό ποταμό και στα νότια από τον ρου 
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του Αλιάκμονα. Στα νοτιοδυτικά απλώνεται η εύφορη κοιλάδα της Ημαθίας επί της οποίας δεσπόζει η 

πόλη από ύψος 30 μέτρων, κτισμένη πάνω σε ένα εκτεταμένο άνδηρο του Βερμίου όρους. Ένα 

επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι η πόλη δεν βρίσκεται μακριά από την θάλασσα.  

Στο παρελθόν η διαθέσιμη καλλιεργήσιμη έκταση ήταν πιο περιορισμένη αφού στην θέση που ορίζεται 

από τα χωριά Νέα Νικομήδεια, Σταυρός, Καβάσιλα, Καμποχώρι, Κεφαλοχώρι, Ξεχασμένη,Διαβατός 

και Μακροχώρι υπήρχε άλλωτε μεγάλο δάσος και στα βορειοδυτικά της πόλης η λίμνη των Γιαννιτσών 

,που καταλάμβανε μία μεγάλη έκταση (στην περιοχή των χωριών Κοπανού, Αγίου Γεωργίου, Αγίας 

Μαρίνης, Ταγαροχωρίου, Νέας Νικομήδειας, Μακροχωρίου Διαβατού, Ξεχασμένης, Καβασίλων, 

Σκυλικίου, Καμπαροχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου, Αλεξανδρείας, Νεοχωρίου.) [Χιονίδης:93-112, 

Θεοχαρίδης'62:68]  

 
Ο Τριπόταμος ή Βασιλικός ποταμός  

Συγκεντρώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά η Βέροια «είναι μια πόλη δυνατή και πόλη αγροτική. 

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας θέσης ορεινής με αυτά μιας θέσης πεδινής. Γι’ αυτό και έμεινε 

κατοικημένη και ακμάζουσα, την στιγμή που η πολυύμνητη Πέλλα δεν επιβίωσε παρά μόνο σαν ένα 

χωριό χωρίς όνομα.”, γράφει ο Γάλλος περιηγητής Delacoulonche τον 19ο αιώνα [Delacoulonche:42] 

ενώ ο Ιωάννης Καντακουζηνός γράφει, τον 14ο αιώνα, ότι η πόλη διαθέτει ό,τι ακριβώς χρειάζεται μια 

πόλη για να είναι ευτυχισμένη [Καντακουζηνός:ΙΙ, 354] 

Εύλογο ήταν τα εδάφη της παρακείμενης εύφορης κοιλάδας να καλλιεργηθούν εντατικά. Ο οθωμανός 

Περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή που επισκέφτηκε τη Βέροια τον 17ο αιώνα σημειώνει με κατάπληξη ότι 

η περιοχή της Βέροιας παράγει 77 διαφορετικά είδη προϊόντων και ότι η πόλη από μόνη της διέθετε 

τον καταπληκτικό αριθμό (τόσο για το μέγεθός της δραστηριότητας όσο και για τον αριθμό των 

διαθέσιμων υδάτων) των 300 υδρόμυλων για την επεξεργασία των δημητριακών. [Δημητριάδης:257]. 

Στην περιοχή, λίγα χρόνια πριν την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα το 1912 παράγονταν 

καπνός, ρύζι σιτηρά, βαμβάκι, λινάρι και όπιο πολυ καλής ποιότητας. [Struck:34, Leake:291-292]  

Και η κτηνοτροφία όμως πρέπει από παλιά να διαδραμάτισε έναν ρόλο στην οικονομία της περιοχής. Ο 

Ιωάννης Καντακουζηνός (14ος αιώνας) αναφέρει ότι σε περιόδους συγκρούσεων οι επιτιθέμενοι λαοί 

(Τούρκοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Βυζαντινοί) είχαν λεία πλούσια σε τροφές, ζώα και ζωοτροφές 

[Καντακουζηνός: ΙΙ, 351, 354 και ΙΙΙ 120].  
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Πληροφορίες για τον χαρακτήρα της οικονομίας μπορεί να αντλήσει κανείς και από τα ονόματα των 

βυζαντινών κατοίκων της Βέροιας. Ανάμεσα σε αυτά συναντά κανείς συχνά τα ονόματα Κυνηγός, 

Πρωτοκυνηγός, Μαρμαράς, Χαλκωματάς, Καραβάς. [Χιονίδης:107-108, Λαϊου: 104-105]  

Μια άλλη πλουτοπαραγωγική πηγή αποτέλεσαν στο παρελθόν και τα λατομεία και μεταλλεία της 

περιοχής τα οποία φέρουν ίχνη εντατικής δραστηριότητας. [Χιονίδης:106]  

Η εικόνα αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και από τις εμπορικές δραστηριότητες για την εκμετάλλευση 

των παραγομένων προϊόντων. Η διακίνηση τους πρέπει να γινόταν και διά μέσου της λίμνης των 

Γιαννιτσών, διαμέσου της θάλασσας[Χιονίδης:110, Struck:37] αλλά και του ποταμού Αλιάκμονα που 

ήταν πλωτός. [Καντακουζηνός:II, IV, 18, στ 15-16]  

11.1.2 II. Ιστορικές πηγές 

Οι βυζαντινές ιστορικές πηγές για τον 13ο και 14ο αιώνα είναι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο πλούσιες σε πληροφορίες για την περιοχή της Μακεδονίας. Όπως είναι φυσικό, η Βέροια, ως 

περιφερειακή πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναφέρεται το ίδιο συχνά από τις ιστορικές πηγές.  

Για την περίοδο που ακολουθεί την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον στρατό των Λατίνων, στα 

1204, την διανομή των εδαφών της αυτοκρατορίας καθώς και τις πρώτες συγκρούσεις μεταξύ Λατίνων 

και Βουλγάρων, στον χώρο της Μακεδονίας, πληροφορίες αντλούμε από το έργο του Νικήτα Χωνιάτη 

«Χρονική Διήγηση» (1118-1206) [Παπαζώτος'94:38-39, Hunger:265-281]. 

Τα γεγονότα από τα 1204 έως τα 1261, έτος ανάκτησης της Βασιλεύουσας από τα στρατεύματα του 

Μιχαήλ Παλαιολόγου παρουσιάζει ο Γεώργιος Ακροπολίτης. Το έργο του «Χρονική συγγραφή» 

αναφέρεται στα γεγονότα από το 1203 έως το 1261 [Hunger:282-288]. Μεγάλο τμήμα της διήγησης 

του Ακροπολίτη καταλαμβάνουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας και του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου, που όπως θα δούμε στην συνέχεια, επηρεάζουν την τύχη της Βέροιας στα 

μέσα του 13ου αιώνα. Ο Ακροπολίτης μάλιστα, επισκέφτηκε τη Βέροια με την ιδιότητα του πραίτωρος 

των Δυτικών επαρχιών [Παπαζώτος'94: 39-40]  

Η περίοδος της βασιλείας του Μιχαήλ Β’ και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Ανδρονίκου Β’ είναι 

μια -συγκριτικά με τις προηγούμενες- ειρηνική περίοδος για την πόλη της Βέροιας. Η πόλη θα 

δοκιμαστεί από νέες περιπέτειες στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου μεταξύ Ανδρόνικου Β’ και του 

εγγονού του Ανδρόνικου Γ’. Από αυτήν την περίοδο εξαιρετικά σημαντικές είναι οι μαρτυρίες του 

Νικηφόρου Γρηγορά (Ιστορία Ρωμαϊκή, 1204-1358) και του Ιωάννη Καντακουζηνού (1320-1356). Οι 

δυο διηγήσεις έρχονται σε αρκετά σημεία σε αντίθεση μεταξύ τους. Πλουσιότερο πάντως σε ό,τι 

αφορά την πόλη της Βέροιας είναι τo έργο του Ιωάννη Καντακουζηνού (Ιστορίαι, 1320-1356) που 

συνέγραψε ως μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ στην μονή των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη, μετά 

την εκθρόνιση του από τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο [Παπαζώτος'94:40-41, 

Hunger:297-327, Krumbacher:593-606]. 
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O Ιωάννης Καντακουζηνός απεικονιζόμενος ως αυτοκράτορας και μοναχός(Bibliotheque 

Nationale, Παρίσι)  

Ο Καντακουζηνός έχοντας διεκδικήσει την πόλη της Βέροιας από τον Σέρβο Δουσάν δίνει αρκετές 

λεπτομέρειες για την πόλη στο δεύτερο και στο τρίτο από τα τέσσερα βιβλία του που πραγματεύονται 

τα χρόνια της βασιλείας του Ανδρόνικου Γ’ και τα χρόνια μετά τον θάνατο του και έως τα 1350 

αντίστοιχα . Σημαντικές είναι οι πληροφορίες του για την ενδοχώρα γύρω από τη Βέροια, για τον 

αμυντικό της περίβολο αλλά και για τα έργα του Στέφανου Δουσάν στην πόλη για την ενίσχυση της. 

Μερικές προσωπογραφικές και ιστορικές πληροφορίες για την πόλη δίνουν και τα έγγραφα του 

αρχιεπισκόπου Αχρίδας Δημήτριου Χωματιανού. [Χιονίδης:4, Παπαζώτος:53-54]  

Σημαντικότατη για τις πληροφορίες της για την πόλη της Βέροιας είναι η διαθήκη του Θεόδωρου 

Σαραντηνού, επιφανούς Βεροιώτη που έζησε τον 14ο αιώνα, που βρέθηκε στη Μονή Βατοπεδίου και 

δημοσιεύτηκε από τον Γεώργιο Θεοχαρίδη. Η διαθήκη χρονολογείται στα 1346 και περιέχει πολλές 

πληροφορίες όχι μόνο για την τοπογραφία της πόλης αλλά και για πλείστα αντικείμενα της 

καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής. [Θεοχαρίδης'62:70-75] 

Eνδιαφέρουσες είναι και αρκετές από τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι περιηγητές δεδομένου ότι ο 

πυρήνας της πόλης μεταβλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απελευθέρωση της πόλης, το 1912, 

έως σήμερα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών υλικών μαρτυριών. Ανάμεσα 

τους ξεχωρίζουν τα έργα του Οθωμανού περιηγητή του 17ου αιώνα Εβλιγιά Τσελεμπή, του γάλλου 

περιηγητή του 19ου αιώνα Delacoulonche, του γερμανού Struck (19ος αιώνας) και του Άγγλου Leake ( 

19ος αιώνας). 

11.1.3 III. Ιστορικό διάγραμμα 

Στους πολιτική και διοικητική ιστορία της πόλης της Βέροιας κατά την διάρκεια του 13ου και 14ου 

αιώνα, αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό οι κυρίαρχες ιστορικές και πολιτικές τάσεις των ύστερων 

βυζαντινών χρόνων.  
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Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας (1204) η 

Βέροια και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης περνούν στην δικαιοδοσία του 

Βονιφάτιου του Μομφερατικού.[Ostrogorsky:98-99, Τσιούμη'96:114, Παπαζώτος'94:39].  

Το 1206 η πόλη καταλαμβάνεται από τους Βουλγάρους -στα πλαίσια ενός σχεδίου που είχε ως τελικό 

στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης- και παραμένει υπό τη κατοχή τους έως το 1209 που 

περιέρχεται ξανά στους Λατίνους[Παπαζώτος'94:17, Ostrogorsky:103]. 

Το 1215/1216 τα στρατεύματα  του Θεόδωρου Άγγελου Δούκα Κομνηνού της Ηπείρου 

καταλαμβάνουν την Βέροια.  Στα χρόνια που μεσολαβούν έως την ανακατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης το 1261 η Βέροια περιέρχεται διαδοχικά στους Βουλγάρους, στην αυτοκρατορία 

της Νίκαιας , στο δεσποτάτο της Ηπείρου και τέλος για μία ακόμα φορά στην αυτοκρατορία της 

Νίκαιας [Παπαζώτος’94:40, Ostrogorsky:127, Xιονίδης:33]. 

Στους χρόνους μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης η Βέροια μπαίνει σε μια σχετικά 

ειρηνική περίοδο [Παπαζώτος:40-41]. [Χιονίδης:37] μέχρι το ξέσπασμα ενός νέου -εμφυλίου- πολέμου 

μεταξύ του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β’ και του εγγονού του, Ανδρονίκου Γ’. Η πόλη παραμένει στην 

δικαιοδοσία του νόμιμου διαδόχου του θρόνου έως το 1326, καταλαμβάνεται όμως πριν το 1328 από 

τον  Ανδρόνικο Γ’ που θα καταφέρει τελικά να καταλάβει τον θρόνο[Παπαζώτος’94: 40-41, 55, 

Χιονίδης:38-39]. 

Την περίοδο της βασιλείας του Ανδρόνικου Γ’ οι επιθετικές εμφανίσεις Οθωμανών και Σέρβων στα 

εδάφη της αυτοκρατορίας γίνονται πιο συχνές. Για την επιτυχέστερη απώθηση των επιθέσεων αυτών ο 

Ανδρόνικος αποφασίζει να συμμαχήσει με τους Βουλγάρους[Obolensky:399, Ostrogorsky:195-199]. 

Όμως παρά την συμμαχία αυτή η Καστοριά και τα Βοδενά, καταλαμβάνονται από τους 

Σέρβους[Ostrogorsky:200], ενδεχομένως και η Βέροια. 

Μετά τον θάνατο του Ανδρονίκου Γ' (1341) ένας νέος εμφύλιος πόλεμος ξεσπάει.  Ο νόμιμος 

αντιβασιλέας Ιωάννης Καντακουζηνός εκθρονίζεται έπειτα από πραξικόπημα του Ιωάννη Απόκαυκου. 

Ο Καντακουζηνός καταφεύγει στο Διδυμότειχο  όπου ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και μετά από μια 

αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της Θεσσαλονίκης συνασπίζεται με τον ηγεμόνα των Σέρβων 

Δουσάν [Ostrogorsky:207-21, Παπαζώτος’94:41, Χιονίδης:42-43]. Όμως, μετά την αναγνώριση του ως 

αυτοκράτορα από τους Θεσσαλούς επέρχεται ρήξη με τον Δουσάν[Ostrogorsky:213]. Την ίδια περίπου 

περίοδο (Απρίλιος 1343) οι Βεροιώτες θα προσφέρουν την πόλη τους στον 

Καντακουζηνό[Παπαζώτος’94:41-42].Ακολουθεί η προσχώρηση άλλων πόλεων όπως τα Σέρβια, ο 

Πλαταμώνας, η Πέτρα, ο Σώσκος και τα Σταρίδολα ενώ μέχρι το 1345 ολοκληρώνεται και η 

κατάκτηση της Θράκης[ Παπαζώτος΄94:42, Ostrogorsky:213-215]. 

Τις νικηφόρες προελάσεις του όμως θα συνεχίσει και ο Δουσάν. Στην σφαίρα επιρροής του θα περάσει 

και η Βέροια  στα 1346, μετά τα Βοδενά, την Καστοριά και τις Σέρρες. [Ostrogorsky:σ.213-215, 

Παπαζώτος’94:42]. 
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Το ίδιο έτος ο Ιωάννης Καντακουζηνός στέφεται αυτοκράτορας από τον Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ιωάννη Απόκαυκου. Η Βέροια και τα Βοδενά θα 

βρεθούν ξανά υπό βυζαντινή κηδεμονία το 1350 μετά την κατάπνιξη του κινήματος των ζηλωτών στην 

Θεσσαλονίκη που στο μεσοδιάστημα αρνούνταν με πείσμα να αναγνωρίσουν τον Καντακουζηνό ως 

Αυτοκράτορα [Ostrogorsky:214-218, Παπαζώτος’94:44].  

Η Βέροια περιέρχεται ξανά στους Σέρβους πιθανότατα γύρω στα 1351/1352 [Παπαζώτος’94: 44]. Για 

την περίοδο που μεσολαβεί από τον θάνατο του Δουσάν (1355) ως την κατάληψη της Βέροιας από 

τους Τούρκους οι μαρτυρίες που έχουμε είναι λίγες. Από αυτές συνάγεται ότι ίσως η Βέροια να 

βρέθηκε ξανά και για ένα σύντομο διάστημα υπό βυζαντινή κυριαρχία.[Παπαζώτος’94:45]. 

Οι απόψεις για την οριστική άλωση της Βέροιας από τους Οθωμανούς διίσταντο μέχρι πρόσφατα. 'Ενα 

χάραγμα σε τοιχογραφία που βρέθηκε στον ναό του Αγίου Γεωργίου του μικρού αναφέρει το έτος 

1433 [Παπαζώτος’88:151-154]. Πάντως άξίζει να σημειωθεί ότι οι οθωμανικές πηγές του 15ου και 

16ου τοποθετούν το γεγονός της πρώτης άλωσης της Βέροιας στα 1373/4 ενώ ελληνικές πηγές 

αναφέρουν το έτος 1387 [Παπαζώτος’94:45-48].  

11.1.4 IV. Πολεοδομικός Χαρακτήρας  

11.1.4.1 Αμυντικός περίβολος 

Τα πλεονεκτήματα που συγκέντρωνε η πόλη την έκανε συχνά αντικείμενο ληστρικών ή πολεμικών 

επιθέσεων. Οι αρχαίες γραπτές πηγές μιλούν για ισχυρό αμυντικό περίβολο που περιέτρεχε την πόλη 

από τον 4ο τουλάχιστον προχριστιανικό αιώνα [Χιονίδης:141]. Την πληροφορία αυτή έρχονται να 

επιβεβεβαιώσουν οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. Τα παλαιότερα σημεία του περιβόλου της Βέροιας, 

κατασκευασμένα από μεγάλου μεγέθους επιμήκεις πώρινους λίθους χρονολογούνται στην ίδια 

περίοδο. [Brocas:35] Επάνω σε αυτήν την στέρεη θεμελίωση εδράστηκε ο περίβολος της Βέροιας για 

πολλούς αιώνες φέροντας ως ανωδομή ποικίλα οικοδομικά υλικά, συχνά σε δεύτερη οικοδομική 

χρήση. Η περίμετρος του αρχαιότερου τείχους πρέπει να τροποποιήθηκε τον 3ο μ.Χ αιώνα για την 

αντιμετώπιση των επιδρομών των γερμανικών φύλων. Το βυζαντινό τείχος ακολούθησε αυτήν την ίδια 

περίμετρο. [Πέτκος'97:264, 272]  

Η πόλη περιβαλλόταν από τείχος στην Βόρεια, Ανατολική και Νότια πλευρά της ενώ αμφιβολίες 

υπάρχουν για το αν υπήρχε κάποιο είδος περιβόλου και από την δυτική και πιο οχυρή πλευρά της 

πόλης που οριζόταν από τον Τριπόταμο. Σήμερα το τείχος σώζεται σε μήκος 170 μέτρων στον Ν, ΝΔ 

τομέα της πόλης, πολύ κοντά στο νέο βυζαντινό μουσείο της Βέροιας, ενώ τμήματα του περιβόλου 

αποκαλύφθηκαν και κατά την διάρκεια σωστικών ανασκαφών που διενεργήθηκαν στα ανατολικά της 

πόλης. [Brocas:36, Τσιλιπάκου'97:13].  
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Τα νότια τείχη  

Το κάστρο της Βέροιας αναφέρεται από τις βυζαντινές πηγές που όμως δεν αναφέρουν πολλές 

πληροφορίες για αυτό. Σε σημειώσεις που βρέθηκαν σε δύο βυζαντινούς κώδικές, του 9ου και 14ου 

αιώνα στις οποίες αναφέρεται το μήκος της περιμέτρου της βασιλίδας των πόλεων και άλλων 

περιφερειακών κέντρων, η Βέροια είναι οργυιών 1900 και 2150 δηλαδή 3.517 μέτρα τον 9ο αιώνα και 

3920 τον 14ο αιώνα. ( Τα σημειώματα αυτά αναφέρονται πρώτη φορά από τον Χιονίδη [Χιονίδης:146] 

Είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς για το αν οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν και μια αύξηση 

της συνολικής έκτασης της πόλης από τον 9ο στον 14ο αιώνα. [Χιονίδης:147, Brocas:43, 

Πέτκος'97:264, Παπαζώτος'94:71]  

Ο Ιωάννης Καντακουζηνός ανιστορώντας τα γεγονότα που συνόδευσαν τις προσπάθειες 

ανακατάληψης του κάστρου από τους Σέρβους δίνει μερικές σημαντικές πληροφορίες για τον αμυντικό 

χαρακτήρα της πόλης στα μέσα του 14ου αιώνα. Η πιο εντυπωσιακή μαρτυρία που μας δίνει είναι ότι ο 

Δουσάν απασχόλησε περίπου 10000 εργάτες για την επιδιόρθωση και ενίσχυση του τείχους της πόλης.  

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο ο Σέρβος Δουσάν έκτισε δύο ακροπόλεις. [Καντακουζηνός:ΙΙΙ, 120-121]. 

Η μία από αυτές τοποθετείται στα βόρεια της πόλης, κοντά στον Βασιλικό (Τριπόταμο) ποταμό. Η 

άλλη φαίνεται ότι βρισκόταν στον Νότιο και Νοτιοδυτικό τομέα της πόλης όπου ακόμα και σήμερα 

σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση ένας πύργος σε ύψος τεσσάρων περίπου μέτρων. [για την 

ταύτιση και θέση των Ακροπόλεων βλ. Χιονίδης:148-150,Παπαζώτος'94:71-73, Πέτκος'97:268-9, 

Struck:40-41]  

Ο πύργος αυτός («πύργος του Δουσάν» ή «πύργος της Βιργινίας κατά την παλαιότερη προφορική 

παράδοση) φαίνεται ότι διαδραμάτιζε έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην άμυνα των βυζαντινών 

όσο και των Οθωμανών [Δημητριάδης:252 και Πέτκος'97:269]. Διατηρούνταν ακέραιος έως το 1909, 

όταν το ανώτερο τμήμα του κατεδαφίσθηκε  για την κατασκευή δημοτικού σχολείου της Βέροιας 

[Χιονίδης:148]. Η μορφή που είχε πριν την κατεδάφιση του είναι ευτυχώς γνωστή από φωτογραφίες 

των αρχών του αιώνα. 

 185



 
Ο πύργος του Δουσάν στις αρχές του αιώνα (Συλλογή Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας) 

 

 
Ο πύργος του Δουσάν σήμερα  

Ένας άλλος πύργος στην ίδια περιοχή, που κατεδαφίστηκε το 1930, εντυπωσίασε πολύ τον Γάλλο 

περιηγητή Delacoulonche που τον περιέγραψε και κατέγραψε τις διαστάσεις του στα μέσα του 19ου 

αιώνα. Ο πύργος είχε χρησιμοποιηθεί από τους Οθωμανούς για την στήριξη του ρολογιού της πόλης 

και είχε πρόσοψη μήκους 17 μέτρων και 53 εκατοστών, πλαϊνές πλευρές που έφταναν τα 10 μέτρα και 

94 εκατοστά, ύψος 5 μέτρα και 45 εκατοστά, ενώ το πάχος των τοίχων που τον αποτελούσαν έφτανε τα 

3 μέτρα και 6 εκατοστά. [Delacoulonche:43]. 

Η ύπαρξη πάντως αμυντικών πύργων διαπιστώθηκε από ανασκαφικές έρευνες κατά μήκος όλης της 

γνωστής σε εμάς διαδρομής που ακολουθούσε η περίμετρος των τειχών (δηλ. περίπου 2.500 μ). Οι 

πύργοι αυτοί φαίνεται ότι ενίσχυαν τα πιο ευπρόσβλητα σημεία των τειχών και είχαν τετράγωνη, 

τριγωνική ή ημικυκλική διατομή [Πέτκος'97:268]. 

11.1.4.2 Πύλες 

Στο σημείο αυτό της πόλης φαίνεται ότι ανοιγόταν μια από τις τρεις κύριες εισόδους και εξόδους της 

πόλης, ίσως αυτή που ο Τούρκος Εβλιγιά Τσελεμπή αποκαλεί Πύλη του Νερού Παπαζώτος'94:75 και 

σημ 295], γνωστή στην αρχαιότητα και ως Ευιαστική πύλη [Brocas:40]. Μια άλλη κύρια πύλη υπήρχε 

στον Βορρά κοντά στον Τριπόταμο ποταμό. Η ύπαρξη της πύλης αυτής που όπως μαθαίνουμε από μια 

διαθήκη του 1346 [Θεοχαρίδης'62:22] και από το κείμενο του Ιωάννη Καντακουζηνού ονομαζόταν 

Βασιλική Πύλη έχει επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά.[Πέτκος'97:264 ]. Τέλος φαίνεται ότι μια τρίτη 
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πύλη υπήρχε στα ΝΑ κοντά στην περιοχή που βρίσκεται ο ναός της Παναγιάς Παλαιοφορίτισσας. 

