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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Οη ςεθηαθέο ζπιινγέο κε αξρεηαθφ πιηθφ ζην ζεκαζηνινγηθφ 

ηζηφ απνθηνχλ ζηαδηαθά ζεκαίλνληα  ξφιν ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππφ ηελ 

επξχηεξε έλλνηα, θαη σο επίζεκε δξαζηεξηφηεηα εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη άηππα εληφο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο 

ρξεζηψλ. Η πξνεγνχκελε παξαδνρή απνθηά εθαξκνγέο ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαρείξηζε 

ηεο γλψζεο, φπνπ νη ρξήζηεο απεπζχλνληαη ζηηο αξρεηαθέο 

ζπιινγέο γηα ηελ εθκαίεπζε θαη αμηνπνίεζε  πιεξνθνξηψλ κε 

ζεκαηηθφ πεξηερφκελν. 

 

H «Ψεθηαθή ζπιινγή γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: Σν 

πξνθνξηθφ πξφγξακκα “Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζηε 

Θεζζαινλίθε, δεθαεηίεο 1990-2000”» (δηαζέζηκν ζην migrant-

women.jeromedl.org, ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ψεθηαθνχ 

Ιδξχκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Έξεπλαο, DERI, ηνπ Δζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Galway ηεο Ιξιαλδίαο) πξνβιέπεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζεκαηηθήο ζπιινγήο ζην δηαδίθηπν κε 

επηιεγκέλν πξσηνγελέο πιηθφ. Bαζίδεηαη θπξίσο ζε αξρεηαθέο 

πεγέο απφ ζπλεληεχμεηο γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ, κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο αλνηθηήο 

πξφζβαζεο. ηφρνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε 

ςεθηαθψλ ζπιινγψλ ψζηε λα σθειεζνχλ νη αθαδεκατθέο 

θνηλφηεηεο θαη ην επξχ θνηλφ. Η ζπιινγή “Γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο” είλαη έλα θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλν 

πξφγξακκα ππφ εμέιημε. Αμηνπνηεί ηηο λνήκνλεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε πιηθνχ, επηηξέπνληαο ην 

ζεκαζηνινγηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε έξεπλα.  

Η εθαξκνγή απνηειεί κέξνο ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο κειέηεο ηεο 

γξάθνπζαο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα,  κε ζέκα ηελ αλάπηπμε ηππηθψλ νληνινγηψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ αξρεηαθφ ρψξν. 
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Λέμεηο-θιεηδηά: γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο, ςεθηαθή ζπιινγή, 
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«Constructing digital collections for e-learning:  A Case 

Study of a Thematic Web Semantic Project» 

 

ABSTRACT 

 

Thematic archival collections in the Semantic Web have a key 

role to play in underpinning research and learning in its 

broadest sense, both as a formal activity within an institution 

and informally within the community. This is becoming 

especially important in an increasingly knowledge based 

environment where communities can look to archives for 

support and guidance in accessing content information. 

 

“Thematic Web Collections for Social Sciences and the 

Humanities: The Oral History Project “Migrant Women in the 

Greek City of Thessaloniki, 1990s-2000s” (short title: “Migrant 

Women”) (available at migrant-women.jeromeDL.org of 

Digital Enterprise Research Institute, DERI, National 

University of Galway, Ireland) envisions a thematic web 

collection of selected materials, mainly based in archival 

sources, with quality of the semantic description online access. 

The goal is to create a new model for thematic digital 

collections that will benefit the academic communities and the 

general public around the world. “Migrant Women”, is a 

socially-driven project with the support of state-of-the-art 

digital archiving technologies that allows enhanced searching, 

bookmarking and semantic annotation.  

 

The application is based on an exploratory study of KM 

practices in the archival domain, in the framework of the post 

doctorate research of the author in the University of 

Macedonia, Department of Advanced Information Systems.  

 

Keywords: migrant women, digital collection, open access, e-

learning 

 

1. Διζαγφγή 

Ο ρψξνο ησλ αξρείσλ ιεηηνπξγεί σο αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηεο πξσηνγελνχο ηζηνξηθήο καξηπξίαο. Η δχλακε ηεο παξέκβαζεο ηνπο ζην λέν ηνπίν 

ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο έγθεηηαη ζηε δπλακηθή ηνπο λα θαιχςνπλ πνηθίιεο 

ελλνηνινγηθέο αλαδεηήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο επξέσο θάζκαηνο, εμαηηίαο ηεο πνηνηηθήο 

πνηθηινκνξθίαο ηνπ πιηθνχ ηνπο. Λεηηνπξγνχλ σο κεγάιεο κνλάδεο ζπγθέληξσζεο 

πξσηνγελνχο πιεξνθνξίαο θαη κεηάγγηζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. Οξγαλψλνπλ, 
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ηαμηλνκνχλ θαη πεξηγξάθνπλ πιηθφ γηα έλα επξχ θχθιν ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

ρσξίο απνιπηνπνηήζεηο θαη ελδηάκεζα ζηεγαλά. Έηζη, ελζαξξχλνπλ ηε ινγηθή ησλ 

ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ ζπλδπαζκψλ θαηά πεξίπησζε.  

 

Με ηελ  πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ αλάδεημή ηνπ ζε 

θχξην κέζν  πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ 

κε αξρεηαθφ πεξηερφκελν απνθηά ζεκαίλνπζα αμία
1
. Βέβαηα, ε δηαρείξηζε δελ είλαη νχηε 

νπδέηεξε θαη ζηαηηθή, νχηε απηνλφεηε θαη απηφµαηε. Δµπεξηέρεη ην ζπλερή θαη 

επνηθνδνµεηηθφ δηάινγν µεηαμχ ηνπ πεξηερνµέλνπ, ηνπ ηξφπνπ ηεο δηαρείξηζήο ηνπ, ηνπ 

θνξέα πνπ αζθεί ηε δηαρείξηζε θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ
2
. H επηηπρεκέλε 

έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε έλαλ αξρεηαθφ νξγαληζκφ πξνυπνζέηεη, πάλησο, ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζή ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηελ 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ, έηζη ψζηε λα 

επηιεγεί απηφ πνπ ππεξεηεί πην πηζηά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ
3
. 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξείηαη θαηαξρήλ κηα ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πεξί αξρεηαθήο παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν σο δηαχινπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ε δεχηεξε θάζε παξνπζηάδεηαη  σο παξάδεηγκα απφ ην 

ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ςεθηαθήο ζπιινγήο 

πξνθνξηθήο ηζηνξίαο ζε εμέιημε, κε εθαξκνγή ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ. ην πξψηκν 

απηφ ζηάδην δηαπηζηψλνληαη νη πξψηνη πξνβιεκαηηζκνί ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηζηνξηθή θαη 

ηελ ηερληθή δηάζηαζε ηνπ.  

2. Σο όραμα ηοσ ζημαζιολογικού ιζηού 

Η θηινζνθία ζηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε, παξάιιεια κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ επηκέξνπο 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξνο ην παξφλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή κέγηζην εκπφδην 

απνηειεί ε απνπζία απφ ηε κεραληθή αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ηεο ζεκαζηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο (not machine-accessible web content)4
. 

Βεβαίσο, ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ππάξρνπλ δηαζέζηκα εξγαιεία π.ρ. γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αλάθηεζε θεηκέλσλ, ηνλ έιεγρν ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο ή ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

ιέμεσλ. Απνπζηάδεη σζηφζν ε ζεκαηνδφηεζε γλψζεο ζηηο πνιιαπιέο εξκελείεο ηνπ 

εθάζηνηε ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, σο πξνζνκνίσζε ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο ζηελ 

αληίιεςε ησλ ελλνηψλ (interpreting of human knowledge).  

 

                                                
1 V. DENT, 2008. Σhe Total User Experience. Designing Better Libraries,  January 30, 

http://dbl.lishost.org/blog/2008/01/30/the-total-user-experience [Viewed 25-8-2008].  

 
2 W. MΙLHEIM, 1996. Interactivity and computer-based instruction, Journal of Educational Technology 

Systems. 24 (3), pp. 225-233.  
3 ST. BELL, 2008. Design Thinking, American Libraries. 39(1), January-February pp. 44-49. 
4 Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία. Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 

εηζήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ειεθηξνληθήο πξνψζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(for intelligent agents to process information effectively) θαη φρη ηεο θαηαλφεζεο εθ κέξνπο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ κέζσλ ηεο θαηαλφεζεο ηεο πιεξνθνξίαο (for intelligent agents to understand information). 
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ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ δεηνχκελν 

απνηειεί ε αλαβάζκηζε απφ ηελ απηφκαηε αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά  (ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο) ζηε ζεκαζηνινγηθή επξεηεξίαζε ζεκαηηθψλ ζπιινγψλ αλνηθηήο 

πξφζβαζεο (ςεθηαθέο ζπιινγέο). ηε κεηάβαζε απηή ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηελ εκθάληζε πξνεγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