Στους χρόνους μετά την οριστική άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς η πύλη αυτή ονομαζόταν 

Πύλη του Παλιού Φόρου. Πιστεύεται ότι αυτή είναι ίσως η πύλη που ο Καντακουζηνός ονομάζει 

Οψικιανή Πύλη.[Παπαζώτος'94:75-76, Brocas:41] 

11.1.4.3 Οδικό δίκτυο 

Για το οδικό δίκτυο της εποχής δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι μερικοί από 

τους ακόμα και σήμερα κεντρικούς δρόμους που διασχίζουν την Βέροια ήταν σε χρήση ήδη από τον 2ο 

και 3ο μ.Χ αιώνα. Τμήματα κύριας οδικής αρτηρίας των ρωμαϊκών χρόνων αποκαλύφθηκαν κατά 

μήκος της οδού Μητροπόλεως και της οδού Βενιζέλου. Οι δύο αυτές οδοί διέτρεχαν και διατρέχουν 

ακόμα και σήμερα την πόλη από Βορρά προς Νότο τεμνόμενες στην περιοχή της Εληάς. Η οδός 

Βενιζέλου κατέληγε μάλλον στην Βόρεια πύλη και η οδός Μητροπόλεως στη Nότια Πύλη. 

[Τσιλιπάκου'97:13, Παπαζώτος'94:75, Brocas:45-50]  

11.1.4.4 Γειτονιές 

Για τον πολεοδομικό χαρακτήρα της πόλης οι πληροφορίες είναι εξ’ ίσου λιγοστές. Στις αρχές του 

αιώνα τα οικοδομικά τετράγωνα στην πόλη οργανώνονταν με πυρήνα έναν ναό, όπως μπορεί κανείς 

και σήμερα να παρατηρήσει επισκεπτόμενος τους ναούς της Παναγιάς Δεξιάς, Κηρύκου και Ιουλίτας 

και τους Αγίους Θεοδώρους. Αυτά τα σύνολα ονομάζονταν στην Βέροια των Οθωμανικών χρόνων 

«βακουφικά» και ίσως απηχούν κάποια προγενέστερη παρόμοια διάταξη, παρόμοια με αυτή που 

συναντάται στην Θεσσαλονίκη όπου η εκκλησία αποτελεί το κέντρο και τον πυρήνα της γειτονιάς. 

[Παπαζώτος'94: 76-79] 

Σχετικά με τις γειτονιές της Βέροιας στους βυζαντινούς χρόνους μοναδική παραμένει η μαρτυρία από 

την διαθήκη του Θεόδωρου του Σαραντηνού που χρονολογείται στο 1326 και ένα του 1376 για τη 

γειτονιά του Σκωρονύχου που τοποθετείται στο βόρειο τμήμα της πόλης, κοντά στην Βασιλική 

πύλη.[Παπαζώτος'94:79 ]  

11.1.5  

11.1.6 V. Ναοί 

1. Παλιά Μητρόπολη 

2. Ναός των Αγίων Κυρήκου και Ιουλίτας 

3. Ναός Αναστάσεως Χριστού 

4. Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραμματικού 

5. Ναός Χριστού Αντιφωνητή 

6. Μέγας Θεολόγος 

7. Άγιος Βλάσιος 

8. ούδα Παναγ ή Υπαπαντή  
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9. Παναγία Δεξιά 

10. Άγιος Σάββας της Κυριώτισσας 

11. Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου 

12. Αγία Παρασκευή 

13. Άγιος Νικόλαος του άρχοντος Καλλοκρατά ή Αμόλευτος 

14. Άγιος Προκόπιος 

15. Παναγία Γοργοεπήκοος 

16. Άγιος Γεώργιος Μικρός 

 

11.1.7 1. Παλιά Μητρόπολη 

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος  

Η προφορική παράδοση διέσωσε στις αρχές του 20ου αιώνα –όπως μας πληροφορεί ο γερμανός 

περιηγητής Struck- την ονομασία ναός των Δώδεκα Αποστόλων [Struck: 32]. Κάποιοι από τους 

μελετητές της ιστορίας και της αρχαιολογίας της περιοχής υποστήριξαν ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος 

στον Απόστολο Πέτρο και Παύλο [Χιονίδης:175, Tsigaridas: 41, Τσιγαρίδας'81: 85]. Δυστυχώς μέχρι 

σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο για την επιβεβαίωση της άποψης αυτής [Παπαζώτος'94, 165 

και Παπαζώτος'80, 489]. Τα έγγραφα της Οθωμανικής περιόδου δεν μπορούν να διαφωτίσουν σχετικά 

με το ζήτημα της αρχικής ονομασίας αφού ο ναός χρησιμοποιήθηκε επί μακρόν ως τζαμί 

[Δημητριάδης:254].  

 

 
άποψη της Παλιάς Μητρόπολης από ανατολικά (Εκδοτική Αθηνών)  
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11.1.7.1 Ιστορία 

Μια επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου της εκκλησίας πληροφορεί ότι ο ναός υπήρξε έργο του 

επισκόπου Νικήτα ο οποίος είναι γνωστός και από ένα έγγραφο της μονής Εσφιγμένου του 11ου αιώνα 

[Παπαζώτος'94:90 και 165]. Κατά καιρούς εκφράστηκε η άποψη ότι ίσως στον χώρο αυτό να 

προϋπήρχε ένας πολύ παλαιότερος (ίσως παλαιοχριστιανικός) ναός [Παπαζώτος'94:165 και 

Χιονίδης:175 και σημ. 2]. Ο ναός αναφέρεται από τον Τσελεμπή ως ένα από τα τρία επιβλητικότερα 

τζαμιά της Βέροιας με την ονομασία τζαμί του Γαζή Μουράτ Χαν. [Δημητριάδης:254] Οι Τούρκοι το 

ονόμαζαν και Χουνκιάρ τζαμί, δηλαδή το τζαμί του κατακτητή. [Δημητριάδης:254]. Υπό το καθεστώς 

αυτό παρέμεινε έως το 1912. Τότε παραχωρήθηκε από κοινού σε μια χριστιανική ένωση και στην 

νεοσύστατη εφορία Προσκόπων. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο ναός μετατράπηκε 

σε στάβλο από τα κατοχικά στρατεύματα. [Χιονίδης:176]. Η πολυτάραχη ιστορία του μνημείου του 

άφησε ανεξίτηλα σημάδια έως τις ημέρες μας. Ο ναός σήμερα δεν είναι επισκέψιμος και παρά τον 

πλούτο των τοιχογραφιών που διασώζει εμπνέει -τουλάχιστον ιδωμένος από το εξωτερικό του- μια 

εικόνα εγκατάλειψης.  

 

11.1.7.1.1 Επιγραφή 

Επιγραφή του Επισκόπου Νικήτα, στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου της Παλιάς 

Μητρόπολης, 1070-1080  

 
  

Η επιγραφή αυτή χρονολογεί την μεσοβυζαντινή φάση της Παλιάς Μητρόπολης και αναφέρει τον 

επίσκοπο Νικήτα, έργο του οποίου είναι και "τούτο"[Παπαζώτος'94:90 και Παπαζώτος'86: 200] 

 

Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Νικήτας  

Ο επίσκοπος Νικήτας ταυτίστηκε από τον Θ. Παπαζώτο με τον επίσκοπο Νικήτα που είναι γνωστός 

από ένα έγγραφο της μονής Εσφιγμένου, το οποίο χρονολογείται στα 1078[Παπαζώτος'94:90]   

 

11.1.7.2 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα. Η 

επικοινωνία του νάρθηκα με τον κυρίως ναό γινόταν δια μέσου τριών ανοιγμάτων. Το μεσαίο άνοιγμα 

χωριζόταν σε τρία επιμέρους ανοίγματα με την χρήση δύο κιόνων που ίσως φράζονταν με βήλα 
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(τρίβηλο). Το νότιο κλίτος του ναού κατέπεσε σε άγνωστη εποχή όπως κατέδειξαν οι αρχαιολογικές 

ανασκαφές που έφεραν στο φως τα θεμέλια του νότιου τοίχου. Μπροστά από τον χώρο του ιερού 

ανοίγεται ένα εγκάρσιο κλίτος.[Παπαζώτος'94:164-166 και 233-234]. Έχουν σωθεί αρκετά μαρμάρινα 

μέλη του βυζαντινού τέμπλου τα οποία δεν επαρκούν για να γίνει αποκατάσταση της μορφής του 

[Παπαζώτος'95:31]. 

 
κάτοψη του ναού (Παπαζώτος'94, σχ5)  

11.1.7.2.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρονολόγησ

η  
Περιγραφή  

παλαιοχριστι

ανικοί χρόνοι  

Οι μεγάλες διαστάσεις του κτιρίου, το τρίλοβο παράθυρο στο ημικυκλικό ιερό και οι κόγχε

χωρίς ανοίγματα είναι χαρακτηριστικά που συνηγορούν για το ενδεχόμενο πρώτης χάραξης του ναο

στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους [Παπαζώτος'94:166 και Τσιγαρίδας'81: 72 ].  

9ος-11ος 

αιώνας  
Στα τέλη του 11ου αιώνα θεμελιώνεται η μεσοβυζαντινή φάση του ναού. [Παπαζώτος'94: 90] 

14ος αιώνας Επεμβάσεις και προσθήκες της εποχής των Παλαιολόγων είναι εμφανείς στην τοιχοδομία  

δεύτερο μισό 

15ου αιώνα  
Στον 15ο αιώνα, στα χρόνια που ο ναός μετατρέπεται σε τζαμί, θα πρέπει να χρονολογηθεί 

μιναρές που εφάπτεται στο βορειοδυτικό τμήμα του ναού.  

11.1.7.2.2 Τοιχοδομία 

Ο ναός παρουσιάζει διαφορετικά είδη τοιχοδομίας που οφείλονται σε διαδοχικές επισκευές του ναού 

[Παπαζώτος'94:166-167].  

11.1.7.3 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Οι τοιχογραφίες που σώζονται στον ναό βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση από τα χτυπήματα που 

έγιναν στην επιφάνεια τους προκειμένου να συγκρατηθεί ο σοβάς που τις κάλυψε όταν η εκκλησία 

μετατράπηκε σε τζαμί. Οι τοιχογραφίες μπορούν να χρονολογηθούν από τον 12ο έως και τον 14ο 
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αιώνα αλλά οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί παρότι συμφωνούν στο γενικό χρονολογικό πλαίσιο δεν 

ταυτίζονται απόλυτα. To μεγαλύτερο μέρος του διακόσμου χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Η 

παρουσίαση των τοιχογραφιών ακολουθεί την χρονολόγηση που προτάθηκε από τον Θ. Παπαζώτο.  

 

Α' ζωγραφική φάση 13ου αιώνα 

Β' ζωγραφική φάση 13ου αιώνα 

Γ' Φάση, 14ος αιώνας 

 

 

Α' ζωγραφική φάση 13ου αιώνα, 1215/16-1224  

Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται μεταξύ 1215/6 και 1224. Οι μεγάλες διαφορές που 

διακρίνονται στον τρόπο απόδοσης των μορφών συνηγορούν στο ότι περισσότεροι από ένας 

καλλιτέχνες εργάστηκαν για την δημιουργία τους. Οι τοιχογραφίες αυτές εντοπίζονται στο ανώτερο 

τμήμα του βόρειου και νότιου τοίχου του κεντρικού κλίτους και απεικονίζουν σκηνές του 

Δωδεκαόρτου. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι μορφές στους δύο πρώτους από τα δυτικά πεσσούς του 

βόρειου στυλοβάτη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο μέτωπο της αψίδας και η παράσταση της 

Κοίμησης της Θεοτόκου στον Δυτικό τοίχο.  

Οι τοιχογραφίες αυτές αποδόθηκαν σε ηπειρωτικό εργαστήριο ζωγραφικής σε μια δεκαετία που 

κυρίαρχη πολιτικά ήταν η μορφή του Θεόδωρου Αγγέλου [Παπαζώτος'94: 248-249]. Από τον Ευθύμιο 

Τσιγαρίδα πάλι η προέλευση της καταγωγής του εργαστηρίου που εργάστηκε για τις σκηνές του 

Δωδεκαόρτου αναζητήθηκε στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης [Tsigaridas: 52] 

 

Αναθηματική επιγραφή Ιωάννου Αμαριανού, σε τοιχογραφία της πρώτης ζωγραφικής φάσης 

στον πρώτο από τα δυτικά πεσσό της Βόρειας κιονοστοιχίας, αρχές 13ου αιώνα  

 
σχεδίασμα της επιγραφής του Ιωάννη Αμαριανού (Παπαζώτος'94)  

 
Μεταγραφή της επιγραφής του Ιωάννη Αμαριανού  
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Η αναθηματική αυτή επιγραφή που βρίσκεται πάνω σε τοιχογραφία που απεικονίζει τον άγιο 

Ελευθέριο και τον δεόμενο Αμαριανό σε συνδυασμό με το εικονογραφικό θέμα του οσίου Αντωνίου, 

τοπικού αγίου της Βέροιας και το θέμα του ελέγχου του Δαβίδ από τον Νάθαν που απεικονίζονται σε 

άλλες όψεις του ίδιου πεσσού συμβολίζουν ίσως μια φιλοφρόνηση προς τον Αυτοκράτορα Θεόδωρο 

Άγγελο, ο οποίος απελευθέρωσε τη Βέροια από τους Λατίνους το 1215/1216. Μια δεκαετία αργότερα 

(1224) ο στρατός του Θεοδώρου Αγγέλου κατέλαβε και την Θεσσαλονίκη. Οι συσχετισμοί, που 

διατυπώθηκαν στο βιβλίο του Θ. Παπαζώτου "Η Βέροια και οι ναοί της", σε συνδυασμό με το 

τεχνοτροπικό ύφος των τοιχογραφιών καθιστούν πολύ πιθανή την χρονολόγηση τους ανάμεσα στα 

1215/1216-1224. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο χορηγός των τοιχογραφιών της α’ φάσης να ήταν ο 

Ιωάννης Αμαριανός [Παπαζώτος'94: 92, 167-168, 242-249]. 

 

Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Ιωάννης Αμαριανός  

Ο Ιωάννης Αμαριανός ήταν ίσως ο χορηγός των τοιχογραφιών  της α’ φάσης της Παλιάς Μητρόπολης 

 

Μυστικός Δείπνος  

Ενταφιασμός 

Μυροφόρες στο Μνήμα 

Κοίμηση της Θεοτόκου 

Ιεράρχες 

 

 

Μυστικός Δείπνος , 1215/1216-1224, κέντρικο κλίτος, βόρειος τοίχος, ανώτερη ζώνη  

  

Ομάδα αποστόλων από τον Μυστικό Δείπνο  
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Μυστικός Δείπνος: ο Απόστολος Πέτρος  

ύρω από μια ημικυκλική τράπεζα που κυριαρχεί στην σύνθεση απεικονίζονται οι δώδεκα μαθητές και 

ο Χριστός. Ο καλλιτέχνης προσπαθεί να δώσει μια αίσθηση βάθους στην σύνθεση με την προσθήκη 

ά, σε δεύτερο επίπεδο. Τα  πρόσωπα έχουν έντονα 

Γ

ενός αρχιτεκτονήματος που θυμίζει στο

χαρακτηριστικά  και η πτυχολογία αποδίδεται με επίπεδο τρόπο. Η συνοπτική, γραμμική απόδοση των 

μορφών είναι πολύ κοντά στην κομνήνεια τεχνοτροπία. Με την εικονογραφία των προερχόμενων από 

την Παλαιά Μητρόπολη σκηνών του Δωδεκαόρτου ασχολήθηκε ο Ευθύμιος Τσιγαρίδας. Σύμφωνα με 

τις παρατηρήσεις του η σκηνή ακολουθεί τις τάσεις της εικονογραφίας του θέματος τον 11ο και 12ο 

αιώνα. [Tsigaridas: 45]  

 

 

 

Ενταφιασμός, 1215/1216-1224, κέντρικο κλίτος, βόρειος τοίχος, ανώτερη ζώνη  

 
  

Ο Ιωσήφ από Αριμαθίας και ο Νικόδημος κρατούν το νεκρό σώμα του Χριστού για να το αποθέσουν 

στον τάφο που είναι ήδη ανοιχτός στα δεξιά της σκηνή . Πίσω από ένα βράχο διακρίνονται και οι δύο 

, τα πρόσωπα των οποίων έχουν καταστραφεί. Η γραμμικότητα στην απόδοση των μορφών έχει 

ς

Μαρίες

αρχίσει κάπως να υποχωρεί. Τα περιγράμματα είναι ακόμα έντονα αλλά παρατηρώντας την απόδοση 

των χεριών των δύο αντρών διαπιστώνουμε ότι ο καλλιτέχνης παίζοντας με το χρώμα προβαίνει σε ένα 

παιχνίδι φωτός-σκιάς που αναδεικνύει τον όγκο των χεριών πάνω στα οποία μεταφέρεται το σώμα του 

Χριστού. 
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Μυροφόρες στο Μνήμα, 1215/16-1224, κέντρικο κλίτος, βόρειος τοίχος, ανώτερη ζώνη  

 
 

Η Παναγία, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου πληροφορούνται από μια αγγελική 

μορφή την έγερση του Χριστού. Ο άγγελος στρέφει το μμα προς τις γυναίκες και τους δείχνει τον 

 τάφο. Έντονη είναι η κατάπληξη και ο φόβος στα πρόσωπα και τις κινήσεις των τριών γυναικών. 

 βλέ

κενό

Λίγο πιο δεξιά απεικονίζονται οι κοιμισμένοι πάνω στις ασπίδες τους Ρωμαίοι στρατιώτες. Η Παναγία 

αρχίζει να εμφανίζεται στην εικονογραφία της σκηνής από τον 13ο αιώνα και μετά. Η παρουσία της 

δεν αναφέρεται σε κανένα από τα ευαγγελικά κείμενα [Tsigaridas:45]. 

 

 

 

 

Κοίμηση της Θεοτόκου, 1215/16-1224, Δυτικός τοίχος  

 

 
 

Από την κοίμηση της Θεοτόκου σώζεται μόνο η δεξιά ομάδα των Αποστόλων που θρηνούν. Ο 

 αυτής της παράστασης είναι αρκετά τολμηρός τόσο στην χρήση του χρώματος όσο και καλλιτέχνης
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στην απόδοση της σωματικότητας. Η ισορροπημένη όμως χρήση όλων αυτών των χαρακτηριστικών 

όπως την βλέπουμε στον Χριστό στη Βέροια δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.[Τσιγαρίδας'82:, 99] 

 

 

Ιεράρχες, 1215/16-1224, στον ημικύλινδρο της κόγχης του ιερού  

 
  

 

Απεικονίζονται ολόσωμοι οι επίσκοποι άγιοι (ιεράρχες) Νικόλαος και Διονύσιος από την 

ομάδα που συναπαρτίζουν μαζί με τους Ελευθέριο, Γρηγόριο, Κύριλλο, Γρηγόριο ο Θεολόγο, 

Βασίλειο

' ζωγραφική φάση 13ου αιώνα, 1270-1290  

Στην δεύτερη ίας ζώνης του κεντρικού κλίτους με θέματα τα 

οποία σχετίζ π.χ.Η Φυγή στην Αίγυπτο απεικονίζεται κάτω 

, Ιωάννη Χρυσόστομο, Αθανάσιο, Ιωάννη Ελεήμονα. Η ομάδα αυτή βρισκόταν κάτω από την 

Θεοτόκο Πλατυτέρα της κόγχης, σκηνή από την οποία σήμερα σώζονται μόνο μερικά θραύσματα. 

[Παπαζώτος'94: 247-248] 

 

Β

 ομάδα ανήκουν οι τοιχογραφίες της μεσα

ονται με τα θέματα της ανώτερης ζώνης (

από Γέννηση, η εμφάνιση του Χριστού στις δύο Μαρίες κάτω από το θέμα των Μυροφόρων κ.ο.κ.. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η σκηνή της μεταμέλειας του Ιούδα που βρίσκεται στην ανώτατη ζώνη 

του νότιου τοίχου). Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν ακόμα οι τοιχογραφίες του βόρειου τοίχου του ιερού 

και η κατώτατη ζώνη του νότιου τοίχου του κεντρικού κλίτους. Όλες παραστάσεις αυτές 

χρονολογήθηκαν στην εικοσαετία 1270-1290. Με δεδομένο ότι η τοιχογράφηση των ναών γίνεται 

συνήθως από πάνω προς τα κάτω η χρονική διαφορά των 40-50 περίπου χρόνων μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης τοιχογραφικής φάσης φαντάζει παράξενη. Μια από τις απόψεις που προτάθηκαν είναι ότι 
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τμήμα του ζωγραφικού διακόσμου καταστράφηκε ή έπεσε και ίσως γι’ αυτό η επιλογή των θεμάτων να 

έγινε με βάση την ήδη υπάρχουσα διήγηση.[Παπαζώτος'94: 250-251]  

 

Μεταμέλεια του Ιούδα 

 

 

Μεταμέλεια του Ιούδα, 1270-1280, κεντρικό κλίτος, επάνω ζώνη νότιου τοίχου, προς τη ΝΔ γωνία  

 
  

Η δροσερή, ζωγραφική απόδοση του προσώπου και η λιτότητα και η καθαρότητα των πτυχώσεων 

 

 

Γ' Φάση, 14ος αιώνας,  

Στον 14ο αιώνα χρονολογούνται οι τοιχογραφίες της πρόθεσης, που ήταν ίσως αφιερωμένη στον 

Βάπτιση 

φανερώνουν την τομή που πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από μισό αιώνα. Οι τοιχογραφία 

χρονολογήθηκε στα 1270-1290 έπειτα από τεχνοτροπίες αναλύσεις και συγκρίσεις των μορφών αυτής 

της φάσης με τις τοιχογραφίες της Sopocani (1265) και της τοιχογραφίες του Ευτύχιου και Μιχαήλ 

Αστραπά στην Περίβλεπτο της Αχρίδας (1300 περίπου). [Παπαζώτος'94: 250-253]  

Ιωάννη τον Πρόδρομο και μια παράσταση αγγέλων από την σκηνή του Μελισμού που βρίσκεται στην 

κόγχη του ιερού. 

 

Βάπτιση, περίπου 1300-1310, ανατολικός τοίχος βόρειου κλίτους  
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Στην επάνω ζώνη παρουσιάζεται η έλευση του Χριστού στον Ιωάννη ενώ στην κάτω η σκηνή 

της Βάπτισης. Ενώ στην πάνω ζώνη είναι πρόδηλη η λιτότητα στα εικονογραφικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται, γεγονός που τονίζει την κυριαρχία της μορφής του Χριστού που σκόπιμα 

τοποθετείται στο κέντρο των δύο επιμέρους στιγμιοτύπων, ο καλλιτέχνης δεν είναι καθόλου φειδωλός 

στον πλούτο των εικονογραφικών σκηνών που χρησιμοποιεί στην κεντρική σκηνή της αφηγηματικής 

αυτής ενότητα. Στο κέντρο της παράστασης και μέσα στα νερά του Ιορδάνη απεικονίζεται ο Χριστός 

στραμμένος προς τον Πρόδρομο. Στην άλλη όχθη του Ιορδάνη απεικονίζονται οι άγγελοι με τα λέντια. 