κε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα
5
. Σν παξαπάλσ κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ απφ 

ην ζχζηεκα αληρλεχνληαη, απνηππψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη θαη νη αλαδεηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά ζην 

ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ακεζφηεηα  θαη ε απινπνίεζε 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε απνηειεί πάληα ηελ πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα. Έηζη ν  

πξνβιεκαηηζκφο κεηαηνπίδεηαη απφ ην θεληξηθφ εξψηεκα ηνπ «πνηνο δεκηνπξγεί ηελ 

ππεξεζία απηή» (εζηίαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ) ζε εθείλν ηνπ «πνηνο ρξεηάδεηαη ηελ ππεξεζία απηή» (εζηίαζε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ). 
 

Ο ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο βξίζθεηαη αθφκε ζε πεηξακαηηθή κνξθή αλάπηπμεο
6
. Η 

ελζάξθσζε πάλησο ηνπ νξάκαηφο ηνπ ζε έλα επφκελν ζηάδην πξνθαλψο ζα θαιχπηεη 

ηνπο πξνεγνχκελνπο πξνβιεκαηηζκνχο
7
. Αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηδηαίηεξα γηα ην ρψξν 

ηεο πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο πξνβιέπεηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εθκαίεπζε γλψζεο κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζχιιεςεο ησλ ελλνηψλ (extracting of scientific 

knowledge), φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηα δηάθνξα πεδία ησλ επηζηεκψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο, απφ 

φπνπ αληινχλ ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο
8
.    

 

ην κεηαμχ επηρεηξνχληαη δηεζλψο κεκνλσκέλεο ιχζεηο σο πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, πξνζθέξνληαο επθπέζηεξε πξφζβαζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζεκαζηνινγηθά πινπζηφηεξα κνληέια 

εθαξκνγψλ. ηηο επηινγέο απηέο είλαη θαηαξρήλ δεθηφ φηη κηα εθαξκνγή πξνθαλψο δελ 

είλαη δπλαηφ λα θαιχςεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαιήμεη έλαο 

ρξήζηεο ή κηα νκάδα ρξεζηψλ ή αθφκε θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο.  

 

Κπξίαξρε σζηφζν είλαη ε ινγηθή φηη πάλησο κπνξεί λα ζπκβάιεη σο πεξίπησζε κειέηεο 

ζηελ ελ δπλάκεη ιεηηνπξγία ελφο αλαβαζκηζκέλνπ δηαδηθηχνπ. ε πξψηε θάζε 

αμηνπνηείηαη ε ππάξρνπζα ηερλνινγία, θαζψο ην πεξηβάιινλ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ 

επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε (reuse), ηελ θνηλή ρξήζε (sharing) θαη ηε δηα-

ιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Δλλνηνινγηθέο 

                                                
5 “The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined 

meaning, better enabling computers to work in cooperation”, ζην T. BERNERS-LEE, J. HENDLER & O. 

LASSILA, 2001. The Semantic Web, Scientific American, May pp. 34-43. 
6
 A. ISKOLD, 2008. Semantic Web Patterns: A Guide to Semantic Technologies, March 25, 

http://www.readwriteweb.com/archives/semantic_web_patterns.php [Viewed 25-8-2008].  
7 GR. ANTONIOU & FR. VanHARMELEN, 2004. A Semantic Web Primer. Cambridge, MA: MIT Press,   

pp. 1-23, http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10140&mode=toc [Viewed 25-8-

2008].  
8 V. AMBROSINI & C. BOWMAN, 2001. Tacit Knowledge: Some Suggestions for Operationalization, 

Journal of Management Studies, 38, pp. 811-829.  

http://www.readwriteweb.com/archives/semantic_web_patterns.php
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=975284&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=230322&CFTOKEN=31134243
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(νληνινγηθέο) δνκέο, φπσο νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps), νη ζεκαηηθνί ράξηεο 

(topic maps) θαη ηα ελλνηνινγηθά γξαθήκαηα (conceptual graphs) πξνζθέξνπλ λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απεηθφληζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, 

αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία  πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ ζηα Γηαδηθηπαθά Δθπαηδεπηηθά 

πζηήκαηα (Web Based Educational Systems, WBES)
9
. Έηζη εμππεξεηνχληαη πην άκεζα 

νη εμαηνκηθεπκέλεο αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη θαηαγξάθεηαη ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

ζε πεξηνξηζκέλν ζεκαηηθφ ρψξν, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηηο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Παξάιιεια, βειηηψλεηαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επρξεζηία γηα απινχο ρξήζηεο θαη νκάδεο ρξεζηψλ
10

. 

 

 

 

3. Παροσζίαζη ηης υηθιακής ζσλλογής προθορικής ιζηορίας  

H «Ψεθηαθή ζπιινγή γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: Σν πξνθνξηθφ πξφγξακκα “Γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο ζηε Θεζζαινλίθε, δεθαεηίεο 1990-2000”» (ζχληνκνο ζεκαηηθφο ηίηινο: 

“Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο”) πξνβιέπεη θαηαξρήλ ηε δεκηνπξγία κηαο αξρεηαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηε κεηξνπνιηηηθή πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Έηζη, νη 

γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δελ ζα είλαη δηπιά «αφξαηεο»: ζαλ γπλαίθεο θαη ζαλ μέλεο. 

Δξσηήκαηα φπσο,  γηαηί θεχγνπλ νη γπλαίθεο απηέο απφ ηε ρψξα ηνπο, πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πσο αιιάδεη απηφο κέζα απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία, πσο βηψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο, θσηίδνπλ λένπο 

θαζξέθηεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ αιιηψο ζηαδηαθά ράλνληαη
11

. 

 

Η αξρεηαθή απηή βάζε δεδνκέλσλ ζε επφκελε θάζε πξνβιέπεηαη λα εκπινπηηζηεί κε 

δεπηεξνγελείο πεγέο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο, παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

πιηθνχ (e-government), απφ  ηε δηνηθεηηθή πιεξνθνξία, π.ρ. ην εθάζηνηε λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηνπο κεηαλάζηεο, ην πιηθφ παξάιιειεο έξεπλαο, πρ. πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

θιπ. Η δεκηνπξγία ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο νινθιεξψλεηαη κε ζεκαζηνινγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο (=ςεθηαθή ζπιινγή) θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 
12

.  

 

ην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηφρνο είλαη λα ζπκβάιεη σο 

ειάρηζηε κειέηε πεξίπησζεο ζην ζέκα ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

                                                
9 L. ΑROYO & D. DICHEVA, 2002. Concept and Ontologies in WBES, ICCE Proceedings of Workshop 
on Concepts and Ontologies in Web-based Educational Systems,  Auckland, New Zealand, pp. 41-48.  
10

 T. ANDERSON & D. WHITELOCK (eds.), 2004. The Educational Semantic Web: Visioning & 

Practicing the Future of Education, Journal of Interactive Media in Education 1, Special Issues on the 

Educational Semantic Web, http://www-jime.open.ac.uk/2004/1/editorial-200401.pdf [Viewed 25-8-2008].  

 
11 B. ALEXANDER, 2006. Excluding Archival Silences: Oral History and Historical Absence, Archival 

Science,  6 (1),  pp. 1-11 (11), http://www.ingentaconnect.com/content/klu/arcs/2006 [Viewed 25-8-2008].  
12 TR. KOURTOUMI, 2007, “Migrant Woman- History and Her Story: A case study in Oral History”, 

International Seminar: Memories and Migrations: Museums, History, Education, Diversities and Human 

Rights, With the high sponsorship of  UNESCO, IOM and the Museum of the Emigration and 

Communities, Fafe, Portugal, 5 July -9 July, http://www.museu-emigrantes.org/seminario-internacional-

ingles.htm [Viewed 25-8-2008]. 

http://www.ingentaconnect.com/content/klu/arcs;jsessionid=22iut01mgo8u5.victoria
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/arcs;jsessionid=22iut01mgo8u5.victoria
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κεηαλάζηεπζεο κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηα ηέιε 

ηνπ 20
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Η επηινγή ηεο 

πφιεο έγηλε επεηδή πξφθεηηαη γηα έλα ζχγρξνλν επξσπατθφ αζηηθφ θέληξν κε 

καθξνρξφληα πνιχ-πνιηηηζκηθή ηζηνξία, πνπ δηακνξθψλεηαη εθ λένπ σο ρψξνο 

εγθαηάζηαζεο κεηαλαζηψλ απφ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα θπξίσο
13

.  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ηνπ ςεθηαθνχ ινγηζκηθνχ 

δηεζλψο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο JeromeDL ησλ  Semantic Digital 

Libraries (SDL) Working Groups ηνπ DERI Galway γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεκαηηθήο 