Μεγάλος αριθμός δευτερευόντων επεισοδίων πλαισιώνει την κεντρική παράσταση. Πίσω από τους 

αγγέλους μια ομάδα Ιουδαίων ξεπροβάλλει πίσω από έναν βράχο. Λίγο πιο κάτω μια γυναίκα βουτά 

στο νερό το παιδί της κρατώντας το από το πόδι. Πίσω από τον Πρόδρομο διακρίνεται μια γέφυρα 

πάνω στην οποία παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι, τρέχουν παίζοντας. Κάτω αριστερά μια 

ομάδα τεσσάρων παιδιών παίζει γυρίζοντας ένα μαγγάνι και τραβώντας προς τις όχθες ένα δίχτυ, 

δεμένο από το μαγγάνι, με ψάρια. Μέσα στο δίχτυ είναι ξαπλωμένη και μια ανθρωπόμορφη φιγούρα 

που θυμίζει μικρό ερωτιδέα. Με το ψάρεμα ασχολείται και ένα άλλο παιδί που είναι καθισμένο σε ένα 

βραχάκι και τραβάει προς το μέρος του ένα δίχτυ γεμάτο ψάρια. Στα νερά του ποταμού αποδίδεται η 

προσωποποίηση της θάλασσας πάνω σε δύο δελφίνια και του Ιορδάνη , που απεικονίζεται ως μια 

γεροντική μορφή με φτερά.  

Η απεικόνιση της παράστασης με τον πλούτο των παραπληρωματικών επεισοδίων που εμπνέονται από 

την καθημερινή ζωή συνάδει με το κλίμα και το πνεύμα της αναγέννησης της εποχής των 

Παλαιολόγων. Δευτερεύοντα επεισόδια εμφανίζονται στην σκηνή της γέννησης από την μέση 

βυζαντινή περίοδο αλλά μόνο στην εποχή των Παλαιολόγων η Βάπτιση εμπλουτίζεται εικονογραφικά 

σε τέτοιο βαθμό. Το θέμα των παιδιών που χορεύουν πάνω σε γέφυρα συναντάται στο Πρωτάτο (1290) 

και στο Χιλανδάρι (1318-1320). [Mouriki'83: 471-472]  
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11.1.8  

11.1.9  

11.1.10  

11.1.11 2. Ναός των Αγίων Κυρήκου και Ιουλίτας 

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

 

11

 
  

.1.11.1  

11.1.11.6  

11.1.11.7 Άγιος Κήρυκος και Ιουλίτα ού από νοτιοδυτικά(Εκδοτική Αθηνών) 

σε πατριαρχική ειτουργίας του 

(αναφέρεται από τον Χιονίδη). Στον , στην κεντρική 

 
 

11.1.11.2  

11.1.11.3  

11.1.11.4  

11.1.11.5  

: άποψη του να

11.1.11.8 Ιστορία 

Ο ναός αναφέρεται επιστολή του 1395 με αφορμή το καθεστώς λ

κεραμοπλαστικό διάκοσμο της ανατολικής πλευρά

κόγχη υπάρχει γραμμένο με πλίνθους το όνομα του επισκόπου Μακαρίου, ο οποίος ήταν και ο 

κτήτορας (ιδρυτής) της μονής. [Χιονίδης'70: 106-107 και Παπαζώτος'94:168]  
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Σχεδίασμα της επιγραφής του επισκόπου Μακαρίου (Παπαζώτος'94) 

 

11.1.11.9 Αρχιτεκτονική 

Σήμερα ο ναός έχει την μορφή μονόχωρου ναού. Κάποιες λεπτομέρειες της ανωδομής όμως προδίδουν 

ικά σταυροειδής εγγεγραμμένος, ο μοναδικός του είδους στην Βέροια. 

Κάποια ίχνη της ανατολικής κεραίας του σταυρού υπάρχουν στην ανωδομή του ιερού. Ο τρούλος. Ο 

 που

ότι ο ναός αυτός ήταν αρχ

τρούλος που κατάρρευσε πριν τον 16ο αιώνα πρέπει να στηριζόταν στις παραστάδες του ιερού και σε 

δύο κίονες  θα υπήρχαν στον δυτικό τοίχο. Ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά παρουσιάζει ο χώρος του 

διακονικού στον οποίο μπορεί κανείς να εισέλθει μόνο από το ιερό. [Παπαζώτος'94:239 και 178-180] 

 
κάτοψη τoυ ναού (Παπαζώτος'94, σχ9)  
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11.1.11.9.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Ανέγερση του ναού, που έχει την μορφή σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, από τον επίσκοπ

Μακάριο [Παπαζώτος'94:166 ]  

16ος  Τον 16ο αιώνα ο τρούλος καταρρέει και ο ναός παίρνει την μορφή μονόχωρου ναού με περίστωο  

11.1.11.9.2 Κεραμοπλαστικός διάκοσμος 

 
Άγιος Κήρυκος και Ιουλίτα: άποψη του ναού από ανατολικά  

Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος της ανατολικής όψης του ναού είναι σύγχρονος με την πρώτη φάση 

κατασκευής. Κατά μήκος των γείσων τοποθετήθηκε διπλή οδοντωτή ταινία. Ρομβοειδή σχήματα, το 

μοτίβο της ιχθυάκανθας, πλέγματα οριζοντίων, κάθετων και παράλληλων μεταξύ τους γραμμών 

προσδίδουν μια ζωντάνια στην εξωτερική όψη του ανατολικού τοίχου. Το συμπίλημα του ονόματος 

του επισκόπου Μακαρίου ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο του διακόσμου της αψίδας στην 

κεντρική πλευρά του ημιεξαγώνου που σχηματίζεται εξωτερικά. Ο ναός αποτελεί, μαζί με τον ναό του 

Αγίου Σάββα και την εκκλησία του Χριστού, ένα από τα λίγα δείγματα ναών που διατηρούν 

κεραμοπλαστικό διάκοσμο στην πόλη της Βέροιας.  

11.1.11.10 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Στον ναό, στον χώρο της πρόθεσης, διασώζονται κάποιες παραστάσεις με μεμονωμένους αγίους σε 

κακή κατάσταση ον 14ο αιώνα 

[Τσιγαρίδας'89:77 και Παπαζώτος'94:178-180 και 260]. Οι υπόλοιπες τοιχογραφίες χρονολογούνται 

διατήρησης, που πρέπει μάλλον να χρονολογηθούν στ

στους μεταβυζαντινούς χρόνους.  
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11.1.11.11 Φορητές εικόνες  

Αρχάγγελος Μιχαήλ , περίπου 1350  

 

Αρχάγγελος Μιχαήλ , περίπου 1350,  

εικόνων Βέροιας,  

ό  

 δι 9*1

 

 

11.1.12  

11.1.13  

.14  

11.1.15  

11.1.16  

Όλο το δεξιό τμήμα της εικόνας είναι σήμερα κα αρχάγγελος απεικονίζεται με 

στρατιωτική ενδυμασία όρθιος και μετωπικός. ρει σπαθί το οποίο κρατά 

υψωμένο Παπαζώτος'95:176].  

11.1.17 3. Ναός Αναστάσεως Χριστού 

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

Συλλογή βυζαντινών 

από τον να  των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτας, 

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 490, αστάσεις: 3 3.  

 
 

 

11.1

τεστραμμένο. Ο 

Στο δεξί χέρι φέ

[
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άποψη του ναού από βορειοδυτικά  

11.1.17.1 Ιστορία 

 ανέγερση και διακόσμηση του ναού στα 1315.  

 

11.1.17.1.1Επιγραφή 

ική επιγραφή ναού Σωτήρος Χριστού, στην εσωτερική πλευρά του δυτικού 

 από την σκηνή της Κοίμησης, 1315  

Μια επιγραφή στο υπέρθυρο της εσωτερικής επιφάνειας του δυτικού τοίχου χρονολογεί την 

ολοκλήρωση των εργασιών για την

 

Κτητορ

τοίχου, κάτω

 
Σχεδίασμα της κτητορικής επιγραφής (Παπαζώτος'94)  

 
Μεταγραφή της κτητορικής επιγραφής  

ογραφίες του ναού 

έγιναν από τον ζωγράφο Γεώργιο Καλλιέργη ο οποίος αναφέρεται αυτάρεσκα, όχι όμως και άδικα, ως 

"όλης Θεσσαλίας άριστος ζωγράφος" (Θεσσαλία ονομαζόταν ήδη από τον έκτο αιώνα η περιοχή της 

Μακεδονίας). Μαθαίνουμε επιπλέον από την επιγραφή ότι τα εγκαίνια του ναού έγιναν επί βασιλείας 

314/1315 [Πελεκανίδης'73:7-12] 

Η κτητορική επιιγραφή δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ανέγερση και διακόσμηση του μνημείου. 

Κτήτορες του ναού ήταν ο Ξένος Ψαλίδας και η σύζυγος του Ευφροσύνη. Οι τοιχ

Ανδρονίκου Β', το έτος 1
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Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Ξένος Ψαλίδας  

Ο Ξένος Ψαλίδας, κτήτορας του ναού του Χριστού, δεν είναι γνωστός από άλλα έγγραφα.  

 

Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Ευφροσύνη Ψαλίδα  

Η Ευφροσύνη Ψαλίδα, σύζυγος του Ξένου Ψαλίδα, μερίμνησε για την ολοκλήρωση των έργων στον 

ναό της Αναστάσεως του Χριστού μετά τον θάνατο του συζύγου της.  

 

 αγοραπωλησίας με την ιδιότητα κατοίκου 

της Θεσσαλονίκης, ζωγράφου στο επάγγελμα [Θεοχαρίδης'60:541-543]  

ιστορικό πρόσωπο: 

Ανδρόνικος Παλαιολόγος  

Ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος κατείχε τον θρόνο από το 1282 έως το 1328 όταν εξαναγκάστηκε σε 

παραίτηση από τον εγγονό του Ανδρόνικο Γ'. Πέθανε ως μοναχός με το όνομα Αντώνιος στα 1322. 

, 196]  

 

O ναός δεν παρουσιάζει ιδιομορφίες. Είναι μονόχωρος με ξύλινη, δίρριχτη στέγη. Η κόγχη του είναι 

Τρεις θύρες ανοίγονται στον ά βόρεια και νότια. Δύο τυφλ

ο και νότιο τοίχο, κοντά στο ιερό βήμα, αντικριστά. Στις αψίδες αυτές 

Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Γεώργιος Καλλιέργης  

Ο Γεώργιος Καλλιέργης, ένας από τους πρώτους βυζαντινούς ζωγράφους που ξεφεύγουν από την 

ανωνυμία και μας παραδίδουν επώνυμα το έργο του. Ο Γεώργιος Καλλιέργης αναφέρεται σε έγγραφο 

της Μονής Χιλανδαρίου,του 1322, ως μάρτυρας σε πράξη

 

Αναφερόμενο 

[Ostrogorsky:Γ

11.1.17.2 Αρχιτεκτονική 

ημιεξαγωνική. ναό, δυτικ ές αψίδες 

ανοίγονται στον βόρει

απεικονίζονται η Σταύρωση και η Ανάσταση στην οποία είναι αφιερωμένη και η εκκλησία. 

[Πελεκανίδης'73:1-7]. Το δάπεδο του ναού ήταν στρωμένο με μαρμαροθέτημα από το οποίο σώζεται 

σήμερα ένα μικρό τμήμα.  
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κάτοψη του ναού (Παπαζώτος'94)  

 
τμήμα μαρμαροθετήματος στον ναό του Χριστού  

11.1.17.2.1  

11.1.17.2.2  

11.1.17.2.3 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

1314

-1315  
Στα 1315 οι εργασίες ανέγερσης και διακόσμησης έχουν ολοκληρωθεί και ο ναός 

εγκαινιάζεται  

18ος 

αιώνας  
Κατασκευάζεται κλειστό περίστωο κατά μήκος της βόρειας, νότιας και δυτικής πλευράς  

1960  
Το παλιό κλειστό περίστωο αντικαθίσταται από ένα ανοιχτό, τοξωτό 

περίστωο[Παπαζώτος'94:174]  

11.1.17.2.4 Κεραμοπλαστικός διάκοσμος 
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Η βόρεια τυφλή αψίδα  

 
Η κεντρική τυφλή αψίδα  

Η ημιεξαγωνική εξωτερικά αψίδα του ιερού κοσμείται με κεραμοπλαστικό διάκοσμο που έρχεται σε 

αντίθεση με την υπόλοιπη, απλή από πλίνθους και διάσπαρτους πωρόλιθους τοιχοδομία του ναού. Οι 

ακριανές αψίδες χωρίζονται από πλίνθ παραλληλόγραμμα που γεμίζονται με 

πλίνθους δημιουργώντας ρόμβους, επάλληλους ρόμβους, τεθλασμένες και ιχθυάκανθες. Η κεντρική 

τυφλή αψίδα έχει τριμερή διαίρεση και κοσμείται στο ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα της από έναν 

σταυρό του οποίου οι τέσσερις κεραίες περικλείουν το ΙC XC N K (Ιησούς Χριστός Νικά).  

11.1.17.3 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Όλος ο εσωτερικός διάκσομος του ναού αποδίδεται στον Γεώργιο Καλλιέργη και έχει ολοκληρωθεί 

στα 1314/1315, οπότε και εγκαινιάστηκε. Στα 1326 κοσμείται ψευδοαρκοσόλιο στην εξωτερική 

πλευρά του δυτικού τοίχου με την Θεοτόκο, τον Χριστό και την Μαρία Συναδηνή. Η τοιχογραφία 

βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Στα 1355 άλλη μια αναθηματική παράσταση σε 

ψευδοαρκοσόλιο του νότιου τοίχου απεικονίζει τους Μιχαήλ Καβαλάριο Συναδηνός, Μανουήλ 

Συναδηνό, Μανουήλ Διδυμάρη και Άννα του Μελά ευλογούμενους από τον Χριστό. Δυστυχώς ούτε 

ους σε πέντε ισομεγέθη 
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αυτή η παράσταση βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατήρησης. Τέλος, η εξωτερική επιφάνεια του 

βόρειου τοίχου και τμήμα του νότιου τοίχου του περιστώου τοιχογραφούνται τον 18ο αιώνα 

[Παπαζώτος'94:174].  

 

Τοιχογραφίες Γεώργιου Καλλιέργη 

 

 

Τοιχογραφίες Γεώργιου Καλλιέργη, 1314-1315  

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος διατάσσεται σε τρεις ζώνες. Στην ανώτερη ζώνη απεικονίζονται σκηνές 

από το Δωδεκάορτο και τα πάθη του  απουσιάζουν όπως είναι φυσικό οι 

ατος στην 

ζωγραφική την εποχή των Παλαιολόγων. Διατηρεί όμως ταυτόχρονα ένα προσωπικό στυλ που κάνει το 

 άλλων συγχρόνων του (Πρωτάτο, περίπου 1290, Περίβλεπτος 

οι

εις

δεν  ζω

 λ  δραμα την

όν

ους γου ε

ρφές. Γίνεται όμως πιο προφανής για τον επισκέπτη του ναού, αν παρατηρήσει 

την παραλλαγή των εκφράσεων του Χριστού στην απεικόνιση του από σκηνή σε σκηνή 

[Πελεκα δης'73:91-121, Πελεκανίδης'94:13-15, Παπαζώτος'94:253-256].  

 

Θεοτόκος Πλατυτέρα και συλλειτουργούντες ιεράρχες 

Γέννηση 

Υπαπαν  

Χριστού. Από την παράθεση

σκηνές της Σταύρωσης και της Ανάστασης που απεικονίζονται στα δύο τυφλά τόξα, στον βόρειο και 

νότιο τοίχο. Στην μεσαία, στενότερη ζώνη, τοποθετήθηκαν οι προτομές των τεσσάρων Ευαγγελιστών 

καθώς και προφητών και αγίων σε μετάλλια και στην κατώτατη ζώνη ολόσωμοι άγιοι, μάρτυρες και 

ιεράρχες. Η παράσταση της Κοίμησης απλώνεται στο ανώτερο τμήμα όλου του δυτικού τοίχου ενώ η 

κόγχη διακοσμείται με τη Θεοτόκο Πλατυτέρα. [Πελεκανίδης'73:13-17]. 

Ο Γεώργιος Καλλιέργης αποτελεί ένας από τους κύριους εκφραστές του ανανεωτικού ρεύμ

έργο του να διαφέρει σε σχέση με έργα

Αχρίδας περίπου 1295). Την εποχή αυτή  μορφές είναι ρωμαλέες, έντονα πλαστικές, με δραματικές 

εκφράσεις ενώ οι συνθέσ  χαρακτηρίζονται από πολυπροσωπία και αφηγηματικότητα. Στις 

τοιχογραφίες του Καλλιέργη διακρίνονται άλλες αισθητικές επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο 

ζωγράφος  γίνεται κοινωνός των εξελίξεων που συντελούνται στην μνημειακή γραφική. Στις 

συνθέσεις του επιλέγει την δογματική ιτότητα ενώ αποφεύγει τις τικές εξάρσεις και  χρήση 

δυνατών χρωμάτων. Το γρήγορο σχέδιο του και η συνετή και σοφή χρήση του χρώματος συντελούν 

στην δημιουργία μορφών σχεδ  προσωπογραφικών. Η ιδιότητα του αυτή, ως άριστου ψυχογράφου, 

τονίστηκε -όχι αδίκως- απ' όλ  τους μελετητές του έρ  του. Η ικανότητα του αυτή είναι φαν ρή σε 

πολλές μεμονωμένες μο

νί

τή

Βάπτιση 

Έγερση του Λαζάρου 

Βαϊοφόρος 

Σταύρωση 
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Ανάσταση 

Κοίμηση 

Προφήτης Μαλαχίας 

Άγιος Αθανάσιος  

 

 

Θεοτόκος Πλατυτέρα και συλλειτουργούντες ιεράρχες, 1314-1315, ανατολικός τοίχος  

 

 
  

Στο τεταρ

αρχαγγέλ , στον  και δεξιά 

από το μονό

αψίδας ανα

ολοκληρών

αγγέλους 

χαμηλότερα

 

τοσφαίριο της κόγχης του ιερού, τοποθετείται η Θεοτόκος πλαισιωμένη από τους δυο 

λους. Κάτω από αυτήν την παράσταση  ημικύλινδρο της κόγχης και αριστερά

λοβο παράθυρο απεικονίζονται τέσσερις συλλειτουργούντες ιεράρχες. Στο μέτωπο της 

πτύσσεται η σκηνή του Ευαγγελισμού. Η ζωγραφική διακόσμηση του ανατολικού τοίχου 

εται με την τοποθέτηση της προτομής του Χριστού Εμμανουήλ πλαισιωμένου από 

στο αέτωμα της αψίδας και την παράσταση του Αγίου Μανδηλίου λίγο 

.[Πελεκανίδης'73:13-19]  

Γέννηση, 1314-1315, ανατολική πλευρά νότιου τοίχου  
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Η τοιχογραφία είναι κατεστραμμένη σε αρκετά σημεία. Το κέντρο της σύνθεσης 

καταλαμβάνει το σπήλαιο. Η Παναγία, ανακεκλιμένη, στρέφει το βλέμμα της προς το βρέφος, που 

 

βρίσκεται μέσα στην φάτνη. Λίγο πιο δεξιά σώζεται αποσπασματικά η μορφή ενός βοσκού με το 

ποιμνίο του. Την κάτω δεξιά γωνία της παράστασης καταλαμβάνει ο Ιωσήφ, που μοιάζει σκεπτικός, 

αίσθηση που επιτείνεται από το κλειστό σχήμα που διαγράφει το σώμα του. Στην αριστερή γωνία 

ανιστορείται το επεισόδιο του λουτρού του βρέφους από την μαία και την Σαλώμη. 

[Πελεκανίδης'73:23-26]  

 

 

Υπαπαντή, 1314-1315, ανατολική πλευρά νότιου τοίχου  

  
Η σύνθεση της Υπαπαντής διατάσσεται σε δύο επίπεδα: Στο δεξί τμήμα δεσπόζει ο Συμεών σε 

αθμιδωτό βωμό. Τείνει τα χέρια του, καλυμμένα από το ιμάτιο για να παραλάβει τον μικρό Χριστό. 

Στο αριστερό σύν σ  να  τό  

παρακολουθούν ή Η  εται από

β

 τμήμα της θε ης προεξάρχει η Πα γία με τον Χρισ  στα χέρια της. Πίσω της 

 την σκην  ο Ιωσήφ και η Άννα.  παράσταση πλαισιών   αρχιτεκτονήματα, η 

χρήση των οποίων γίνεται συνηθέστερη τον 14ο αιώνα.[Πελεκανίδης'73:27-30]  

Η προσοχή του θεατή επικεντρώνεται στα παριστανώμενα πρόσωπα, παρά την προβολή τους μπροστά 

από ογκηρά αρχιτεκτονήματα. Αυτό οφείλεται στην σοφή διάταξη της σκηνής σε δυο τμήματα και τις 
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αντιθέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα χρώματα στους όγκους και τα 

επίπεδα[

, 

7-30] Πελεκανίδης'73:2

 

 

Βάπτιση, 1314-1315, νότιος τοίχος  

 

 
  

Η παράσταση είναι κατεστραμμένη στο αριστερό τμήμα. Το κέντρο της σύνθεσης 

  λέ  ποταμό  προσ  το

καταλαμβάνει ο Χριστός, όρθιος μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Στην αριστερή όχθη βρίσκεται ο 

Ιωάννης, ενδεδυμένος με μηλωτή, που τείνει το δεξί χέρι προς το κεφάλι του Χριστού. Στην αριστερή 

όχθη απεικονίζονται οι άγγελοι με τα ντια. Μέσα στο  διακρίνεται η ωποποίηση υ 

Ιορδάνη. [Πελεκανίδης'73:30-34] 

 

Έγερση του Λαζάρου, 1314-1315, δυτική πλευρά νότιου τοίχου  
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Το αριστερό τμήμα της σύνθεσης καταλαμβάνει ο Χριστός με ομάδα μαθητών από την οποία 

διακρίνεται ο Πέτρος. Ο Χριστός τείνει το δεξί χέρι προς το μνήμα. Με το αριστερό κρατά κλειστό 

ειλητάριο. Μπροστά του βρίσκεται γονατισμένη η Μαρία. Η άλλη αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα 

βρίσκεται δίπλα στο λαξευμένο στον τάφο μνήμα, φέροντας το ένα της χέρι, μπροστά από την μύτη και 

το στόμα της για να προστατευτεί από την δυσοσμία. Στην ίδια κίνηση προβαίνει και ο νεαρός δούλος 

που ξετυλίγει το σάβανο του Λαζάρου. Ένας ακόμα δούλος σε μικρότερη κλίμακα, κρατά τον λίθο που 

σφράγιζε το μνήμα. [Πελεκανίδης'73:37-40] 

 

Βαϊοφόρος, 1314-1315, δυτικό άκρο νότιου τοίχου  

 
 

αριστερό κρατά κλειστό ειλητό. Στην πύλη του κάστρο τον υποδέχεται ο Εβραϊκός λαός και οι 

Ο Χριστός "επί πώλον όνου" πλησιάζει το κάστρο της Ιερουσαλήμ που απεικονίζεται συμβατικά ως 

μια αψιδωτή πύλη με βαθμίδες. Ακολουθείται από τους μαθητές του, χωρισμένους σε δυο ομάδες, 

προς τους οποίους στρέφει το κεφάλι προβαίνοντας, με το δεξί χέρι, σε χειρονομία ομιλίας. Με το 
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προύχοντες. Ένα παιδί, ξεπροβάλλει από αυτήν την ομάδα και ετοιμάζεται να προσφέρει τα κλαδιά 

που κρατά στα χέρια στον Χριστό. Δυο ακόμα παιδιά, σκαρφαλωμένα στον φοίνικα, που βρίσκεται 

δίπλα στην αψιδωτή πύλη, παρακολουθούν την σκηνή. [Πελεκανίδης'73:40-43, 117]  

 

 

 

Σταύρωση, 1314-1315, τυφλό αψίδωμα βόρειου τοίχου  

 
  

Η παράσταση ακολουθεί τον λιτό, ολιγοπρόσωπο τύπο. Το κέντρο της σύνθεσης 

καταλαμβάνει ο Εσταυρωμένος. Στα αριστερά της παράστασης βρίσκεται η Παναγία και οι δύο 

Μαρίες και δεξιά ο Ιωάννης και ο εκατόνταρχος. Τα βλέμματα όλων συγκεντρώνονται στον 

Εσταυρωμένο. Πάνω από τις δύο κεραίες του σταυρού εικονίζεται ο ήλιος και η σελήνη. Η 

αφηγηματική λιτότητα τονίζει περισσότερο τον δραματικό χαρακτήρα της σύνθεσης που καταλαμβάνει 

την θέση λατρευτικής εικόνας στον ναό απέναντι από την σκηνή της Ανάστασης του Χριστού στην 

οποία είναι αφιερωμένος ο ναός [Πελεκανίδης'73:64-66, 117-118]. 

 

 

Ανάσταση, 1314-1315, τυφλό αψίδωμα νότιου τοίχου  
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 Ο Χριστός, περιβαλλόμενος από δόξα, πατά πάνω στις χάλκινες πύλες του Άδη και ανασύρει τους δύο 

πρωτόπλαστους, Αδάμ και Εύα από τις σαρκοφάγους τους. Αριστερά του Χριστού εικονίζονται οι 

προφήτες Άβελ  Σολομών

'94

Θεσσαλονίκης οι παραστάσεις του 

οποίου συνδέονται στενά από πλευράς εικονογραφίας και τεχνοτροπίας με τις παραστάσεις στον ναό 

του Χριστού. [Πελεκανίδης'73:118] 

 Σαμουήλ και  και ένας άγγελος και δεξιά οι προφήτες Δαβίδ και  και ο 

Πρόδρομος. [Πελεκανίδης'73:66-69, 118, Ποταμιάνου :242]  

 

Η παρουσία του Σαμουήλ είναι σπάνια στην εικονογραφία της Ανάστασης. Το ίδιο 

εικονογραφικό στοιχείο απαντάται στον Άγιο Νικόλαο Ορφανών 

 

 

οίμηση, 1314-1315, δυτικός τοίχος  Κ

 
Η παράσταση απλώνεται σε όλο το μήκος του νότιου τοίχου. Η Παναγία, ξαπλωμένη σε κλίνη 

καταλαμβάνει το κέντρο της παράστασης. Πίσω από την κλίνη ο Χριστός σε δόξα κρατά την ψυχή της 

Παναγίας που απεικονίζεται με την μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ 

κατέρχεται για να την παραλάβει. Τριγύρ  από την κλίνη συνωστίζονται απόστολοι και ιεράρχες. Στο ω

βάθος της παράστασης απεικονίζεται συγκρότημα κτηρίων ενώ στα δυο άκρα η σκηνή πλαισιώνεται 
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από δυο υμνωδούς με ανοιχτά ειλητάρια. Στην φωτογραφία διακρίνεται η κτητορική επιγραφή του 

ναού, πάνω από την θύρα. Διακρίνεται επίσης η δεύτερη ζώνη των τοιχογραφιών με μορφές αγίων και 

μαρτύρων σε στηθάρια και τμήμα της τρίτης ζώνης με ολόσωμες απεικονίσεις οσίων. 

[Πελεκανίδης'73:70-73] 

 

 

Προφήτης Μαλαχίας, 1314-1315, μεσαία ζώνη νότιου τοίχου  

 
Ο προφήτης Μαλαχίας απεικονίζεται σε προτομή κάτω από την σκηνή της ΄Έγερσης του Λαζάρου, να 

προφητεύει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. [Πελεκανίδης'73:80]. Το γρήγορο και δυναμικό 

σχέδιο αλλά κυρίως το ήθος της μορφής έτσι όπως τυπώνεται στο βλέμμα και στο πρόσωπο  απο

αναδεικνύουν την προσωπικότητα του αγίου.  

 

 

Άγιος Αθανάσιος , 1314-1315, στον ημικύλινδρο της κόγχης του ιερού  
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11.1.17.4 Φορητές εικόνες  

ουΠαναγία Βρεφοκρατούσα, α' μισό 14  αιώνα  

 

14ου αιώνα,  

Ναός Αναστάσεως Χριστού,  

Συλλογή Βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 117, διαστάσεις: 115*85.  

 

Παναγία Βρεφοκρατούσα, α' μισό 

 

 

 
Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Οδηγήτριας. Φορά βαθυκύανο χιτώνα και καστανοκόκκινο 

μαφόριο ενώ το κεφάλι της καλύπτεται από διάφανη καλύπτρα. Ο Χριστός, στα αριστερά της, κρατά 
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ειλητό σ ρό χέρι  δεξί. κόνα ράφο Γ

ργη.Παπαζώτος'80α:170-174] 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Παναγία Βρεφοκρατούσα, δεύτερο μισό 16ου αιώνα,  

Ναός Αναστάσεως Χριστού,  

Συλλογή Βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 117, διαστάσεις: 115*85.  

το αριστε  και ευλογεί με το Η ει αποδόθηκε στον ζωγ εώργιο 

Καλλιέ

 

 

 
 

11.1.18 4. Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραμματικού 

 

νική 

 Διάκο

 Εικόνες  

Γραμματικού. Ο άρχων Γραμματικός ήταν ο 

χορηγός τοιχογραφιών που κατασκευάστηκαν τον 16ο αιώνα.  

 

Ιστορία

Αρxιτεκτο

Ζωγραφικός σμος 

Φορητές

Ο ναός είναι γνωστός ως Άγιος Γεώργιος του άρχοντος 
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άποψη του ναού του Αγίου Γεωργίου από δυτικά  

11.1.18.1 Ιστορία 

Ο ναός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα θρησκευτικού μνημείου  κατά την διάρκεια της 

μακραίωνης ιστορίας του υπέστη πολλές οικοδ  και διακοσμητικές επεμβάσεις. Λίγα ίχνη 

τοιχογραφιών που διασώθηκαν στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα, κάτω από την παράσταση της 

λογηθεί στην 

μεσοβυζ ρίοδο (9ος-12ος αιώνας) [Παπαζώτος'94:169].  

τονική 

ζουν το ιερό από την πρόθεση και το 

διακονικό. Η ανασκαφική έρευνα του 1973 αποκάλυψε και την θεμελίωση του νότιου τοίχου αλλά και 

την αρχική μορφή της κόγχης του ιερού και του διακονικού. Σύμφωνα με τα πορίσματα που 

προέκυψαν ο ναός διέθετε νάρθηκα και το ιερό επικοινωνούσε με τους χώρους της πρόθεσης και του 

διακονικού. Δυστυχώς σήμερα δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον τρόπο διαχωρισμού των κλιτών ή την 

ανωδομή [Παπαζώτος'94:169] 

 που

ομικές

Δευτέρας Παρουσίας του 1519/20, δείχνουν ότι ίσως το αρχικό κτίσμα πρέπει να χρονο

αντινή πε

 

11.1.18.2 Αρχιτεκ

Στην αρχική χάραξη του ναού, που είχε τον τύπο τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής, ανήκει μάλλον ο 

δυτικός τοίχος του κεντρικού κλίτους και οι τοίχοι που χωρί

 
κάτοψη τoυ ναού (Παπαζώτος'94, σχ9)  

11.1.18.2.1 Οικοδομικές Φάσεις 
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Χρονο

λόγηση  
Περιγραφή  

9ος-

12ος αιώνας  
Η αρχική θεμελίωση του ναού πρέπει μάλλον να χρονολογηθεί στην μεσοβυζαντιν

περίοδο[Παπαζώτος'94:169 ]  

14ος 

αιώνας  
Το διακονικό απομονώνεται από το ιερό  

16ος 

αιώνας  
Σε αυτήν την περίοδο τοποθετείται η δημιουργία τοξωτών ανοιγμάτων στον βόρειο και νότι

στυλοβάτη που στηρίζονται σε έναν ξύλινο κίονα.  

17ος 

αιώνας  
Δημιουργείται ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ νάρθηκα και νότιου κλίτους και καταργείται τ

διακονικού  

18ος 

αιώνας  
Ανακατασκευάζεται ο βόρειος τοίχος. Δεν είναι γνωστό πότε ανακατασκευάστηκε η παλαιά κόγχ

και δημιουργήθηκε ο σημερινός εξωτερικός νότιος τοίχος.  

11.1.18.3  

11.1.18.4 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φαίνεται ότι κάθε επέμβαση στον αρχιτεκτονικό πυρήνα του ναού συνοδευόταν και από τοιχογράφηση 

 14ου αιώνα ο ναός διατηρεί τοιχογραφίες από δυο διαφορετικές 

 και μία του 18ου αιώνα.  

φίες 14ου αιώνα 

του. Έκτος από τις τοιχογραφίες του

φάσεις του 16ου αιώνα, δύο του 17ου

 

Τοιχογρα

 

 

Τοιχογρ  14ου αιών

Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του 14ου αιώνα έχουν διασωθεί στον χώρο του ιερού δύο παραστάσεις 

από τον ο του πά

τος'94:

Παχώμιος 

Άγιος Παύλος ομολογητής 

αφίες α, 14ος αιώνας  

 κύκλ

[Παπαζώ

θους (Ελκόμενος, Μεταφορά του Σταυρού) και τρεις ολόσωμοι άγιοι. 

171]  

 

Άγιος 
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Άγιος Παχώμιος, δεύτερο μισό 14ου αιώνα, στην νότια όψη του νότιου τοίχου της κόγχης του 

ιερού  

 

 
  

Παρότι οι ολόσωμες μορφές των αγίων απεικονίζονται συνήθως με πιο συντηρητικό τρόπο 

από τους τινούς ζωγράφους σε σχέση με τις πολυπρόσωπες σκηνές, στα πρόσωπα των αγίων στις 

άσεις παρατηρούνται στοιχεία της παλαιολόγειας τέχνης των μέσων του 14ου 

εξισορρόπηση στην χρήση γραμμής και χρώματος. Οι τοιχογραφίες 

συγκρίθηκαν με τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα της Αγίας Παρασκευής και ίσως ανήκουν στο χέρι 

του ίδιου ζωγράφου [Παπαζώτος'94:267] 

 βυζαν

παραστ αιώνα με 

κυριότερο την ζωγραφική 

 

 

Άγιος Παύλος ομολογητής, δεύτερο μισό 14ου αιώνα, στην νότια όψη του νότιου τοίχου της 

κόγχης του ιερού  
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11.1.18.5 Φορητές εικόνες  

Σταύρωση, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα  

 

Σταύρωση, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα ,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

υ: ΑΕΣΒ 95, διαστάσεις: 96*65.  

 

 

από τον ναό του αγίου Γεωργίου Άρχοντος Γραμματικού,  

αριθμός ευρετηρίο

 
 

 
Λεπτομέρεια της εικόνας της σταύρωσης (Παπαζώτος'95) 
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Η Σύνθεση ακολουθεί τον λιτό, ολιγοπρόσωπο εικονογραφικό τύπο. Στην άλλη όψη της 

αμφιπρόσωπης εικόνας απεικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτωρ που χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Το 

κέντρο της παράστασης καταλαμβάνει ο Εσταυρωμένος, του οποίου το σώμα λυγίζει από τον πόνο ενώ 

από τις πληγές ρέει αίμα. Πάνω από τις δύο κεραίες του σταυρού απεικονίζονται δυο άγγελοι. 

Αριστερά του Χριστού απεικονίζεται η Παναγία φανερά συντετριμμένη και ο Ιωάννης με έκδηλη την 

θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του. 

Για την εικόνα αυτή ειπώθηκε ότι συνδυάζει στοιχεία της υστεροκομνήνειας ζωγραφικής μαζί 

με στοιχεία του μνημειακού στυλ του 13ου αιώνα. Πράγματι, την εικόνα χαρακτηρίζουν αντιθέσεις 

όσον αφορά την απόδοση των παριστανομένων προσώπων. Η έντονη γραμμικότητα, κληρονομιά του 

12ου αιώνα, είναι εμφανής στην απόδοση των χεριών του Εσταυρωμένου και στο πρόσωπο της 

Παναγίας. Αντίθετα το πρόσωπο του Ιωάννη και των Αγγέλων, ο τρό  με τον οποίο ο αγκώνας του 

Ιωάννη διπλώνεται στο ιμάτιο προαναγγέλλουν  νέο μνημειακό  στυλ η ακμή του οποίου θα 

παρατηρηθεί λίγες δεκαετίες αργότερα πρώτα στην μνημειακή ζωγραφική και έπειτα στην ζωγραφική 

των φορητών εικόνων. Η εικόνα χρονολογήθηκε γύρω στα 1200 από τον Θ. Παπαζώτο και γύρω στα 

1220 από τον Ευθύμιο Τσιγαρίδα. [Παπαζώτος'95:45 και εικ.10-11, Τσιγαρίδας'00:125] 

 

 

 

 

 

ύ Αντιφωνητή 

πος

το

 

 

11.1.19 5. Ναός Χριστο

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική  
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 άποψη του ναού από ανατολικά  

11.1.19. Ιστορία 

Ο ναός ναι σήμερα «χαμένος» μέσα στον κοινό «ακάλυπτο» χώρο πολλών πολυκατοικιών ενός 

σύγχρονου οικοδομικού τετράγωνου στο κέντρο της Βέροιας. Είναι ένας από τους λίγους 

υφιστάμ  ναούς για τους οποίους υπάρχει ακριβής και χρονολογημένη ιστορική μαρτυρία. 

Συγκεκριμένα την πολύτιμη για τις πληροφορίες της διαθήκη του Θεόδωρου Σαραντηνού, που 

χρονολογείται στα 1326, υπογράφει μεταξύ άλλων ο «Μώκιος ιερομόναχος και καθηγούμενος της 

πατριαρχικής μονής του Μεγάλου Σωτήρος του Αντιφωνιτού».[Παπαζώτος'94:176, Θεοχαρίδης'62:28] 

Ο ναός χωρος με ημικυκλική κόγχη. Στον βόρειο και νότιο τοίχο υπήρχε από ένα αβαθές 

 (τυφλό αψίδωμα), όπως ακριβώς και στον ναό του Χριστού στη Βέροια. Αρχικά 

πρέπει να υπήρχαν 3 θύρες εισόδου στον ναό (δυτική, βόρεια και νότια). 

1 

εί

ενους

11.1.19.2 Αρχιτεκτονική 

ήταν μονό

ψευδοαρκοσόλιο

 
κάτοψη του ναο ος'94)  

μικές Φάσεις 

ύ του Χριστού Αντιφωνητή (Παπαζώτ

11.1.19.2.1 Οικοδο

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Ο ναός υφίσταται το 1326, την χρονιά που γράφεται η διαθήκη του Θεόδωρο

Σαραντηνού[Θεοχαρίδης'62]  

18ος Στον 18ο αιώνα γκρεμίστηκε ο δυτικός τοίχος και ο ναός επεκτάθηκε ώστε να διπλασιαστεί το μήκο
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αιώνας  και η επιφάνεια του ναού. [Παπαζώτος'94:176]  

11.1.19.2.2 Τοιχοδομία 

 
λεπτομέρεια από τον νότιο τοίχο του ναού  

88 ο ναός ήταν καλυμμένος στο εξωτερικό του με κονίαμα. Σε εργασίες στερέωσης που 

έγιναν την χρονιά τ η  

ών χ  με πολλά κομμάτια πλίνθων και λίθων. Οι τοίχοι 

ενισχύονταν με ξυλοδεσιά. Το σχετικά καλά χρονολογημένο αυτό παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ως 

παράλλη α την

ος'94

ας Θεολόγος 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

Μέχρι το 19

εκείνη 

βυζαντιν

καθαρίστηκαν οι οίχοι και ήρθε στο φως  αρχική τοιχοδομία των 

ρόνων, πρόχειρη και αμελής

λο γι

Παπαζώτ

 χρονολόγηση άλλων αχρονολόγητων ως τότε ναών. [ΑΔ43:409, 

:176] 

11.1.20 6. Μέγ

 222



 
 άποψη του ναού από ανατολικά  

11.1.20.1 Αρχιτεκτονική 

Το αρχικό, αναγόμενο στον 13ο αιώνα τμήμα του ναού, αποτελεί το ιερό του μεταγενέστερου ναού. 

Ανήκε σε μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, όπως φαίνεται από την τριμερή διάταξη του ανατολικού 

τμήματος. Το ιερό επικοινωνούσε με την πρόθεση και το διακονικό μέσω των δυο ανοιγμάτων που 

ανοίγονταν στον βόρειο και νότιο τοίχο. Η παράταξη κάποιων σκηνών του δωδεκαόρτου που 

διακόπτονται απότομα δείχνουν ότι ίσως αυτές να διατάσσονταν κατά μήκος του βόρειου και νότιου 

τοίχου του κεντρικού κλίτους[Παπαζώτος'94:171]. Το 1965 μεγάλο μέρος του δυτικού τμήματος 

κατεδαφίστηκε προκειμένου να διαπλατυνθεί η οδός Βενιζέλου, ενώ απειλήθηκε η ύπαρξη ολόκληρου 

του ναού [Michailidis:57] 

 
Μέγας Θεολόγος: κάτοψη του ναού  
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11.1.20.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Οι τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί χρονολογούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους στο α' μισό του 13ου 

αιώνα. Στις αρχές του 14ου αιώνα χρονολογείται μια αναθηματική παράσταση του Νικηφόρου 

Σγούρου στην νότια πλευρά του νότιου τοίχου του ιερού [Παπαζώτος'94:171-172]. 

 

Tοιχογραφίες 13ου αιώνα 

Aφιερωματική παράσταση Νικηφόρου Σγούρου 

 

 

Tοιχογραφίες 13ου αιώνα, 1200

αλύπτουν τον ανατολικό, βόρειο και νότιο τοίχο του ιερού. Η 

Παναγία Πλατυτέρα απεικονίζεται στην κόγχη του ιερού. Κάτω από την παράσταση αυτή 

 Υπαπαντής και 

της Αποκαθήλωσης και στον βόρειο τοίχο το θέμα των Μυροφόρων στο μνήμα, η εις Άδου κάθοδος 

ος συμπληρώνεται με μερικές μορφ

νες παραστάσεις φαίνεται ότι ανήκουν στο χέρι 

τουλάχιστον δύο ζωγράφων [Μιchailidis:60].  

 

Ανάληψ Ευαγγελισμός και Θεοτόκος Δεομένη 

των Αποστόλων 

Αποκαθήλωση 

-1250  

Οι τοιχογραφίες αυτής της περιόδου κ

τοποθετήθηκε η Κοινωνία των Αποστόλων. Στο αέτωμα του ανατολικού τοίχου εικονίστηκε η 

Ανάληψη, στο μέτωπο της αψίδας ο Ευαγγελισμός και στην κατώτατη ζώνη οι Άγιος Βασίλειος και 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον νότιο τοίχο διασώθηκαν τα θέματα της Γέννησης της

και ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με την Θεοτόκο. Ο διάκοσμ ές 

ιεραρχών, προφητών και αγίων. Οι σωζόμε

η, 

Κοινωνία 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα 

 

Ανάληψη, Ευαγγελισμός και Θεοτόκος Δεομένη, περίπου 1230, Ανατολικός τοίχος  
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Το μέτωπο του τοίχου είναι χωρισμένο σε 3 ζώνες. Στην πάνω ζώνη ιστορείται η 

Ανάληψη. Το ανώτερο τμήμα της παράστασης, όπου εικονιζόταν ο Χριστός σε δόξα, είναι 

σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του κατεστραμμένο. Οι Απόστολοι είναι χωρισμένοι σε δύο 

ομάδες. Ανησυχία και αναστάτωση διαφαίνεται από τις ταραγμένες τους κινήσεις, αρκετά 

πικές στο εικονογραφικό θέμα της Ανάληψης. Ανάμεσα στις δυο ομάδες των Αποστόλων 

και σε ένα αρκετά ευρύ τμήμα αναλογικά με τον αριθμό των απεικονιζομένων προσώπων η 

Παναγί

τυ

α, πλαισιωμένη από τους δύο αρχαγγέλους, υψώνει τα χέρια της που είναι τυλιγμένα 

στο μαφόριο προς τον ουρανό. Στην σκηνή του Ευαγγελισμού η Παναγία όρθια ακούει με μια 

συγκρατημένη έκπληξη το μήνυμα του Γαβριήλ που πλησιάζει προς το μέρος της. Και στα 

δυο τμήματα της παράστασης έχουν απεικονιστεί αρχιτεκτονήματα που δίνουν μια κάποια 

αίσθηση βάθους στην παράσταση. Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται η Παναγία δεομένη 

ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Οι παραστάσεις χωρίζονται μεταξύ τους με μια κόκκινη ταινία 

ενώ μια φαρδιά κοσμημένη με ρόμβους ταινία τοποθετείται στην αψιδωτή ακμή που 

σχηματίζει ο τοίχος γύρω από την κόγχη του ιερού. Ακριβώς κάτω από την Παναγία 

απεικονίζεται η παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων. 

 

 

Κοινωνία των Αποστόλων, περίπου 1230, ανατολικός τοίχος, κάτω από την αψίδα  
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Η σκηνή έχει διατάσσεται σε δύο τμήματα, ως συνέπεια της τοποθέτησης ενός διλόβου παραθύρου 

κάτω από την κόγχη. Στα αριστερά εικονογραφείται η σκηνή του « Λάβετε Φάγετε» και δεξιά το 

«Πίετε εξ’ αυτού πάντες». 

Στην παράσταση διακριτή είναι η ύπαρξη πολλών κομνήνειων επιδράσεων. Οι κόκκινες 

κηλίδες στα μάγουλα, η έντονη διακοσμητικότητα στον τρόπο που αποδίδονται τα μαλλιά σε όλες τις 

μορφές και η άκαμπτη και γραμμική πτυχολογία είναι τα χαρακτηριστικότερα από αυτά. Οι τάσεις 

αυτές συνυπάρχουν όμως και με πιο νεοτερικές τάσεις, όπως φαίνεται στην απόδοση της μορφής του 

Χριστού. Η χρήση έντονων χρωμάτων σε θερμούς τόνους προσδίδει μεγάλη ζωντάνια στην 

παράσταση. Οι νεωτερισμοί που υιοθετεί ο ζωγράφος γίνονται πιο εμφανείς μέσω της σύγκρισης με 

την σκηνή της Αποκαθήλωσης [Michailidis:58, Παπαζώτος'94:249-250]. 

 

 

Αποκαθήλωση, περίπου 1230 , νότιος τοίχος  
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Η σκηνή αυτή είναι ίσως η πιο δραματική από όλες τις παραστάσεις που σώθηκαν στον ναό. Το άνω 

μέρος του σώματος του Χριστού έχει ελευθερωθεί από τον σταυρό και ενώ συγκρατείται από τον 

Ιωσήφ από Αριμαθίας γέρνει προς την Παναγία που ακουμπά με μια έκφραση οδύνης το πρόσωπο της 

στο πρόσωπο του νεκρού γιου της. Ο Ιωάννης απεικονίζεται στα αριστερά της παράστασης σε μια 

«κλειστή» στάση με τα χέρια του να στηρίζουν το σχεδόν παραμορφωμένο από τον πόνο πρόσωπο 

του. Στο κάτω τμήμα της παράστασης ο Νικόδημος αφαιρεί με μια μεγάλη τανάλια τα καρφιά από τα 

πόδια του Εσταυρωμένου. 

Η παράσταση αυτή προϋποθέτει μάλλον την ύπαρξη ενός ακόμα ζωγράφου, επηρεασμένου 

ακόμα από την ώριμη φάση της κομνήνειας τεχνοτροπίας. Οι φιγούρες είναι μακρόστενες και έχουν 

αποδοθεί γραμμικά, ο πόνος και η οδύνη των προσώπων επιτυγχάνονται μέσα από την σκληρή χρήση 

της γραμμής, ενώ έντονη είναι η διακοσμητικότητα στο περίζωμα του Χριστού. Η δραματικότητα της 

σκηνής και τα μέσα απόδοσης της θυμίζουν σε έναν βαθμό τις τοιχογραφίες στο Nerezi,ένα μνημείο με 

τοιχογραφίες της ακμής της κομνήνειας τεχνοτροπίας, από το οποίο ίσως ο ζωγράφος της σκηνής 

επηρεάστηκε.[Michailidis:58, Παπαζώτος'94:249-250] 

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, περίπου 1230 , νότιος τοίχος  
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Ο Ιωάννης κρατά λιθοστόλιστο ευαγγέλιο και το σώμα του γέρνει ελαφρά προς την Παναγία, που 

απεικονίζεται όρθια, κρατώντας στα χέρια της το βρέφος. 

Η παράσταση είναι αρκετά φθαρμένη, ιδίως στα πρόσωπα. Οι μορφές είναι ψηλόλιγνες και η 

πτυχολογία αρκετά γραμμική. Σε σχέση όμως με την παράσταση της Αποκαθήλωσης η παράσταση 

αυτή χαρακτηρίζεται από μια εσωτερικότητα και ηρεμία που την τοποθετεί πιο κοντά στο ζωγραφικό 

έργο της κόγχης και του ανατολικού τοίχου απ’ ό,τι στον ζωγράφο της σκηνής της Αποκαθήλωσης. Οι 

μεγάλες τεχνοτροπικές διαφορές ανάμεσα στις σκηνές αποδόθηκαν από τους ερυνητές σε διαφορετικά 

χέρια ζωγράφων και όχι σε χρονική διαφορά στην εκτέλεση τους [Michailidis:58, Παπαζώτος'94:249-

250]. 

 

 

Aφιερωματική παράσταση Νικηφόρου Σγούρου, Αρχές 14ου αιώνα  

 

Δέηση 

 

 

Δέηση, αρχές 14ου αιώνα, βόρειος τοίχος διακονικού  
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Στην παράσταση της Δέησης απεικονίζονται συνήθως δεομένοι ο Χριστός, η Παναγία και ο 

Πρόδρομος. Εδώ, την θέση του Προδρόμου έχει πάρει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο τιμώμενος από τον 

ναό άγιος. Είναι σε στάση τριών τετάρτων, φορά αρχιερατικό ένδυμα και κρατεί λιθοστόλιστο 

ευαγγέλιο στα χέρια. Στην άλλη άκρη της παράστασης η Παναγία δείχνει προς την μορφή του Χριστού 

που απεικονίζεται μετωπικός στο κέντρο της παράστασης σε ελαφρώς μνημειακότερη κλίμακα. Η 

παράσταση όπως μας πληροφορεί μια επιγραφή, είναι αφιέρωμα του Νικηφόρου 

Σγούρου.[Παπαζώτος'94:257] 

 

Επιγραφή Νικηφόρου Σγούρου, 14ος αιώνας  

 
σχεδίασμα της επιγραφής του Νικηφόρου Σγούρου(Παπαζώτος'94)  

 
μεταγραφή της επιγραφής του Σγούρου  

Η επιγραφή είναι ζωγραφισμένη πάνω στην τοιχογραφία και έχει αναθηματικό χαρακτήρα 
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Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Νικηφόρος Σγούρος  

Ο Νικηφόρος Σγούρος δεν είναι γνωστός από άλλες πηγές [Παπαζώτος'94:95] 

 

11.1.20.3 Φορητές εικόνες  

Άγιος ημήτριος, τερο  14ου Δ δεύ μισό αιώνα  

Άγιος Γεώργιος και Δημήτριος, δεύτερο μισό 14ου αιώνα  

 

Άγιος Δημήτριος, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από τον ναό του Μεγάλου Θεολόγου,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ215, διαστάσεις: 30*19.  

 
 

Η εικόνα είναι φθαρμένη σε πολλά σημεία. Ο άγιος Δημήτριος απεικονίζεται στην εικόνα σε 

πλήρη πολεμική εξάρτηση. Ο κάθετος άξονας του σώματος ξεφεύγει αρκετά από την ευθεία δίνοντας 

την εντύπωση ότι ο άγιος στηρίζεται πάνω σε κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να διακρίνουμε. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι τα κάτω άκρα δεν ακουμπούν στο δάπεδο αλλά πάνω σε κάποιο 

βράχο ή έξαρμα του εδάφους[Παπαζώτος'95:54]. 

 

Άγιος Γεώργιος και Δημήτριος, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από τον ναό του Μεγάλου Θεολόγου,  
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Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ215, διαστάσεις: 23*19.  

.  

 

Η επιφάνεια της εικόνας είναι κατεστραμμένη σε πολλά σημεία. Οι δυο στρατιωτικοί άγιοι 

απεικονίζονται σε μετωπική στάση, κοιτώντας ελαφρώς λοξά. Ο άγιος Γεώργιος στα δεξιά φέρει στα 

χέρια του ένα δόρυ, η αιχμή του οποίου είναι σήμερα κατεστραμμένη. Οι δυο άγιοι φέρουν από ένα 

λιθοστόλιστο διάδημα στο κεφάλι. Λιθοστόλιστη είναι ακόμα η παρυφή του ιματίου τους καθώς και η 

ταινία του ιματίου μέσω της οποίας συγκρατείται στον λαιμό 

 

 

11.1.21 7. Άγιος Βλάσιος 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

 
Άγιος Βλάσιος: άποψη του ναού από βορειοδυτικά  
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11.1.21.1 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός πρέπει να κατασκευάστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Στην αρχική του φάση ήταν 

μονόχωρος. Μια τοιχογραφία του Χριστού Δίκαιου Κριτή, του τρίτου τέταρτου του 14ου αιώνα, σε 

ψευδοαρκοσόλιο στον ανατολικό τοίχο αλλά και η τοιχογράφηση της εξωτερικής αρχικά πλευράς του 

νότιου τοίχου φανερώνει ότι μια τουλάχιστον στοά πρέπει να προστέθηκε στην νότια πλευρά του ναού 

λίγες δεκαετίες μετά την κατασκευή του[Παπαζώτος'94:174]. 

 
κάτοψη του ναού του αγίου Βλασίου(Παπαζώτος'94)  

11.1.21.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Η ανέγερση του ναού τοποθετείται στον 14ο αιώνα [Παπαζώτος'94:174]  

16ος 

αιώνας  

Τον 16ο αιώνα καταστρέφεται ο δυτικός τοίχος και μεγάλο τμήμα του βόρειου και στη θέση του

κατασκευάζονται δύο μεγάλα τόξα ενώ δημιουργείται νέος εξωτερικός βόρειος και δυτικός τοίχος οπότε και 

ναός αποκτά περίστωο.  

18ος 

αιώνας  
Ανακατασκευάζεται ο βόρειος εξωτερικός τοίχος  

11.1.21.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Ο ναός τοιχογραφήθηκε τον 14ο, 16ο και 18ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του 14ου αιώνα ανήκουν σε δύο 

φάσεις. Από αυτές η πρώτη συσχετίστηκε από τους ερευνητές με το έργο του βυζαντινού ζωγράφου 

Γεώργιου Καλλιέργη. [Παπαζώτος'94:257, Χατζηδάκης'82:347] 
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Α' ζωγραφική φάση 

Β' ζωγραφική φάση 

 

 

Α' ζωγραφική φάση, 14ος αιώνας  

Η ανοικοδόμηση του ναού πρέπει να συνοδεύτηκε και από την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

εικονογραφικού προγράμματος. Οι μοναχικές σωζόμενες σκηνές της Γέννησης και της Υπαπαντής 

στον νότιο τοίχο και της Ανάστασης στο μικρό τμήμα που απέμεινε μετά την καθαίρεση του βόρειου 

τοίχου αποτελούν μια πρώτη μαρτυρία. Ενισχυτική είναι επίσης η παρατήρηση που έγινε από τον 

Θανάση Παπαζώτο ότι μερικές από τις μεταγενέστερες τοιχογραφίες επικάλυψαν παραστάσεις του 

14ου αιώνα. Στην περίοδο αυτή ανήκει και η τοιχογράφηση του ανατολικού αρχικού τμήματος. Στην 

κόγχη απεικονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα ανάμεσα σε αγγέλους και στον ημικύλινδρο που 

σχηματίζεται χαμηλότερα οι Ιεράρχες Βασίλειος και Χρυσόστομος με δυο αγγέλους. Στο μέτωπο της 

κόγχης τοποθετήθηκε ο Ευαγγελισμός και στο αέτωμα η Ανάληψη. Μερικοί άγιοι ολόσωμοι ή σε 

μετάλλια κάτω από τις σκηνές του Δωδεκαόρτου της φάσης αυτής χρονολογούνται στην ίδια χρονικά 

περίοδο. 

 

Παναγία λατυτέρα αι λλειτουργούντες ελοι ι χες Π κ συ άγγ και εράρ  

Άγιος Υπάτιος 

 

 

Παναγία Πλατυτέρα και συλλειτουργούντες άγγελοι και ιεράρχες , 1310-1320 περίπου, στην 

κόγχη του ιερού  

   

 
Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται η Παναγία πάνω σε υποπόδιο κρατώντας τον Χριστό 

μπροστά από το στέρνο της. Φοράει χιτώνα και μαφόριο που καλύπτει και το κεφάλι της και κόκκινα 

υποδήματα. Αριστερά και δεξιά της βρίσκονται οι δυο αρχάγγελοι που στρέφονται προς το μέρος της 

βρεφοκρατούσας, δεόμενοι, κλίνοντας εμφανώς το άνω τμήμα του κορμού προς το κεντρικό πρόσωπο 
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της παράστασης. Χαμηλότερα απεικονίζονται οι δυο ιεράρχες Βασίλειος και Χρυσόστομος. Είναι 

ντυμένοι με το αρχιερατικό ένδυμα και κρατούν στα χέρια τους ανοιχτό ειλητό. Είναι στραμμένοι και 

οι δύο προς το κέντρο της Παράστασης. Ανάμεσα τους, αριστερά και δεξιά του μικρού παραθύρου που 

ανοίγεται στον τοίχο, απεικονίζονται μετωπικοί οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Αυτοί στρέφουν 

με μια κομψή κίνηση το κεφάλι προς τους παριστανομένους ιεράρχες[Παπαζώτος'94:174-175].  

 

Στην απεικόνιση του Μιχαήλ μπορεί να διακρίνει κανείς μερικά από τα ζωγραφικά 

επιτεύγματα της παλαιολόγεια ζωγραφικής, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο ζωγράφος 

μεταχειρίζεται το χρώμα για να αποδώσει το πρόσωπο, με μια σχεδόν ηθογραφική πρόθεση. Η 

πλαστική απόδοση του προσώπου έρχεται σε αντίθεση με τον επίπεδο τρόπο απόδοσης του σωματικού 

όγκου, έτσι όπως διαγράφεται κάτω από τα ενδύματα και αυτή ακριβώς η αντίθεση είναι που μας 

πείθει ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι οι αισθητικές και καλλιτεχνικές προτιμήσεις του ζωγράφου που 

διαδραματίζουν τον καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.[Παπαζώτος'94:257] 

 

 

Άγιος Υπάτιος, 1310-1320 περίπου, νότιος τοίχος, μεσαία ζώνη  

 
  

 

Β' ζωγραφική φάση, μέσα 14ου αιώνα  

Η αποσπασματικότητα των μορφών που σώθηκαν και η απουσία πολυπρόσωπων παραστάσεων 

δυσχέραναν το έργο της χρονολόγησης των τοιχογραφιών της δεύτερης εικονογραφικής φάσης. Την 

περίοδο αυτή διακοσμήθηκε η νότια πλευρά του νότιου τοίχου με σκηνές του βίου του Αγίου Βλασίου 

και μεμονωμένους αγίους και το ψευδοαρκοσόλιο της νότιας στοάς με την παράσταση του Θεού 

Δίκαιου Κριτή 
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Χριστός Δίκαιος Κριτής 

 

 

Χριστός Δίκαιος Κριτής, μέσα 14ου αιώνα, νότιο άκρο ανατολικού τοίχου  

 
  

11.1.21.3 Φορητές εικόνες  

Μεγάλη Δέηση , 1360 περίπου  

 

Μεγάλη Δέηση , 1360 περίπου,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό του Αγίου Βλασίου,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 55, διαστάσεις: 350*50.  

 

 

 
Ιάκωβος, Ανδρέας και Θωμάς 
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Λουκάς και Πέτρος 

 
Θεοτόκος, Χριστός και Ιωάννης 

 
Ματθαίος και Ιωάννης Θεολόγος 

 
Βαρθολομαίος, Σίμων και Φίλιππος 
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Μάρκος 

 

Πρόκειται για το ένα από τα δύο σύνολα εικόνων επιστυλίου της Βέροιας. Το μήκος του 

επιστυλίου ισούται με το αρχικό πλάτος του μονόχωρου ναού. Στο επιστύλιο απεικονίζεται η Μεγάλη 

Δέηση. Το κέντρο της παράστασης καταλαμβάνει κατά τα ειωθότα ο Χριστός ανάμεσα στην Παναγία 

και τον Πρόδρομο. Με την εξαίρεση της μορφής του Χριστού όλες οι υπόλοιπες μορφές 

απεικονίζονται σε τρία τέταρτα. Στο αριστερό τμήμα του επιστυλίου με προεξάρχουσα την Παναγία 

διατάσσονται οι Ιάκωβος, Ανδρέας, Θωμάς, Μάρκος, Λουκάς και Πέτρος και στο δεξί τμήμα του 

οποίου ηγείται ο Πρόδρομος οι Παύλος, Ματθαίος, Ιωάννης Θεολόγος, Βαρθολομαίος, Σίμων και 

Φίλιππος. [Παπαζώτος'95:55-56] 

11.1.22 8. Παναγούδα ή Υπαπαντή  

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική  

 

 
άποψη του ναού της Παναγούδας από νοτιοδυτικά 
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11.1.22.1 Ιστορία 

Η παλαιότερη οικοδομική φάση του ναού πρέπει να ανήκει σε τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική με 

νάρθηκα. Μια μονή Υπαπαντής στην Βέροια αναφέρεται σε σημείωση κώδικα της Eθνικής 

Βιβλιοθήκης που χρονολογείται στο 1328, σύμφωνα με το οποίο ο μοναχός Ιλαρίων κατέφυγε εκεί εξ’ 

αιτίας οθωμανικών επιδρομών στο Άγιο Όρος[Παπαζώτος'94:177]. Δεν αποκλείεται λοιπόν ο 

σημερινός ναός να αποτελούσε το καθολικό αυτής της μονής.  

 

11.1.22.2 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός έχει τουλάχιστον τέσσερις οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη ανάγεται στην παλαιοχριστιανική 

περίοδο. Η δεύτερη πρέπει να ακολούθησε την αρχική χάραξη του ναού. Σε αυτήν την φάση ανήκει 

ίσως η βόρεια κιονοστοιχία. Η ημιεξαγωνική κόγχη του ιερού και η ημικυκλική αψίδα της πρόθεσης 

χρονολογούνται σε μια τρίτη οικοδομική περίοδο του 15ου αιώνα. Ο σημερινός εξωτερικός βόρειος, 

νότιος και δυτικός τοίχος χρονολογούνται στον 18ο αιώνα. Η πρώτη και δεύτερη φάση του ναού δεν 

είναι δυνατόν να χρονολογηθούν με ακρίβεια.[Παπαζώτος'94:177, ΑΔ34:313] 

 
Παναγούδα ή Υπαπαντή: κάτοψη του ναού (Παπαζώτος'94)  

11.1.22.2.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρονολόγηση  Περιγραφή  

παλαιοχριστιανική 

περίοδος  
Η πρώτη οικοδομική φάση ανάγεται στην παλαιοχριστιανική περίοδο.[ΑΔ34:313]  

αχρονολόγητη 

οικοδομική φάση  
Η δεύτερη οικοδομική φάση ακολούθησε την αρχική χάραξη του ναού  

15ος αιώνας  
Στον 15ο αιώνα χρονολογούνται η ημιεξαγωνική κόγχη του ιερού και η ημικυκλικ

αψίδα της πρόθεσης  

18ος αιώνας  Οικοδομείται ο σημερινός νότιος, βόρειος και δυτικός τοίχος[Παπαζώτος'94:177]  
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11.1.23 9. Παναγία Δεξιά 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

11.1.23.1 Αρχιτεκτονική 

Στον αρχικό ναό που οικοδομήθηκε στους χρόνους των Παλαιολόγων δεν ανήκει παρά ένα μόνο μικρό 

τμήμα της κόγχης του ιερού. Τον 18ο αιώνα ο ναός καθαιρείται και την θέση του παίρνει το σημερινό 

κτίσμα. [Παπαζώτος'94:178, ΑΔ49: 565] 

 
κάτοψη της Παναγίας Δεξιάς [Παπαζώτος'94]  

11.1.23.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Από την αρχική οικοδομική φάση σώζεται μόνο τμήμα της κόγχης του ιερού πίσω από μεταγενέστερ

λιθοδομή. Ο αρχικός ναός είχε πολύ μικρότερες διαστάσεις σε σχέση το κτίσμα του 18ου αιώνα.[ΑΔ49: 565] 

18ος 

αιώνας  
Ο ναός καθαιρείται και την θέση του παίρνει το κτίσμα που βλέπουμε σήμερα.[Παπαζώτος'94:178]  

11.1.23.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Έχουν σωθεί αποσπασμασματικά μερικές παραστάσεις που μπορούν να χρονολογηθούν στον 14ο 

αιώνα, λίγα χρόνια μετά την ανέγερση του ναού. 

 

Τοιχογράφηση 14ου αιώνα 
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Τοιχογράφηση 14ου αιώνα, πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα  

Πάνω από την σημερινή οροφή, στην κόγχη του ναού σώθηκε η παράσταση της Θεοτόκου και πιο 

χαμηλά ένας άγγελος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο μέτωπο της αψίδας σώζεται ο Γρηγόριος ο 

Θεολόγος. 

 

Θεοτόκος 

Γρηγόριος Θεολόγος 

 

 

Θεοτόκος, τρίτη δεκαετία 14ου αιώνα, στην κόγχη της αψίδας  

 

 
  

Η σχηματικότητα της μορφής της Παναγίας που είναι μάλλον συντηρητικά αποδοσμένη δεν 

είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την χρονολόγηση του μνημείου. Περισσότερο βοηθητική ως προς την 

χρονολόγηση είναι η παράσταση του Ιωάννη του Θεολόγου που συγκρίθηκε με τις γεροντικές μορφές 

που απεικονίζονται κάτω από την Βάπτιση της Παλιάς Μητρόπολης (1320). 

[Παπαζώτος'94:261,Τσιγαρίδας'89:84]. 

 

 

Γρηγόριος Θεολόγος, τρίτη δεκαετία 14ου αιώνα, στο μέτωπο της αψίδας  
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11.1.23.3 Φορητές εικόνες  

Παναγία ρεφοκρατούσα , 1325-1350 περίπου  

Χριστός Παντοκράτωρ, τέλη 14ου-αρχές 15ου αιώνα  

Β

 

Παναγία Βρεφοκρατούσα , 1325-1350 περίπου,  

Στον ναό της Παναγιάς Δεξιάς,  

αριθμός ευρετηρίου: 22-4, διαστάσεις: 140*39.  

 

 

 
Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Οδηγήτριας. Κρατάει στο αριστερό χέρι τον Χριστό προς τον 

οποίο δείχνει με το αριστερό χέρι. Ο Χριστός στην αγκαλιά της Παναγίας ευλογεί και με τα δύο του 

χέρια 

Η εικόνα έχει δεχθεί τουλάχιστον 3 επιζωγραφήσεις. Το πρόσωπο της Παναγίας ανήκει ίσως στην α’ 

φάση, ενώ τμήμα του μαφορίου στο κεφάλι της ανήκει σε μια δεύτερη φάση. Ο Χριστός και το 
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μαφόριο στο τμήμα που καλύπτει το σώμα καθώς και το κάτω τμήμα του κάμπου ανήκει σε μια τρίτη 

φάση.[Παπαζώτος'95: 50][  

 

 

Χριστός Παντοκράτωρ, τέλη 14ου-αρχές 15ου αιώνα,  

Στον ναό της Παναγιάς Δεξιάς, διαστάσεις: 135*91.  

 

 
 

Η εικόνα αποτελεί την δεύτερη δεσποτική εικόνα του ναού. Ο Χριστός στον τύπο του Παντοκράτορα 

ευλογεί με το αριστερό χέρι και κρατά ευαγγέλιο στο δεξί. Στον φωτοστέφανο είναι ζωγραφισμένες οι 

τρεις κεραίες του σταυρού [Παπαζώτος'95: 61-62]. Η εικόνα αντικατέστησε έναν παλαιότερο 

Παντοκράτορα του οποίου σήμερα διακρίνεται ο δεξιός ώμος. 

 

 

11.1.24 10. Άγιος Σάββας της Κυριώτισσας 

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος  
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άποψη του ναού του Αγίου Σάββα από ανατολικά  

11.1.24.1 Ιστορία 

Ο ναός υφίστατο ως τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική τον 14ο αιώνα. Το συμπίλημα Παλαιολογίνα (ΠΛΓ) 

σημαίνει ίσως ότι κτητόρισσα του ναού ήταν η Ξένη Παλαιολογίνα, τον 14ο αιώνα, αφ’ ης στιγμής 

μάλιστα όλες οι υπόλοιπες ενδείξεις (τοιχογραφίες, κεραμοπλαστικός διάκοσμος) συγκλίνουν στην 

περίοδο αυτή. Ο ναός λειτουργεί σήμερα ως ενοριακός ναός της ιστορικής και προστατευόμενης 

συνοικίας της Κυριώτισσας. Η σημερινή διαμόρφωση του ναού ως μεγάλης σε διαστάσεις τρίκλιτης 

ξυλόστεγης βασιλικής ανάγεται στον 19ο αιώνα [Παπαζώτος'94:181-182].  

 

11.1.24.1.1 Επιγραφή 

Επιγραφή Παλαιολογίνας , στο εξωτερικό της ανατολικής κόγχης του Αγίου Σάββα, 

μέσα 14ου αιώνα  

 
  

Η επιγραφή είναι γραμμένη με πλίνθους μέσα στον κεραμοπλαστικό διάκοσμο. 

 

Αναφερόμενο ιστορικό πρόσωπο: 

Παλαιολογίνα  

Σε ένα από τα χρυσόβουλα της μονή Βατοπεδίου, χρονολογούμενο στα 1344 (αναφέρεται από τον 

Παπαζώτο [Παπαζώτος'94:106] ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος αποδίδει στην μοναχή Ξένη 

Σουλτανίνα, χήρα του Αλέξιου Σουλτάνου Παλαιολόγου μέρος της περιουσίας του εκλιπόντος 
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συζύγου της, στον κάμπο της Βέροιας, το οποίο έως τότε καρπωνόταν μόνο ο γιος τους. Δεν 

αποκλείεται λοιπόν η μοναχή Ξένη Σουλτανίνα να είναι η κτητόρισσα του ναού και ο ναός να 

αποτελούσε το καθολικό μονής στην οποία ασκήτευσε.  

 

11.1.24.2  

11.1.24.3 Αρχιτεκτονική 

Από το αρχικό τμήμα του ναού έχει διασωθεί μόνο ο ανατολικός τοίχος και οι τοίχοι που διαχωρίζουν 

το ιερό από την πρόθεση και το διακονικό, στο οποίο μπορούσε κανείς να εισέλθει αρχικά μόνο από το 

νότιο κλίτος. Το ό,τι ο ναός ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική επιβεβαιώθηκε όταν κατά την διάρκεια 

εργασιών καθαρισμού της στέγης βρέθηκαν τμήματα της αρχικής ανωδομής του ναού. Εξωτερικά η 

κόγχη του ιερού είναι ημιεξαγωνική ενώ οι κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού ανοίγονται στο 

πάχος του ανατολικού τοίχου. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο διαχωρισμού των κλιτών ούτε την έκταση 

του αρχικού ναού [Παπαζώτος'94:182]. 

 
Άγιος Σάββας: κάτοψη τoυ ναού (Παπαζώτος'94, σχ15)  

11.1.24.3.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
O ναός υφίσταται τον 14ο αιώνα με την μορφή τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με υπερυψωμένο τ

κεντρικό κλίτος [Παπαζώτος'94:181]  

17ος  Τον 17ο αιώνα γίνονται εργασίες στερέωσης στον ναό [Βασδραβέλλης:59-60]  

19ος  
Τον 19ο αιώνα ο ναός παίρνει την μορφή μεγάλης τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλική

[Παπαζώτος'94:182]  
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11.1.24.3.2 Κεραμοπλαστικός διάκοσμος 

 
η αψίδα του ιερού  

Ο πλούσιος διάκοσμος της αψίδας έρχεται σε αντίθεση με τον υπόλοιπο ανατολικό τοίχο που είναι 

αρκετά απλός. Τα διακοσμητικά μοτίβα τοποθετούνται μέσα στα τυφλά αψιδώματα που σχηματίζουν 

τα τρία τόξα που ανοίγονται σε κάθε μια από τις τρεις πλευρές της κόγχης. Οι παρυφές τους που 

ορίζονται με σταυρόσχημα φιαλοστόμια μοιάζουν να «σβήνουν» σταδιακά χάρη στην τοποθέτηση 

πλίνθων έξω από την επιφάνεια που ορίζεται που ακολουθούν το σχήμα του τόξου. Στο σημείο όπου 

ανοίγεται το τρίλοβο παράθυρο δυο ημικίονες στηρίζουν τρία μικρά τόξα. Μετά την παρεμβολή 

τεσσάρων απλών ταινιών είναι γραμμένο το όνομα της Παλαιολογίνας με πλίνθους, ανάμεσα σε τρία 

τρίγωνα που συμπλέκονται σε ένα κλειστό σχήμα με δύο μεγάλους διπλά διαγραμμισμένους ρόμβους. 

Με συνθέσεις από τρίγωνα και ρόμβους κοσμείται και η υπόλοιπη επιφάνεια της αψίδας.  

11.1.24.4 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Ο ναός διατηρεί στο ανατολικό τμήμα τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.  

 

Τοιχογραφίες 14ου αιώνα 

 

Τοιχογραφίες 14ου αιώνα, 1350-1375 περίπου  

Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα , στον ημικύλινδρο της κόγχης οι 

Βασίλειος και Ιωάννης Χρυσόστομος, στο αέτωμα του ανατολικού τοίχου η Ανάληψη, στο μέτωπο της 

αψίδας ο Ευαγγελισμός, στον βόρειο τοίχο το θέμα «Μη μου Άπτου» και στον νότιο η Γέννηση και η 

ψηλάφηση του Θωμά. Σώζονται επίσης μερικές μεμονωμένες μορφές αγίων.[Παπαζώτος'94:264, 

Τσιγαρίδας'89:76-77]  

 

Χαρακτηριστικότερο στοιχείο είναι μια κάποια δυσπλασία στα πρόσωπα, εξ’ αιτίας των πολύ μεγάλων 

διαστάσεων που έχουν πολλές από τις απεικονιζόμενες μορφές. Αυτό είναι εξαιρετικά εμφανές στις 

μορφές του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου που αποτελούν το μοναδικό στοιχείο ζωγραφικού 
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διακόσμου στον ημικύλινδρο της αψίδας, ύψους 2,5 μέτρων. Το έργο χαρακτηρίστηκε επαρχιακό ενώ 

παρατηρήθηκε ότι εξαντλητικές τεχνοτροπικές συγκρίσεις δεν μπορούν να λάβουν χώρα γιατί ο 

χαρακτήρας του έργου είναι ιδιαίτερος και δεν μπορεί να σχετιστεί ακόμα και με έργα του ίδιου 

προσανατολισμού. Τα μικρότερα πάντως σε κλίμακα πρόσωπα διαφέρουν αρκετά και προσφέρονται 

περισσότερο για την ένταξη του έργου σε μια από τις φάσεις της ζωγραφικής του 14ου αιώνα. 

[Παπαζώτος'94:264, Τσιγαρίδας'89:76-77]  

 

Ιωάννης Χρυσόστομος 

Άγιος Βασίλειος 

Ευαγγελισμός, ομέρεια:O λος λεπτ αρχάγγε Γαβριήλ  

Ευαγγελισμός, λεπτομέρεια: Η Παναγία 

Μη μου Άπτου, λεπτομέρεια: Ο Χριστός 

 

Ιωάννης Χρυσόστομος, 1350-1375 περίπου, στον ημικύλινδρο της κόγχης του ιερού  

 
  

 

Άγιος Βασίλειος, 1350-1375 περίπου, στον ημικύλινδρο της κόγχης του ιερού  
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Ευαγγελισμός, λεπτομέρεια:O αρχάγγελος Γαβριήλ , 1350-1375 περίπου, στο μέτωπο της κόγχης 

του ιερού  

 
 

 

 

Ευαγγελισμός, λεπτομέρεια: Η Παναγία, 1350-1375 περίπου, στο μέτωπο της κόγχης του ιερού  
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Μη μου Άπτου, λεπτομέρεια: Ο Χριστός, 1350-1375 περίπου, βόρειος τοίχος ιερού  

 
  

11.1.25 11. Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  
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άποψη του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου από ανατολικά  

11.1.25.1 Αρχιτεκτονική 

Δεν είναι βέβαιο αν ο ναός, του οποίου η αρχική οικοδομική φάση χρονολογείται το 14ο αιώνα ήταν 

μονόχωρος ναός [ΑΔ49:565] ή τρίκλιτη βασιλική.[Παπαζώτος’94:182 και 236]. Τμήμα του αρχικού 

ναού εντοπίζεται στον χώρο του ιερού. 

 
Κάτοψη του ενοριακού ναού του αγίου Γεωργίου  

11.1.25.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Ανέγερση του ναού  

16ος 

αιώνας  
Ο ναός μετατρέπεται σε τρίκλιτη βασιλική  

18ος 

αιώνας  
Γίνονται εργασίες επέκτασης του ναού και κτίζεται νέος ανατολικός τοίχος που κρύβει εξωτερικά τη

κόγχη. Αντικαθίστανται οι κιονοστοιχίες του 16ου αιώνα. [ΑΔ49:565]  

20ος 

αιώνας  
Την δεκαετία του 1960 ο δυτικός τοίχος γκρεμίστηκε και ο ναός διευρύνθηκε προς τα δυτικά  
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11.1.25.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Πάνω από την σημερινή στέγη του ναού, στην εσωτερική επιφάνεια του αετώματος σώθηκε το άνω 

τμήμα παράστασης του Ευαγγελισμού[Παπαζώτος’94:182]. Σώζονται ακόμα μερικές τοιχογραφίες του 

16ου αιώνα, στον νότιο τοίχο ενώ σχετικά πρόσφατα (1994) ίχνη τοιχογραφιών εντοπίστηκαν στον 

βόρειο τοίχο [ΑΔ49:565-566]  

 

Τοιχογραφίες 14ου αιώνα  

 

 

Τοιχογραφίες 14ου αιώνα , 2ο μισό 14ου αιώνα  

Οι τοιχογραφίες δεν είναι σήμερα ορατές, καθώς καλύπτονται από την σημερινή στέγη του ναού. 

 

Ευαγγελισμός: λεπτομέρεια, αρχάγγελος Γαβριήλ 

 

 

Ευαγγελισμός: λεπτομέρεια, αρχάγγελος Γαβριήλ, 1360 περίπου, στο ανατολικό αέτωμα του 

αρχικού ναού  

 

 
  

Παρ’ όλο που η σκηνή σώζεται αποσπασματικά το πρόσωπο του Γαβριήλ αποτελεί ένα καλό 

δείγμα του επιπέδου στο οποίο έφτασε η παλαιολόγεια τέχνη όταν ο ενθουσιασμός και η 

πληθωρικότητα έδωσαν την θέση τους σε μια πιο έμμετρη υιοθέτηση των νεοφανών προτύπων. Οι 

απαλές χρωματικές διαβαθμίσεις και η συγκρατημένη, ζωγραφική χρήση των γραμμικών μέσων 

μονάχα για να αποδοθεί η φωτοσκίαση ή το βάθος κάποιων ανατομικών λεπτομερειών (όπως 

συμβαίνει π.χ. κάτω και γύρω από τα μάτια) δίνουν ένα αποτέλεσμα γεμάτο κάλος και διαχρονική 

αξία. Η τοιχογραφία συγκρίθηκε με την ζωγραφική των εικόνων του τέμπλου της μονής Χιλανδαρίου 
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που χρονολογούνται περίπου γύρω στο 1360 και με την Περίβλεπτο του Μυστρά (1360). Σε σχέση με 

Περίβλεπτο η πλαστικότητα εδώ είναι πιο έντονη, η ομορφιά πιο κλασική.[Παπαζώτος’94:265-266] 

11.1.25.3 Φορητές εικόνες  

Χριστός Παντοκράτωρ, περίπου 1360-1370  

 

Χριστός Παντοκράτωρ, περίπου 1360-1370 ,  

στον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου,  

αριθμός ευρετηρίου: 3-1, διαστάσεις: 

101*77.  

 

 
 

Ο Χριστός είναι όρθιος και μετωπικός, κρατά κλειστό Ευαγγέλιο με το αριστερό χέρι και με 

το δεξί 

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Χριστός Παντοκράτωρ

ενοριακό ναό 

ός ευρετηρ αστάσεις: 77.  

ευλογεί. Φορά χιτώνα καστανό με χρυσοκονδηλιά στο ύψος του αριστερού ώμου. Ο δεξιός 

καλύπτεται από το σκούρο μπλε ιμάτιο του Χριστού που έρχεται σε αντίθεση με τον χρυσό κάμπο της 

εικόνας. H εικόνα είναι αμφιπρόσωπη. Η άλλη όψη απεικονίζει τον Χριστό Παντοκράτορα και 

χρονολογείται στον 17ο αιώνα. [Παπαζώτος'95:51] 

 , 1643,  

στον του Αγίου Γεωργίου,  

αριθμ ίου: 3-1, δι  101*
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11.1.26 12. Αγία Παρασκευή 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

11.1.26.1 Αρχιτεκτονική 

Από την αρχική φάση του ναού, που χρονολογείται στον 14ο αιώνα, έχει σωθεί μόνο ο βόρειος και 

δυτικός τοίχος. Τον 15ο αιώνα ο ναός διευρύνθηκε προς βορρά. Για τον σκοπό αυτό τμήμα του 

βόρειου τοίχου καταστράφηκε. Η κόγχη ξαναχτίζεται τον 15ο αιώνα. Ο ναός απέκτησε την σημερινή 

του μορφή μετά τον 18ο αιώνα[Παπαζώτος'94:182-183].  

 
Κάτοψη του ναού της Αγίας Παρασκευής (Παπαζώτος'94)  

11.1.26.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρονολ

όγηση  
Περιγραφή  

14ος Θεμελιώνεται ο ναός  

 252



αιώνας  

15ος 

αιώνας  
Ο ναός διευρύνεται προς βορρά και ξαναχτίζεται η 

κόγχη  

18ος 

αιώνας  
Ο ναός αποκτά την σημερινή του μορφή  

11.1.26.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Στον ναό διατηρούνται παραστάσεις του 14ου, 15ου, 17ου και 18ου αιώνα[Παπαζώτος'94:182-3]. 

 

A' ζωγραφική φάση  

 

 

A' ζωγραφική φάση , 14ος αιώνας  

Από την αρχική διακόσμηση του ναού σώζονται μόνο μερικές παραστάσεις στον βόρειο τοίχο. 

Συγκεκριμένα σώζεται η σκηνή των Μυροφόρων στο μνήμα (Λίθος) και η Ανάσταση στην ανώτερη 

ζώνη, μερικών αγίων σε μετάλλια στην μεσαία ζώνη και τεσσάρων άλλων αγίων στην κατώτερη ζώνη. 

Στον 14ο αιώνα χρονολογήθηκε και μια πολύ μαυρισμένη σήμερα παράσταση της Δευτέρας 

Παρουσίας στην δυτική όψη του δυτικού τοίχου, ενώ στην ανατολική του πλευρά, ένα στρώμα 

τοιχογραφιών του 17ου αιώνα φαίνεται να έχει καλύψει μερικές ακόμα παραστάσεις του 14ου αιώνα. 

[Παπαζώτος'94:182-3, 239 Τσιγαρίδας'89:83]  

 

Μυροφόρες στο Μνήμα 

Άγιοι 

 

 

Μυροφόρες στο Μνήμα, δεύτερο μισό 14ου αιώνα, ανώτερη ζώνη βόρειου τοίχου  
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λεπτομέρεια:  O άγγελος από το θέμα των Μυροφόρων 

Πρόκειται για λεπτομέρεια από την σκηνή των μυροφόρων στο μνήμα. Μια αντικίνηση χαρακτηρίζει 

την απεικόνιση του αγγέλου, που καθισμένος στον Λίθο κοιτάζει προς τα δεξιά (όπου βρίσκονται οι 

Μαρίες) αλλά δείχνει προς τα αριστερά.  

Διακρίνουμε μια προσπάθεια για την απόδοση προοπτικής και βάθους στον χώρο τόσο από 

την απόδοση του λίθου πάνω στον οποίον είναι καθισμένος ο άγγελος όσο και στην κίνηση του που 

μοιάζει να προσπαθεί να καταλάβει όλον τον τρισδιάστατο χώρο. 

 

Άγιοι, δεύτερο μισό 14ου αιώνα, κατώτερη ζώνη βόρειου τοίχου  
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Οι άγιοι απεικονίζονται όρθιοι και μετωπικοί με έντονα στοχαστικό ύφος. Το αποτέλεσμα 

είναι άκρως ζωγραφικό, σχεδόν προσωπογραφικό, αποτέλεσμα της εξισορρόπησης στην χρήση 

σχεδίου και χρώματος, επιτεύγματος της ζωγραφικής του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα. 

[Παπαζώτος'94:182-3, 239] 

11.1.26.3 Φορητές εικόνες  

Μεγάλη Δέηση, δεύτερο μισό 14ου αιώνα  

 

Μεγάλη Δέηση, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

ναός Αγίας Παρασκευής,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 485, διαστάσεις: 37*14.  
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Παναγία και Νικόλαος 

 

 
Πέτρος και Κοσμάς 

 

Ένα μόνο τμήμα της εικόνας έχει σωθεί. Στην πλήρη της μορφή η εικόνα θα απεικόνιζε συνολικά 

δώδεκα μορφές. Οι σωζόμενες σήμερα μορφές απεικονίζονται ανά δύο, η μία κάτω από την άλλη, σε 

τόξα. Στην πάνω ζώνη θα συμπεριλαμβάνονταν και οι μορφές του Προδρόμου και του Χριστού. Στο 

τμήμα της εικόνας που σήμερα σώζεται απεικονίζεται κάτω από ένα τόξο η Παναγία με τον άγιο 

Νικόλαο και ο Πέτρος με τον Κοσμά.  

Οι μορφές αποδίδονται με αδρές, σκληρές γραμμές που δεν κρύβουν όμως την προσπάθεια του 

ζωγράφου να μιμηθεί τα πρότυπα της ζωγραφικής των Παλαιολόγειων χρόνων. Πρόκειται κατά πάσα 

πιθανότητα για έργο τοπικού εργαστηρίου. [Παπαζώτος'95:63] 

Οι άγιοι απεικονίζονται με τα σταθερά εικονογραφικά χαρακτηριστικά τους, έτσι όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν και παγιώθηκαν ήδη από την μεσοβυζαντινή περίοδο 
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11.1.27 13. Άγιος Νικόλαος του άρχοντος Καλλοκρατά ή 
Αμόλευτος 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος  

 
άποψη του ναού του αγίου Νικολάου από βορειοανατολικά  

11.1.27.1 Αρχιτεκτονική 

Στην αρχική φάση του ναού ανήκει μόνο η κόγχη του ιερού και ίσως η θύρα που οδηγεί στην πρόθεση. 

Εάν αυτό ευσταθεί τότε ο ναός θα είχε ήδη από την πρώτη φάση οικοδόμησης την μορφή τρίκλιτης 

ξυλόστεγης βασιλικής [Παπαζώτος'94:185]  

 
κάτοψη του ναού του αγίου Νικολάου (Παπαζώτος'94)  

11.1.27.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος Η αρχική φάση του ναού χρονολογείται στον 14ο αιώνα  
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αιώνας  

16ος 

αιώνας  
Ο ναός ανακαινίζεται διατηρώντας την μορφή του ναού. Η ανακαίνιση συνοδεύεται και απ

τοιχογράφηση του ναού.  

11.1.27.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Ο ναός τοιχογραφείται τον 14ο, 16 και 18ο αιώνα. Από τον 14ο αιώνα σώζεται μια μόνο παράσταση, 

στην εξωτερική όψη του βόρειου τοίχου του ιερού. Απεικονίζει τον Χριστό Ελεήμονα και έναν μοναχό 

[Παπαζώτος'94:186].  

11.1.28 14. Άγιος Προκόπιος 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  

 
Άγιος Προκόπιος, ο νότιος τοίχος του ναού  

11.1.28.1 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός ήταν αρχικά μονόχωρος. Στην αρχική αυτή φάση, που τοποθετείται στα τέλη του 14ου αιώνα, 

ανήκει το ιερό και ο δυτικός τοίχος. Τον 17ο αιώνα ο βόρειος και νότιος τοίχος καθαιρέθηκαν και στην 

θέση τους τοποθετήθηκαν τοξοστοιχίες έτσι ώστε ο ναός να πάρει την μορφή τρίκλιτης ξυλόστεγης 

βασιλικής. Την ίδια περίοδο πρέπει να κατασκευάστηκε και ο νάρθηκας.[Παπαζώτος'94:239] 

 258



 
Άγιος Προκόπιος (Παπαζώτος'94)  

11.1.28.1.1 Οικοδομικές Φάσεις 

Χρον

ολόγηση  
Περιγραφή  

14ος 

αιώνας  
Η παλαιότερη οικοδομική φάση του ναού ανάγεται στον 14ο αιώνα. Ο ναός είναι μονόχωρος  

17ος 

αιώνας  
Στην θέση του βόρειου και νότιου τοίχου δημιουργούνται τοξοστοιχίες, ο ναός μετατρέπεται σ

τρίκλιτη βασιλική και κατασκευάζεται νάρθηκας.[Παπαζώτος'94:239]  

11.1.28.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Ο ναός τοιχογραφήθηκε τον 14ο και 17ο αιώνα.  
Τοιχογραφίες 14ου αιώνα 

 

Τοιχογραφίες 14ου αιώνα, 1350-1400  

Μόνο μια παράσταση διατηρείται από τον 14ο αιώνα, στην δυτική πλευρά του δυτικού τοίχου ( 

δηλαδή στο εξωτερικό του αρχικού, μονόχωρου, ναού). Τοιχογραφίες αυτής της αρχικής διακόσμησης 

φαίνεται ότι υπάρχουν και στην εσωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου και στην κόγχη του ιερού κάτω 

από το στρώμα των τοιχογραφιών του 17ου αιώνα. 

Άγιος Προκόπιος και Αρχάγγελος Μιχαήλ  

 

Άγιος Προκόπιος και Αρχάγγελος Μιχαήλ , τέλη 14ου αιώνα, δυτική πλευρά δυτικού 

τοίχου  
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Ο άγιος Δημήτριος και ο «άρχων» Μιχαήλ (ονοματίζονται και οι δυο από επιγραφές) παρατάσσονται ο 

ένας δίπλα στον άλλο. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ απεικονίζεται , όπως και ο στρατιωτικός άγιος 

Δημήτριος, με πολεμική ενδυμασία και εξάρτηση. Και οι δυο άνδρες φορούν κοντό στρατιωτικό 

χιτώνα και θώρακα ενώ στους ώμους τους είναι ριγμένο ένα ιμάτιο. Ο Άγιος Δημήτριος είναι 

εξοπλισμένος με τόξο και φαρέτρα, με δόρυ και ασπίδα ενώ στο δεξί του χέρι κρατά το σπαθί του από 

την λαβή προσπαθώντας να το τραβήξει από το θηκάρι του που συγκρατεί με το αριστερό χέρι. Ο 

Μιχαήλ απεικονίζεται και ως στρατιωτικός αλλά και ως άγγελος κυρίου και κρατά μονάχα ένα σπαθί 

το οποίο επιδεικνύει με το δεξί χέρι υψωμένο μπροστά από το στήθος. Στο αριστερό χέρι κρατά 

ανοιχτό ειλητό.  

Η τοιχογραφία είναι μάλλον έργο τοπικού εργαστηρίου. Επισημάνθηκαν τεχνοτροπικές 

ομοιότητες με την μονή Βλατάδων στην Θεσσαλονίκη (1360-1380) αλλά και με τις τοιχογραφίες του 

Αγίου Γεωργίου Άρχοντος Γραμματικού και την Αγία Παρασκευή (δεύτερο μισό 14ου αιώνα) 

[Παπαζώτος'94:267-268]. 

 

11.1.28.3 Φορητές εικόνες  

Άγιος οκόπιος, 14ου Πρ τέλη αιώνα 

Γ τρί τέταρ αιώνα 

 

Παναγία λυκοφιλούσα, το το 14ου  

Άγιος Πέτρος, τέλη 13ου-αρχές 14ου αιώνα  

 

Άγιος Προκόπιος, τέλη 14ου αιώνα,  

ναός αγίου Προκοπίου,  

σε άγνωστη συλλογή του εξωτερικού, διαστάσεις: 110*75.  
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Η εικόνα βρισκόταν στο τέμπλο του ναού έως το 1968 και εκλάπη πριν το 1975. Σήμερα βρίσκεται σε 

άγνωστη συλλογή του εξωτερικού. Ο τιμώμενος άγιος του ναού, Προκόπιος, απεικονίζεται από την 

μέση και πάνω σε μετωπική στάση ενδεδυμένος στρατιωτική ενδυμασία, κρατώντας υψωμένο σπαθί 

με το δεξί χέρι και ασπίδα στο αριστερό.  

Η δημιουργία της εικόνας αποδόθηκε σε ζωγραφικό εργαστήριο της 

Θεσσαλονίκης.[Παπαζώτος'95:95]

 

Παναγία Γλυκοφιλούσα, τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα,  

ναός Αγίου Προκοπίου,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 93, διαστάσεις: 91*62.  
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Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Βρεφοκρατούσας. Γέρνει απαλά το κεφάλι της προς το 

πρόσωπο του Χριστού που έχει περάσει το αριστερό του χέρι πίσω από τον λαιμό της. Το μαφόριο της 

Παναγίας πάνω στο οποίο διαγράφεται το περίγραμμα του προσώπου του Χριστού χωρίζει τις δύο 

μορφές και ίσως να αποτελεί έμμεση αναφορά στον σταυρικό θάνατο του Χριστού.  

Εντύπωση προξενεί ότι ο Χριστός δεν συγκρατείται από την Παναγία (συνήθως κρατά τον Χριστό με 

το αριστερό χέρι) αλλά μοιάζει σαν να πατάει σε ένα αόρατο υποπόδιο από το πάνω στο οποίο στηρίζει 

το σώμα του που προβάλλεται τεντωμένο ,σαν όρθιο, πάνω στο σώμα της Παναγίας η οποία μοιάζει 

περισσότερο να τον αγκαλιάζει, παρά να τον κρατά στην αγκαλιά της.   

Η εικόνα είναι έργο τοπικού εργαστηρίου το οποίο αποδίδει με μια κάποια αδρότητα τις 

παριστανόμενες μορφές. Οι αναλογίες των μορφών δεν κρίνονται ιδανικές. [Παπαζώτος'95:57] 

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Παναγία Οδηγήτρια, τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα,  

ναός Αγίου Προκοπίου,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 93, διαστάσεις: 91*62.  
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Η επιφάνεια της εικόνας είναι κατεστραμμένη σε αρκετά σημεία. Η Παναγία κρατά στην αγκαλιά της 

τον μικρό Χριστό και δείχνει προς αυτόν. Ο Χριστός απεικονίζεται με χαρακτηριστικά ενήλικα 

(πράγμα αρκετά συνηθισμένο στην εικονογραφία της σκηνής) κρατώντας το σώμα του σε ευθεία 

γραμμή. Με το δεξί χέρι ευλογεί. Μια επιγραφή προσονομάζει την Παναγία της απεικόνισης 

«Φανερωμένη». Την σύνθεση συμπληρώνει μια προτομή αγγέλου στην αριστερή γωνία της εικόνας.  

Το ζωγραφικό πλάσιμο του προσώπου της Παναγίας και του Χριστού (όσο η κατάσταση της εικόνας 

αφήνει να διαφανεί) και η πτυχολογία των ενδυμάτων του Χριστού έρχεται σε αντίθεση με τον 

γραμμικό και επίπεδο τρόπο απόδοσης των ενδυμάτων της Παναγίας[Παπαζώτος'95:57]. 

 

 

Άγιος Πέτρος, τέλη 13ου-αρχές 14ου αιώνα,  

από τον ναό του Αγίου Προκοπίου ,  

Dumbarton Oaks Collection,,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 93, διαστάσεις: 93*69 
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Η εικόνα κλάπηκε από τον ναό του Αγίου Προκοπίου και βρίσκεται σήμερα στην συλλογή Dumbarton 

Oaks. Θεωρείται το κορυφαίο έργο της Μακεδονικής σχολής στα τέλη του 13ου αιώνα και έχει την 

τύχη να έχει μελετηθεί, συζητηθεί και δημοσιευτεί από πολλούς και σημαντικούς μελετητές της 

βυζαντινής τέχνης. Ο άγιος Πέτρος απεικονίζεται από τη μέση και πάνω σε στάση τριών τετάρτων. 

Κρατά στο αριστερό χέρι υψηλή ράβδο που απολήγει σε σταυρό και κλειστό ειλητό. Γύρω από τον 

λαιμό του, περασμένα σε νήμα, βρίσκονται τα κλειδιά του παραδείσου. Ο Kurt Weitzmann πιστεύει, 

λόγω της στάσης του σώματος του Πέτρου, ότι η εικόνα αυτή ήταν δεσποτική και είχε ως ταίρι έναν 

άγιο Παύλο που θα ήταν τοποθετημένος από την άλλη πλευρά της ωραίας πύλης [Weitzmann:83].  

Το βαθύ στοχαστικό ύφος και η έντονη συνοφρύωση του Πέτρου στην εικόνα αλλά και ο 

προσωπογραφικός χαρακτήρας συγκρίθηκαν με τα πρόσωπα των τοιχογραφιών της Περιβλέπτου 

(1295), αλλά και με τον Ιωσήφ από την σκηνή της Υπαπαντής στο Πρωτάτο(1300). Κατά κοινή 

ομολογία των ερευνητών η εικόνα αυτή αποτελεί ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της 

μακεδονικής σχολής του 13ου αιώνα. [Παπαζώτος'95:47, Τσιγαρίδας'00:145]  

 

11.1.29 15. Παναγία Γοργοεπήκοος 

 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Φορητές Εικόνες  
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άποψη της Γοργοεπηκόου από ανατολικά  

11.1.29.1 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός ήταν μονόχωρος στην αρχική του φάση που πρέπει μάλλον να χρονολογηθεί στους ύστερους 

βυζαντινούς χρόνους. Τον 19ο αιώνα ο ναός μετατρέπεται σε μεγάλη τρίκλιτη βασιλική όπου το 

αρχικό τμήμα αποτελεί πλέον τον χώρο της πρόθεσης [Παπαζώτος'94:189] 

 
κάτοψη του ναού(Παπαζώτος'94)  

 
Άποψη του ναού από ΝΔ. Διακρίνεται το σημείο αρμογής στον τοίχο από την επέκταση του 19ου 

αιώνα  
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11.1.29.2 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Στον ναό διατηρούνται τοιχογραφίες του τελευταίου τέταρτου του 15ου αιώνα 

11.1.29.3 Φορητές εικόνες  

Άγιος λαος, 1300  

Άγιοι ροι , 1260-1270  

Άγιος μήτριος , τέλη 14ου  

Παναγία ισσα, 1350-1375  

Αγία Άννα γαλακτοτροφούσα , δεύτερο μισό 14ου αιώνα  

Νικό περίπου 

Θεόδω

Δη αιώνα 

Πελαγονίτ

 

Άγιος Νικόλαος, περίπου 1300,  

από την Γοργοεπήκοο,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 324, διαστάσεις: 59*39.  

 

 

 
 

Η εικόνα είναι αρκετά κατεστραμμένη στο κάτω δεξιό τμήμα της. Ο Άγιος Νικόλαος απεικονίζεται 

έως τη μέση όρθιος και μετωπικός με το δεξί χέρι σε θέση ευλογίας. 

Η εικόνα αυτή αντιπαραβάλλεται με την εικόνα του Αγίου Πέτρου από τον ναό του Αγίου Προκοπίου 

(σήμερα στην συλλογή του Dumbarton Oaks) με την οποία συγκρίθηκε τεχνοτροπικά κυρίως σε ό,τι 

αφορά το πλάσιμο του προσώπου και το ρωμαλέο στήσιμο της μορφής στον χώρο. Σε σχέση με την 

εικόνα του αγίου Πέτρου το πρόσωπο εδώ είναι λιγότερο βλοσυρό. Ομοιότητα παρουσιάζουν οι δυο 

εικόνες και στην απόδοση της κόμης.[Παπαζώτος'95:47, Τσιγαρίδας'00:145-146] 
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Άγιοι Θεόδωροι , 1260-1270,  

από την Γοργοεπήκοο,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 538, διαστάσεις: 89*47.  

 
 

Μόνο ο ένας από τους δύο Θεοδώρους σώζεται καθώς η εικόνα δεν έχει σωθεί ολόκληρη. Ο άγιος 

κοιτάζει προς το άνω μέρος της εικόνας, όπου προβάλλει ο Χριστός και δέεται με τα χέρια υψωμένα.  

Ο χρυσός κάμπος της εικόνας είναι σπάνιος σε εικόνες της Βέροιας. Η χρήση γραμμικών 

μέσων και σκιάσεων στο πρόσωπο υπηρετεί το νέο αίτημα για πλαστικότητα παρά τις κάποιες 

σχηματοποιήσεις, ιδίως στην περιοχή του λαιμού. [Παπαζώτος'95:46, Τσιγαρίδας'00:146] 

 

Άγιος Δημήτριος , τέλη 14ου αιώνα,  

από την Γοργοεπήκοο,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 539, διαστάσεις: 164*68.  
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Η εικόνα έφραζε την κόγχη του νότιου τοίχου του ναού γι’ αυτό και πριονίστηκε στο πάνω μέρος 

ημικυκλικά ώστε να ακολουθήσει το σχήμα της κόγχης. Ο άγιος απεικονίζεται με την στρατιωτική του 

ενδυμασία όρθιος και μετωπικός. Κρατάει δόρυ στο δεξί χέρι και ασπίδα στο αριστερό. 

Η κατάσταση διατήρησης της εικόνας δεν είναι καλή όμως διακρίνεται το ήθος, η ευγένεια 

και η απλότητα στην απόδοση του αγίου. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση καστανού προπλασμού στο 

πρόσωπο είναι ίσως νεωτεριστικό στοιχείο των έργων του 14ου αιώνα[Παπαζώτος'95:54]. 

 

 

Παναγία Πελαγονίτισσα, 1350-1375,  

από την Γοργοεπήκοο,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 536, διαστάσεις: 84*35 .  
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Η Παναγία Βρεφοκρατούσα απεικονίζεται σε έναν σπανιότερο αλλά απαντώμενο εικονογραφικό τύπο 

με τον μικρό Χριστό να παίζει στην αγκαλιά της δίνοντας την εντύπωση ότι προσπαθεί να ξεφύγει. Ο 

Χριστός φορά χιτώνα με πολλά διακοσμητικά στοιχεία, κλειστό στο κάτω μέρος με μια πλατιά ζώνη 

στην μέση του. Το κόκκινο ιμάτιο του έχει ξεγλιστρήσει λόγω της απότομης κίνησης του και καλύπτει 

την αριστερή του κνήμη και τον αριστερό πήχη της Παναγίας. Ο Χριστός ακουμπά με μια τρυφερή 

κίνηση το μάγουλο και το χέρι του στην αριστερή παρειά της Παναγίας. Η αντίθεση ανάμεσα στο 

παιδικό, ξέγνοιαστο πρόσωπο του Χριστού και το γεμάτο έγνοια πρόσωπο της Παναγίας είναι 

έντονη[Παπαζώτος'95:58] 

 

Αγία Άννα γαλακτοτροφούσα , δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από την Γοργοεπήκοο,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ147, διαστάσεις: 17*14.  
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Η Αγία Άννα στον τύπο της γαλακτοτροφούσας απεικονίζεται με την Παναγία στην αγκαλιά της. Ο 

έντονος λαϊκός χαρακτήρας του έργου αυτού που αποδίδεται σε τοπικό, επαρχιακό εργαστήριο δεν 

βοηθά στην τεχνοτροπική ανάλυση του έργου. [Παπαζώτος'95:63].Εικονογραφικά το θέμα της Αγίας 

Άννας γαλακτοτροφούσας δεν είναι συνηθισμένο στην Βυζαντινή τέχνη. 

 

11.1.30 16. Άγιος Γεώργιος Μικρός 

Ιστορία 

Αρxιτεκτονική 

Ζωγραφικός Διάκοσμος  

11.1.30.1 Ιστορία 

Στο ναό σώζεται χάραγμα το οποίο έδωσε την οριστική απάντηση για το έτος της οριστικής Άλωσης 

της Βέροιας από τους Τούρκους. Το γεγονός αυτό τοποθετείται στα 1433.[Παπαζώτος'88:151-152] 

 

11.1.30.1.1 Επιγραφή 

Χάραγμα του έτους άλωσης της Βέροιας από τους Τούρκους, 1433  

Η επιγραφή είναι χαραγμένη πάνω σε τοιχογραφία, στο σώμα αδιάγνωστου αγίου της βόρειας πλευρά 

του βόρειου τοίχου 
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 Xάραγμα του έτους άλωσης της Βέροιας(Παπαζώτος'94)  

 
μεταγραφή του χαράγματος  

Η επιγραφή αναφέρει την ημερομηνία της οριστικής άλωσης της Βέροιας από τους Τούρκους. 

Σύμφωνα με το κείμενο του χαράγματος αυτό συνέβη στις 9 Απριλίου του 1433, δηλαδή την Τρίτη του 

Πάσχα, αφού το Πάσχα του 1433 γιορτάστηκε στις 7 του Απρίλη.[Παπαζώτος'94:110]. Το περιεχόμενο 

της επιγραφής συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο την μαρτυρία του Εβλιγιά Τσελεμπή σύμφωνα με την 

οποία η Βέροια αλώθηκε τις μέρες των κόκκινων αυγών.[Δημητριάδης:258 ] 

 

11.1.30.2 Αρχιτεκτονική 

Ο ναός ήταν στην αρχική του φάση (τέλη 14ου-αρχές 15ου αιώνα) μονόχωρος. Tον 17ο αιώνα 

κατεδαφίζεται το μισό δυτικό τμήμα για την διεύρυνση του ναού ο οποίος αποκτά και επιπλέον 

ωφέλιμο χώρο στην βόρεια και νότια πλευρά και μετατρέπεται σε τρίκλιτο ξυλόστεγο ναό με δίρριχτη 

στέγη. Το αρχικό τμήμα του ναού χρησιμοποιείται ως ιερό. 

 
 κάτοψη του ναού  

11.1.30.3  

11.1.30.4 Ζωγραφικός Διάκοσμος 

Μόνο ο χώρος του ιερού είναι τοιχογραφημένος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο α’ τέταρτο 

του 15ου αιώνα (1400-1415) και στον 17ο αιώνα. Οι περισσότερες πάντως ανήκουν στην φάση του 

15ου αιώνα.  
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Τοιχογραφίες 15ου αιώνα 

 

 

Τοιχογραφίες 15ου αιώνα, 1400-1415  

Στην κόγχη απεικονίζεται η Θεοτόκος πλαισιωμένη από αγγέλους και πιο κάτω οι ιεράρχες 

Χρυσόστομος και Βασίλειος. Στο αέτωμα απεικονιζόταν η Ανάληψη και χαμηλότερα ο Ευαγγελισμός. 

Στην επάνω ζώνη του βόρειου και νότιου τοίχου παρουσιάζονται έξι οίκοι του Ακαθίστου ύμνου. Ο 

διάκοσμος συμπληρώνεται με μεμονωμένες μορφές αγίων στα χαμηλότερα τμήματα αλλά και στις 

(αρχικά) εξωτερικές επιφάνειες του βόρειου και νότιου τοίχου [Παπαζώτος'94:269-270] 

 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Βασίλειος 

 

 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Βασίλειος, 1400-1415, χαμηλά στην κόγχη του ιερού  

 

 
Ιωάννης Χρυσόστομος  

 
Άγιος Βασίλειος  
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11.1.31 Η ανησυχία του γυρίσματος των καιρών, στα τέλη του 14ου και τις αρχές του 

15ου αιώνα, καθώς οι Οθωμανοί εντείνουν τις προσπάθειες τους για την κατάληψη 

νευραλγικών σημείων στην Μακεδονία για την δεν αφήνει ανεπηρέαστο και τον τομέα 

της τέχνης. Οι δύο μορφές είναι πολύ μακριά τεχνοτροπικά από τις τοιχογραφίες του 

14ου αιώνα. Τα σώματα γίνονται επίπεδα χάνοντας τον όγκο τους, η γραμμή γίνεται 

παλι κύριο εκφραστικό μέσο το οποίο ορίζει αλλά και σε έναν βαθμό δημιουργεί τις 

πλαστικές επιφάνειες και το χρώμα χάνει τον εκφραστικό του πλούτο και περιορίζεται 

σε λίγες μόνον καστανοκίτρινες και φαιές αποχρώσεις. Οι μορφές πάντως δεν χάνουν 

την αρμονία στις αναλογίες τους και διατηρούν –παρά την χρήση έντονων γραμμικών 

μέσων-έντονα τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά 

11.1.32 VI. Εικόνες 

11.1.33 Στην Βέροια διατηρείται ένας μεγάλος αριθμός βυζαντινών εικόνων. Οι περισσότερες 

αποτελούν δείγματα ενός τοπικού εργαστηρίου με έδρα την Βέροια. Δεν απουσιάζουν 

όμως κει δείγματα εικόνων από τα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς και 

(σπανιότερα) της Κωνσταντινούπολης[Exibition:5].  Οι περισσότερες από τις 

υστεροβυζαντινές εικόνες  χρονολογούνται στον 14ο αιώνα. Εντύπωση προξενεί το 

γεγονός ότι λίγες πόλεις διέσωσαν τόσο μεγάλο αριθμό εικονιδίων για χρήση σε 

ιδιωτικά εικονοστάσια [Παπαζώτος’94]. Στα τέλη της δεκαετίας του’60 και τις αρχές 

της δεκαετία του ’70 σημειώθηκαν κλοπές σε ναούς της πόλης με αποτέλεσμα τηνε 

εκπάτριση μερικών σημαντικών φορητών εικόνων. Αυτό αποτέλεσε την πιο πιεστική 

αφορμή για την ίδρυση της συλλογής των βυζανινών εικόνων της Βέροιας. Μέχρι 

πρόσφατα οι εικόνες καταγράφονταν και συγκεντρώνονταν στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Βέροιας. Σήμερα όμως στεγάζονται, μαζί με άλλες μαρτυρίες του βυζαντινού 

υλικού πολιτισμού της πόλης στο νεόδμητο βυζαντινό μουσείο. Η συλλογή αυτή, που 

ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστη στο ευρύ κοινό, είναι μια από τις πλουσιότερες 

συλλογές βυζαντινών εικόνων στον κόσμο. Στον κατάλογο που ακολουθεί 

συμπεριλήφθηκαν οι δημοσιευμένες εικόνες της συλλογής που δεν προέρχονται από 

ναούς των ύστερων βυζαντινών χρόνων. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι 

εικόνες που προέρχονται από τον ναό του Αγίου Κηρύκου και Ιουλίτας, του Χριστού, 

του αγίου Γεωργίου του άρχοντος Γραμματικού, του Μεγάλου Θεολόγου, του Αγίου 

Βλασίου, της Παναγίας Δεξιάς, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Προκοπίου και της  

Παναγίας Γοργοεπηκόου. 

Αδιάγνωστος γιος , αρχές 13ου  

Παναγία ηγήτρια, 13ου  

Παναγία ρωμένη, 1275-1300 περίπου  

Άγιος τριος, 1300-1320 περίπου  

Αδιάγνωστη γία , δεύτερο 14ου  

Παναγία  1310-1320  

ά αιώνα 

Οδ τέλη αιώνα 

Φανε

Δημή

α μισό αιώνα 

Οδηγήτρια,
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Άγιος άσιος , γύρω 1330  

Αδιάγνωστη ία , γύρω 1340  

Άγιος τριος , 1330-1350  

Χριστός κράτωρ , 1370  

Άγιος ης 1380  

Ευαγγελισμός, 1380  

Χριστός οκράτωρ, 1360  

Παναγία οφιλούσα, 1350-1375  

Παναγία λυκοφιλούσα , δεύτερο  14ου  

Αγία ερουσαλήμ , δεύτερο 14ου  

Χριστός ντοκράτωρ, 14ου  

Ιωάννης όδρομος, 14ου  

Παναγία ρεφοκρατούσα, η 14ου -αρχές 15ου  

Παναγία λυκοφιλούσα, η 14ου -αρχές 15ου  

Χριστός οκράτωρ, 1400  

Παναγία ήτρια, 1400  

Άγιος ργιος, 14ου  

Άγιος ικόλαος, ερο 14ου  

Αρχάγγελος Μιχαήλ, δεύτερο μισό 14ου αιώνα  

Βλ στα 

αγ στα 

Δημή

Παντο

Ιωάνν Θεολόγος, 

περίπου 

Παντ περίπου 

Γλυκ περίπου 

Γ μισό αιώνα 

Ι μισό αιώνα 

Πα τέλη αιώνα 

Πρ τέλη αιώνα 

Β τέλ αιώνα

Γ τέλ αιώνα

Παντ περίπου 

Οδηγ περίπου 

Γεώ μέσα αιώνα 

Ν δεύτ μισό αιώνα 

 

Αδιάγνωστος άγιος , αρχές 13ου αιώνα,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον Άγιο Νικόλαο Γούρνας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 389, διαστάσεις: 34*20.  

 
 

Η εικόνα δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ο άγιος που απεικονίζεται είναι ίσως ο άγιος Νικόλαος.  
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Η μορφή του αδιάγνωστου αυτού αγίου ή ιεράρχη με το πλατύ πρόσωπο και τις αδρές 

γραμμές συγκρίθηκε με τις τοιχογραφίες της Mileseva (1222-1228) και πιο συγκεκριμένα με τον 

προφήτη Ιωνά. [Τσιγαρίδας'00:127, Παπαζώτος'95:45] 

 

 

 

Παναγία Οδηγήτρια, τέλη 13ου αιώνα,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό του Αγίου Βασιλείου,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 204, διαστάσεις: 83*66.  

 
 

Το πρόσωπο του Χριστού και τμήμα του προσώπου της Παναγίας είναι πολύ κατεστραμμένο. Η 

υψηλή, επιβλητική μορφή της Παναγίας κρατά τον Χριστό στο δεξί χέρι δείχνοντας προς αυτόν με το 

αριστερό. Η έκφραση της είναι θλιμμένη. Ο Χριστός είναι ντυμένος με λευκό χιτώνα διακοσμημένο με 

στιγμές και δίσκους μπλε και κόκκινου χρώματος και με καστανοκίτρινο ιμάτιο, που τυλίγεται γύρω 

από τη μέση του. Με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατεί κλειστό ειλητό.  

Η εικόνα χρονολογήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον Θ. Παπαζώτο και στο τρίτο 

τέταρτο του 14ου αιώνα από τον Ευθύμιο Τσιγαρίδα. Η μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση των δύο 

ερευνητών εξαρτάται από το αν θα θεωρήσουμε ότι η εικόνα προοικονομεί την παλαιολόγεια 

αναγέννηση ή ότι παρουσιάζεται ήδη ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της αναγέννησης της εποχής 

των Παλαιολόγων.[Τσιγαρίδας'00:146,υπ.178, Παπαζώτος'95:46] 
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Παναγία Φανερωμένη, 1275-1300 περίπου ,  

στον ναό της Παναγίας Φανερωμένης,  

αριθμός ευρετηρίου: 42-3 , διαστάσεις: 107*89.  

 
 

Η εικόνα φυλάσσεται στον ναό της Φανερωμένης και αποτελεί προσκύνημα. Η επιφάνεια της 

βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης σε αρκετά σημεία. Τμήματα της αρχικής αργυρής 

επένδυσης στον κάμπο της εικόνας έχουν σωθεί, τα μοτίβα της οποίας βοηθούν αρκετά και το έργο της 

χρονολόγησης και τοποθέτησης της εικόνας στα τελευταίο τρίτο του 13ου αιώνα [Παπαζώτος'78:207-

218]  

 

Το πρόσωπο είναι επιζωγραφισμένο σε αρκετά σημεία [Παπαζώτος'95:46, Τσιγαρίδας'00:146,υπ.178] 

 

Άγιος Δημήτριος, 1300-1320 περίπου,  
Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  
από τον Άγιο Νικόλαο Δεξιάς,  
αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 374, διαστάσεις: 86*65.  
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Ο άγιος Δημήτριος απεικονίζεται από την μέση και πάνω, όρθιος και μετωπικός. Είναι ενδεδυμένος με 

στρατιωτική ενδυμασία. Στο δεξί χέρι κρατάει δόρυ ενώ με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού κρατά 

την ασπίδα του, πίσω από την οποία προβάλλει το σπαθί του. Το κεφάλι του κοσμείται από ένα λεπτό 

διάδημα με χρωματικό τόνο ίδιον με το φωτοστέφανο του αγίου. [Παπαζώτος'95:46]  

Ο στρατιώτης άγιος απεικονίζεται με τα παγιωμένα, ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο 

χαρακτηριστικά του δηλαδή με νεανικό πρόσωπο, κοντά μαλλιά και τα attributum της στρατιωτικής 

του ιδιότητας. 

 

 
Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  
Παναγία Βρεφοκρατούσα, 15ος αιώνας,  
Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  
από τον Άγιο Νικόλαο Δεξιάς, διαστάσεις: 86*65.  
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Η παράσταση της Παναγίας με τους δύο αρχαγγέλους, του 15ου αιώνα, φιλοτεχνήθηκε πάνω 

σε μια παλαιότερη ξυλόγλυπτη παράσταση,ίσως του 12ου αιώνα, από την οποία έχουν απομείνει τα 

πόδια των αγγέλων, το υποπόδιο στο οποίο πατούσε η Παναγία και δυο φτερά αριστερά και δεξιά του 

πλαισίου της εικόνας [Παπαζώτος'95:44] . 

 

Αδιάγνωστη αγία , δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από άγνωστο ναό της Βέροιας,  

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, διαστάσεις: 76*51 .  

 
 

 

Η αγία Αικατερίνη ή Ειρήνη απεικονίζεται από την μέση και πάνω σε αυστηρά μετωπική στάση. 

Κρατά τον σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί της χέρι και λιθοστόλιστο σκήπτρο στο αριστερό. Τα 

ενδύματα είναι κοσμημένα με πολύτιμους λίθους όπως και τα μαλλιά και το περιλαίμιο της αγίας που 

καθιστούν ακόμα πιο μακρινή και μοναχική την μελαγχολική φιγούρα της απεικονιζομένης με 
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αυτοκρατορική λαμπρότητα αγίας. Η αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή στο δεξί τμήμα του 

πλαισίου της εικόνας διασώζει το όνομα του ιερομονάχου Μαρκέλλου, αφιερωτή της εικόνας 

[Παπαζώτος'95:48,Ποταμιάνου'98:72-74] 

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Ζωσιμάς και Μαρία Αιγυπτία, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από άγνωστο ναό της Βέροιας,  

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, διαστάσεις: 76*51.  

Ο Άγιος Ζωσιμάς μεταλαμβάνει την γονατισμένη δεξιά Μαρία την Αιγυπτία. Οι δύο πλευρές της 

εικόνας πρέπει να είναι σύγχρονες. 

 

 

Παναγία Οδηγήτρια, 1310-1320,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό του Αγίου Βασιλείου,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 311, διαστάσεις: 104*42.  

 

 
  

Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Οδηγήτριας. Κρατά τον Χριστό στο αριστερό της χέρι και 

στρέφει το ανήσυχο βλέμμα της προς τον θεατή. Το μικρό πρόσωπο του Χριστού, που εστιάζει το 

βλέμμα του στο πρόσωπο της Παναγίας, προβάλλεται πάνω στην παρειά της μητέρας του. Το δεξί του 

χέρι τυλίγεται με παιδικότητα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του. Τα φωτοστέφανα και των δυο 

μορφών αποδίδονται με κόκκινο χρώμα, παρόμοιο με το χρώμα του ιματίου του Χριστού. Η εικόνα 

χρονολογείται στα 1300-1320. [Παπαζώτος'95:49] 
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Άγιος Βλάσιος , γύρω στα 1330,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό του Παντοκράτορος,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 64 , διαστάσεις: 88*50.  

 

 

 Το ανάγλυφο στα αριστερά πλαίσιο της εικόνας αλλά και ο τρόπος με τον οποίον διακόπτεται το έργο 

στο αριστερό τμήμα φανερώνει ότι η αρχική εικόνα ήταν μεγαλύτερη. Ο Άγιος Βλάσιος απεικονίζεται 

όρθιος και μετωπικός. Κρατά λιθοστόλιστο ευαγγέλιο στο αριστερό χέρι κει ευλογεί με το δεξί. 

Λιθοστόλιστο είναι και το επιμανίκιο του [Παπαζώτος'95:49]. 

 

 

Αδιάγνωστη αγία , γύρω στα 1340,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, διαστάσεις: 94*58.  
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Η Αγία (Αικατερίνη ή Ειρήνη) απεικονίζεται όρθια και μετωπική. Είναι ντυμένη με πολύτιμη 

αυτοκρατορική ενδυμασία και φορά λιθοστόλιστο διάδημα. Στα χέρια της κρατεί σκήπτρο και τον 

σταυρό του μαρτυρίου [Παπαζώτος'95:50]. Οι αναλογίες της αγίας είναι πολύ ραδινές τονίζοντας την 

μαρτυρική της ιδιότητα. 

 

Άγιος Δημήτριος , 1330-1350,  

Σκευοφυλάκιο Αγίου Ιωάννου Ελέημονος,  

από τον ναό του Αγίου Παταπίου,  

αριθμός ευρετηρίου: 34-1 , διαστάσεις: 94*58.  

 
  

Ο Άγιος Δημήτριος αποδίδεται με τα παγιωμένα νεανικά χαρακτηριστικά του [Παπαζώτος'95:50]. 

Στην εικόνα ο τρόπος απόδοσης του προσώπου έχει έντονα προσωπογραφικό χαρακτήρα. 
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Χριστός Παντοκράτωρ , 1370,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας ,  

από τον ναό της Παναγίας Κυριώτισσας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 98 , διαστάσεις: 107*62.  

 

 

Η αμφιπρόσωπη αυτή εικόνα, που στην μια όψη της απεικονίζει τον Χριστό Παντοκράτωρα και στην 

άλλη τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, πριονίστηκε τον 18ο αιώνα κατά την διάρκεια της επιζωγράφησης της 

πλευράς με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έτσι η μορφή του Παντοκράτορα, έργο του 14ου αιώνα, 

σώζεται από τα μάτια και κάτω [Παπαζώτος'95:52]. Ο έντονα ζωγραφικός χαρακτήρας του έργου, η 

αριστοτεχνική χρήση του χρώματος στους προπλασμούς και τα φώτα του προσώπου δημιουργούν ένα 

ζωγραφικά μεστό πρόσωπο.  

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Ιωάννης Πρόδρομος, 18ος αιώνας,  

από τον ναό της Παναγίας Κυριώτισσας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 98 , διαστάσεις: 107*62.  

 

 

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, 1380,  

Συλλογή βυζαντινών εικόνων Βέροιας,  

από τον ναό των Μικρών Αγίων Αναργύρων,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 125 , διαστάσεις: 61*43.  
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Ο Άγιος Ιωάννης αποδίδεται από τη μέση και πάνω ελαφρά στραμμένος προς τα δεξιά. Κρατεί στα 

χέρια μισάνοιχτο ευαγγέλιο.Παρόλο που το πρόσωπο είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο οι 

σωζόμενες επιφάνειες αλλά και ο τρόπος με τον οποίον αποδίδεται η σωματικότητα του αγίου 

συνηγορούν προς μια χρονολόγηση γύρω στα 1380[Παπαζώτος'95:52]. 

 

 

Ευαγγελισμός, περίπου 1380,  

στον ναό της Περιβλέπτου,  

αριθμός ευρετηρίου: 36-1 , διαστάσεις: 950*67.  

 
 

Η παράσταση του Ευαγγελισμού είναι η μία από τις είκοσι που απεικονίζονται στο επιστύλιο 

της Περιβλέπτου, του οποίου το συνολικό μήκος φτάνει τα 9,5 μέτρα. Όλες οι παραστάσεις 

πλαισιώνονται από ένα ανάγλυφο τόξο και διαχωρίζονται μεταξύ τους με κίονες που πατούν πάνω σε 
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κόμβο. Δυστυχώς οι παραστάσεις που απεικονίζονται είναι αρκετά μαυρισμένες από τον χρόνο. Στην 

παράσταση του Ευαγγελισμού ο άγγελος πλησιάζει με ήρεμο βηματισμό την Παναγία. Το σώμα της 

σχηματίζει ένα κλειστό σχήμα. Στην σκηνή διακρίνεται επίσης η παράθεση αρχιτεκτονημάτων στο 

βάθος που συνηθίζεται αρκετά στους χρόνους των Παλαιολόγων [Παπαζώτος'95:52].` 

 

Χριστός Παντοκράτωρ, περίπου 1360,  

από τον ναό του Προφήτη Ηλία,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας 

 

 
  

Ο Χριστός απεικονίζεται όρθιος και μετωπικός. Κρατά Ευαγγέλιο στο αριστερό χέρι και ευλογεί με το 

δεξί. Φορά καστανοκοκκινο χιτώνα με χρυσοκονδηλιά στον ώμο και βαθυγάλαζο ιμάτιο 

[Παπαζώτος'95:57]. 

 

 

Παναγία Γλυκοφιλούσα, περίπου 1350-1375,  

από τον ναό του Προφήτη Ηλία,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 203 , διαστάσεις: 92*60.  
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Η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά απεικονίζεται στον τύπο της Γλυκοφιλούσας. Ο Χριστός 

τυλίγει το αριστερό του χέρι γύρω από το λαιμό της ενώ το δεξί το απλώνει προς την Παναγία που το 

συγκρατεί από τον καρπό. Το βλέμμα του Χριστού είναι στραμμένο προς την Παναγία. Η Παναγία 

αντίθετα κατευθύνει το βαθύ, στοχαστικό της βλέμμα προς τον θεατή.  

 

Ο Θανάσης Παπαζώτος παρατήρησε εύστοχα την ομοιότητα αυτής της εικόνας με την 

αμφιπρόσωπη εικόνα από τον ναό του Αγίου Προκοπίου[Παπαζώτος'95:57-58]. 

 

Παναγία Γλυκοφιλούσα , δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από άγνωστο ναό της Βέροιας,  

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, διαστάσεις: 91*55.  
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Η Παναγία Γλυκοφιλούσα κρατά τον μικρό Χριστό στα δεξιά της. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά 

της με τα πόδια σε έντονη κάμψη στρέφοντας το βλέμμα προς την Παναγία. Το δεξί του χέρι ακουμπά 

στο μαφόριο ενώ το άλλο το εναποθέτει στην παλάμη της Παναγίας.  

Η εικόνα είναι έργο τοπικού εργαστηρίου[Παπαζώτος'95:58] Ποταμιάνου'98:68-69]. 

 

Αγία Ιερουσαλήμ , δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από άγνωστο ναό της Βέροιας,  

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, διαστάσεις: 94*61.  

 

 
 

Στην εικόνα απεικονίζεται ένα σπάνιο και συνάμα σημαντικό θέμα για την πόλη της Βέροιας. 

Πρόκειται για την αγία Ιερουσαλήμ, τοπική αγία της πόλης με τα τρία της παιδιά. Δεξιά της εικονίζεται 

ο Σέκενδος, αριστερά της ο Σεκένδικος και μπροστά της ο Κήγορος, ο νεότερος από τους τρεις. Και οι 

τέσσερις μορφές κρατούν τον σταυρό του μαρτυρίου. Η Αγία Ιερουσαλήμ και τα τέκνα της 

μαρτύρησαν στην Βέροια μετά την άρνηση τους να θυσιάσουν στα είδωλα. Εκφράστηκε η άποψη ότι 

ίσως η εικόνα να προέρχεται από αφιερωμένο στην αγία ναό , σήμερα κατεστραμμένο[Παπαζώτος'96]. 

Η εικόνα αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα του τοπικού εργαστηρίου της 

Βέροιας[Παπαζώτος'95:58, Ποταμιάνου'98:64] 

 

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Η Σταύρωση, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

από άγνωστο ναό της Βέροιας,  

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, διαστάσεις: 94*61.  
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Χριστός Παντοκράτωρ, τέλη 14ου αιώνα,  

από τον ναό της Αγίας Άννας,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 424 , διαστάσεις: 127*90.  

 

  

Το πρόσωπο του Χριστού αποδίδεται με πλατιές επιφάνειες που προσδίδουν μια βαρύτητα και 

μια στιβαρότητα στην εικόνα, που τονίζεται ακόμα περισσότερο από το έντονο, στοχαστικό βλέμμα 

του Χριστού. Η διάταξη της κόμης, το πλάσιμο του προσώπου και το βάρος της μορφής συνηγορούν 

σε μια χρονολόγηση στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα[Παπαζώτος'95:59] 

 

Ιωάννης Πρόδρομος, τέλη 14ου αιώνα,  

από τον ναό της Βαγγελίστρας,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 344 , διαστάσεις: 78*50.  
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Ο Ιωάννης απεικονίζεται σε στάση Δέησης, στραμμένος σε στάση τριών τετάρτων. Ίσως η εικόνα να 

αποτελούσε ένα ενιαίο σύνολο με άλλες εικόνες που θα κοσμούσαν το τέμπλο κάποιου 

ναού[Παπαζώτος'95:60].  
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Παναγία Βρεφοκρατούσα, τέλη 14ου αιώνα-αρχές 15ου,  

στον ναό της Παναγιά Φανερωμένης,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 344 , διαστάσεις: 42-2.  

  

Πρόκειται για την λατρευτική εικόνα του ναού της Παναγίας Φανερωμένης. Ο Χριστός παίζει 

στην αγκαλιά της Παναγίας γέρνοντας πίσω το κεφάλι. Η παράξενη αυτή στάση του οδηγεί σε 

υπερβολική σχηματοποίηση την απόδοση του αριστερού χεριού που μοιάζει σχεδόν 

εξαρθρωμένο[Παπαζώτος'95:60]. 

 

Παναγία Γλυκοφιλούσα, τέλη 14ου αιώνα-αρχές 15ου,  

Από τον ναό του αγίου Νικολάου Γούρνας,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 85 , διαστάσεις: 97*57.  
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Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Γλυκοφιλούσας. Η απόκλιση της από τον κάθετο άξονα, 

καθώς γέρνει το κεφάλι προς το πρόσωπο του Χριστού είναι εμφανής. Ο Χριστός στα αριστερά της 

είναι καθισμένος στην αγκαλιά της σε μια άνετη και κάπως εξεζητημένη στάση σταυρώνοντας την μια 

κνήμη με την άλλη. Το βλέμμα της Παναγίας, εξαιρετικά ανήσυχο, στρέφεται προς τον θεατή ενώ το 

βλέμμα του Χριστού είναι στραμμένο προς την Παναγία[Παπαζώτος'95:61].  

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Θεοτόκος, Ρόδον το Αμάραντον, 18oς αιώνας,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 85 , διαστάσεις: 97*57.  

 

 

Χριστός Παντοκράτωρ, περίπου 1400,  

Από τον ναό του αγίου Νικολάου Γούρνας,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας, διαστάσεις: 96*35 .  

 

 

Το κάτω τμήμα της εικόνας είναι αρκετά κατεστραμμένο. Ο Χριστός Παντοκράτωρ απεικονίζεται από 

την μέση και πάνω, αυστηρά μετωπικός. Στο δεξί χέρι κρατεί κλειστό, λιθοστόλιστο Ευαγγέλιο. 

Η σχηματικότητα και η διακοσμητικότητα στα μαλλιά και στα γένια θυμίζουν εκφραστικούς 

τρόπους της εποχής των Κομνηνών. Άλλα όμως στοιχεία, όπως ο τρόπος που αποδίδονται τα μάτια, 

είναι νεωτερικά[Παπαζώτος'95:61]. 

 

Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης εικόνας  

Άγιος Νικόλαος, 18ος αιώνας,  

Από τον ναό του αγίου Νικολάου Γούρνας,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας, διαστάσεις: 96*35 .  
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Παναγία Οδηγήτρια, περίπου 1400,  

Μητροπολιτικό Μέγαρο Βέροιας  

  

Η Παναγία απεικονίζεται στον τύπο της Οδηγήτριας με τον Χριστό στα δεξιά της. Φοράει μπλε χιτώνα 

και καστανοκόκκινο ιμάτιο που καλύπτει και το κεφάλι. Ο Χριστός, με ρόδινο χιτώνα, κρατά ειλητό 

στο αριστερό χέρι και ευλογεί με το δεξί. Το βλέμμα του είναι στραμμένο προς την μητέρα του η οποία 

κοιτάζει με θλιμμένο βλέμμα προς τον θεατή της εικόνας.  

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις όμως του Θανάση Παπαζώτου η εικόνα δεν απομακρύνεται 

πολύ από τους παλαιολόγειους τρόπους έκφρασης. Είναι μονάχα μερικές λεπτομέρειες, όπως ο 

διάφανος κεφαλόδεσμος που διακρίνεται κάτω από το μαφόριο και τα στικτά φωτοστέφανα που δίνουν 

το στίγμα για μια χρονολόγηση προς τα τέλη του 14ου αιώνα[Παπαζώτος'95:62]. 

 

Άγιος Γεώργιος, μέσα 14ου αιώνα,  

Από την παλιά συλλογή του Προφήτη Ηλία,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας ,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 255 , διαστάσεις: 21*16 .  

 291



 
 

Ο άγιος Γεώργιος απεικονίζεται πάνω στο άλογο του. Φορά την στρατιωτική ενδυμασία και κρατά 

δόρυ και ασπίδα. Το πρόσωπο του και το βλέμμα του στρέφονται προς τον θεατή της εικόνας.  

Η εικόνα είναι έργο λαϊκού εργαστηρίου [Παπαζώτος'95:63]. Το γρήγορο, πρόχειρο σχέδιο 

και οι αδρές γραμμές αλλά και ο απλοϊκός της χαρακτήρας της προσδίδουν ζωντάνια και αμεσότητα. 

 

Άγιος Νικόλαος, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

Από την παλιά συλλογή του Προφήτη Ηλία,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας ,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 238 , διαστάσεις: 36 * 22 .  

  

 
 

Η εικόνα είναι επιζωγραφισμένη πάνω σε παλαιότερη παράσταση, από την οποία διακρίνεται το 

περίγραμμα της κεφαλής του προγενέστερα απεικονιζομένου. Ο άγιος Νικόλαος απεικονίζεται από τη 
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μέση και πάνω. Κρατά λιθοστόλιστο Ευαγγέλιο με το αριστερό χέρι και ευλογεί με το δεξί. Η εικόνα 

είναι έργο αδρό, λαϊκού εργαστηρίου [Παπαζώτος'95:63-64]. Οι επιφάνειες είναι πλατιές πράγμα που 

έχει ως αποτέλεσμα μια επίπεδη απόδοση του παριστανομένου αγίου. 

 

 

Αρχάγγελος Μιχαήλ, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,  

Από την παλιά συλλογή του Προφήτη Ηλία,  

Συλλογή Βυζαντινών Εικόνων Βέροιας ,  

αριθμός ευρετηρίου: ΑΕΣΒ 216, διαστάσεις: 36 * 22 .  

 

 

Η επιφάνεια της εικόνας είναι κατεστραμμένη σε αρκετά σημεία. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ απεικονίζεται 

όρθιος και μετωπικός. Κρατά σπαθί στο δεξί χέρι και την θήκη του σπαθιού του στο αριστερό 

[Παπαζώτος'95:64].   

11.1.34  

11.1.35  

11.1.36  

11.1.37 VIII. Βιβλιογραφία 

Σύντ

μηση  

Συγγραφ

έας 
Τίτλος Τόπος

τος ελίδες
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Brocas 
Laurence 

Brocas- Defflasieux 
Αρχαία Βέροια: Mελέτη Τοπογραφίας  Βέροια 

999  

Delac

oulonche  
A. 

Delacoulonche  

Mémoire sur le berceau de la puissance 

macédonienne des bords de l’ Haliakmon et ceux de

l’ Axius, Archives des missions scientifiques et

littéraires (première serie) 8 (1858) 

 

Paris  
858  

Hunge

r  
Herbert 

Hunger  
Βυζαντινή λογοτεχνία : η λόγια κοσμική 

γραμματεία των Βυζαντινών  
Aθήνα 987-

1994 

Krum

bacher  
Krumbach

er  
Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας  Aθήνα 

964 

Leake  
William 

Martin Leake  
Travels in Northern Greece, vol. 3  

Amster

dam  967  

Micha

ilidis  
Myron 

Michailidis 

Les peintures murales de l’ église de Saint-

Jean le Théologien a Véria, Πρακτικά του ΙΕ’ 

Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών ΙΙ Β, Αθήνα

1976 (1981) 

 

Αθήνα 
981  

Mouri

ki'83  
Doula 

Mouriki  

Revival Themes with Elements of Daily Life 

in two Paleologan Frescoes Depicting the Baptism,, 

Harvard Ukranian Studies 7 (1983)  

Harvar

d  983  58-488 

Obole

nsky  
Dimitri 

Obolensky  
Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία  

Θεσσα

λονίκη  991  

Ostrog

orsky  
Georg 

Ostrogorsky  
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τόμος Γ’ Αθήνα 

984  

Struck A. Struck  
Makedonische Fahrten. II. Die 

makedonischen Niederlande  
Σεράγε

βο  908  

Tresor

s  
Musée 

national du Moyen 

 Trésors Médiévaux de la République de Macédoine,
Paris, musée national du Moyen Age, Thèrmes de
Cluny, 9 février-3 mai 1999 (Kατάλογος Έκθεσης), 

Paris  
999  
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Age Paris, 1999 

 

Tsigar

idas  
Efthymios 

Tsigaridas  

Les peintures murales de l’ ancienne 

métropole de Véria, στον τόμο « Mileseva dans l’ 

histoire du peuple Serbe ». Colloque scientifique 

international à l’ occasion de 750 ans de son existence 

Juin 1985 

 

Beogra

d  987  

Weitz

mann  
Κurt 

Weitzmann  
The Saint Peter Icon of Dumbarton Oaks 

Washin

gtonDC  983  

ΑΔ34  

11η 

Εφορεία 

Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων  

Αρχαιολογικό Δελτίο 34 (1979), Χρονικά  Αθήνα 
984  

ΑΔ43  

11η 

Εφορεία 

Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων  

Αρχαιολογικό Δελτίο 43 (1988), Β2, 

Χρονικά  
Αθήνα 

993  

ΑΔ49  

11η 

Εφορεία 

Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων  

Αρχαιολογικό Δελτίο 49 (1994), Β2, 

Χρονικά  
Αθήνα 

999  

Βασδρ

αβέλλης  
Iωάννης Κ 

Βασδραβέλης,  

Ιστορικόν Αρχείον Βέροιας, Εκλογαί, 

Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αρ 3  

Θεσσα

λονίκη  942  

Δημητ

ριάδης  
Βασίλης 

Δημητριάδης  

Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον 

Εβλιγιά Τσελεμπή, Μακεδονική Βιβλιοθήκη,

Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,

αρ 39  

Θεσσα

λονίκη  973  

Θεοχα

ρίδης'60  
Γεώργιος 

Θεοχαρίδης  
Ο βυζαντινός ζωγράφος Καλλιέργης, 

Μακεδονικά 4 (1955-1960)  
Θεσσα

λονίκη  960  41-543 

Θεοχα Γ. Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή Θεσσα
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ρίδης'62  Θεοχαρίδης  (Μακεδονικά, Παράρτημα 2)  λονίκη  962  

Καντα

κουζηνός  
Iωάννης 

Καντακουζηνός  
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris 

Historiarum libri ΙV, I-III  
Βόννη 828-

1832 

Λαϊου  
Αγγελική 

Λαϊου  
Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη 

Βυζαντινή εποχή 
Αθήνα 

987 

Παπαζ

ώτος'78  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Η λατρευτική εικόνα της Παναγιάς 

Φανερωμένης στη Βέροια, Μακεδονικά18  
Θεσσα

λονίκη  978  07-218 

Παπαζ

ώτος'80  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Συμπληρωματικά στοιχεία για τους ναούς 

της Βέροιας, Μακεδονικά 20  
Θεσσα

λονίκη  980  89-494 

Παπαζ

ώτος'80α  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Εικόνα Παναγιάς Οδηγήτριας από το ναό 

του Χριστού Βέροιας, Μακεδονικά 20  
Θεσσα

λονίκη  980  67-174 

Παπαζ

ώτος'86  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Η κτητορική επιγραφή της Παλιάς 

Μητρόπολης Βέροιας, Ιστορικογεωγραφικά 1 (1986)  
Αθήνα 

986  00  

Παπαζ

ώτος'88  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Εν έτει 1433 επήραν την Βέροιαν, 

Ιστορικογεωγραφικά 2  
Γιάννεν

α-Θεσσαλονίκη 988  51-154 

Παπαζ

ώτος'94  
Θανάσης 

Παπαζώτος  

Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος 

αιώνας). Ιστορική και Αρχαιολογική Σπουδή των

Μνημείων της πόλης, Δημοσιεύματα του

Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 54  

Αθήνα 
994  

Παπαζ

ώτος'95  
Θανάσης 

Παπαζώτος  
Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας  Αθήνα 

995  

Παπαζ

ώτος'96  
Θανάσης 

Παπαζώτος  

Αγιολογικά-Εικονογραφικά των Αγίων της 

Βέροιας, Αρχαιολογικόν Δελτίον, Τόμος 44-46 

(1989-1991), Μέρος Α’, Μελέτες  
Αθήνα 

996  53-162 

Πελεκ

ανίδης'73  
Στυλιανός 

Πελεκανίδης  
Καλλιέργης, Όλης Θετταλίας άριστος 

ζωγράφος  
Αθήνα 

973  

Πελεκ

ανίδης'94  
Στυλιανός 

Πελεκανίδης  

Οι τοιχογραφίες της Εκκλησίας του Χριστού 

Βέροιας και ο ζωγράφος Καλλιέργης, Πολιτιστικά 

Δρώμενα, τεύχος 6 
 Βέροια

994  3-15  

 296



Πέτκο

ς'97  
Αντώνης 

Πέτκος  
Τα τείχη της Βέροιας, Μνήμη Μανώλη 

Ανδρόνικου, (Μακεδονικά, παράρτημα 6) 
Θεσσα

λονίκη  997 63-276

Ποταμ

ιάνου'94  

Μυρτάλη 

Αχειμάστου-

Ποταμιάνου  
Βυζαντινές Τοιχογραφίες  Αθήνα 

994  

Ποταμ

ιάνου'98  

Μυρτάλη 

Αχειμάστου-

Ποταμιάνου  
Εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών  Αθήνα 

998  

Τσιγα

ρίδας'00  
Ευθύμιος 

Τσιγαρίδας  
Φορητές Εικόνες στην Μακεδονία και το 

Άγιον όρος κατά τον 13ο αιώνα, ΔΧΑΕ ΚΑ (2000)  
Αθήνα 

000  23-155 

Τσιγα

ρίδας'81  
Ευθύμιος 

Τσιγαρίδας  

Οι τοιχογραφίες της πρόθεσης στην Παλιά 

Μητρόπολη Βέροιας, 1ο συμπόσιο Βυζαντινής και

Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα

28-30 Απριλίου 1981  

Αθήνα 
981  5-86  

Τσιγα

ρίδας'82  
Eυθύμιος 

Τσιγαρίδας  

Οι τοιχογραφίες της Παλιάς Μητρόπολεως 

Βέροιας, 2ο συμπόσιο Βυζαντινής και

Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 9-

11 Απριλίου 1982, 98-99  

Αθήνα 
982  8-99  

Τσιγα

ρίδας'89  
Ευθύμιος 

Τσιγαρίδας  

Η μνημειακή ζωγραφική στους ναούς της 

Βέροιας κατά το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, 

περίληψη ανακοίνωσης από το 9ο Συμπόσιο

Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και

Τέχνης  

Αθήνα 
989  2-84  

Τσιλιπ

άκου'97  
Νίκη 

Τσιλιπάκου  

Εισαγωγή: Ι. Ιστορικό διάγραμμα. ΙΙ. Η 

πόλη της Βέροιας και τα μνημεία της, στον

συλλογικό τόμο «Βέροια, Βυζαντινή πόλη, Α’ τόμος, 

Μνημειακή ζωγραφική»  

Βέροια 
997  1-15  

Τσιού

μη'96  

Χρυσάνθη 

Μαυροπούλου-

Τσιούμη,  
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη  

Θεσσα

λονίκη  996  

Χατζη

δάκης'82  
Μανώλης 

Χατζηδάκης  
Η τέχνη κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή, 

στο Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και 
Αθήνα 

982  38-351 
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πολιτισμού  

Χιονίδ

ης  
Γεώργιος 

Χιονίδης  
Ιστορία της Βέροιας, Β’  

Θεσσα

λονίκη  970  
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