ςεθηαθήο ζπιινγήο αλνηθηήο πξφζβαζεο
14

. Οη ήδε πξνζθεξφκελεο ζην δηαδίθηπν πεγέο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη έξεπλαο ζπλήζσο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη 

πξφζβαζεο ζηηο πεγέο ηνπο κε δίθηπα ζηαηηθψλ ζειίδσλ ππεξθεηκέλνπ, φπσο π.ρ. κε ηε 

κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ
15

. Λεηηνπξγνχλ σο δεμακελέο πιεξνθνξηψλ θαη 

αλαπαξηζηνχλ ηε δνκή ησλ πεγψλ ηνπο θαη πηζαλφηαηα απιέο ηεξαξρηθέο ζπλδέζεηο απφ 

κηα ζειίδα ζε παξαπιήζηεο ζειίδεο, νη νπνίεο είλαη παξφκνηεο. Ωο θχξηα πξνβιήκαηα 

πξνθχπηνπλ ε λνεκαηηθή ππεξθφξησζε θαη ε θησρή αθεγεκαηηθή θαη ελλνηνινγηθή 

δπλαηφηεηα
16

.  

 

ηφρνο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ ηερληθνχ άμνλα ηεο ζπιινγήο “Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο” 

είλαη λα αλαδεηρζεί ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη αλάθηεζεο 

γλψζεο ζην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο σο πεξίπησζε κειέηεο ζηε 

ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ.  

4. Η κοινφνική διάζηαζη: ζηότοι και προοπηικές  

Η επηινγή ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο έγηλε κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή ηζηνξία. 

Ωζηφζν σο ζχγρξνλν επξσπατθφ αζηηθφ θέληξν ε πφιε απνηειεί πεξίπησζε κειέηεο ζην 

δήηεκα ηνπ θχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο κε έκθαζε ζηελ Διιάδα
17

. Παξάιιεια κε ηε 

                                                
13 Project Title: Gender relationships in Europe at the turn of the millennium: Women as subjects in 

migration and marriage (GRINE), Project financed within Key Action, “Improving Human Potential and 
the Socio-Economic Knowledge Base”, Contract no: HPSE-CT2001-00087, Final Report to European 

Commission, Duration of project: 1 October 2001 to 31 March 2004, Date of issue of this report:17 June 

2004, Duration of project: 1 October 2001 to 31 March 2004, Date of issue of this report:17 June 2004, 

ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/finalreport/hpse-ct-2001-00087-final-report.pdf [Viewed 25-8-

2008].  
14 Σν Ψεθηαθφ ΄Ιδξπκα Δπηρεηξεκαηηθήο Έξεπλαο, Digital Enterprise Research Institute (DERI), απνηειεί 

κηα ζπλεξγαζία πνιιψλ εξεπλεηηθψλ εηαίξσλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο. Έρεη ηδξχζεη θέληξα ζην  National 

University Ireland, Galway, ζηελ Ιξιαλδία  θαη ην Leopold-Franzens-University of Innsbruck, ζηελ 

Απζηξία. Πξνσζεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αληαιιαγέο κε ην Stanford University, ησλ ΗΠΑ θαη ην 

Seoul National University, ηεο Κνξέαο. Μηα απφ ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηνπ DERI Galway ηεο Ιξιαλδίαο 

(www.deri.ie) είλαη απηή ηεο Semantic Digital Library (SDL), (www.deri.ie/research/working-groups), ηεο 
νπνίαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία νληνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο.  
15 V.B. DEVEDZIC, 2003b. Key Issues in Next-Generation Web based Education, IEEE Transactions on 

Systems, Man, and Cybernetics-Part C: Applications and reviews,  33 (3), pp. 339-349. 
16 Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε βι. P. BRUSILOVSKY, 2003. Developing Adaptive Educational 

Hypermedia Systems: From Design Models to Authoring Tool”, in Murray T., Blessing S. & Ainsworth S. 

(eds.), Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environment, Kluwer Academic Publishers. 
17 Δ. ΣΑΣΟΓΛΟΤ θαη Λ. ΜΑΡΑΣΟΤ-ΑΛΙΠΡΑΝΣΗ,  2003. Φχιν θαη Γηεζλήο Μεηαλάζηεπζε: 

Δλλνηνινγηθά, πξαθηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα,  Επηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ, 110 Α, ζ. 5-22.  
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κφληκε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε, ππάξρνπλ ζηελ πφιε θαη λενεκθαληδφκελεο 

θαηεγνξίεο κφληκεο ή θαη πξνζσξηλήο κεηαθίλεζεο, φπσο νη παιηλλνζηνχληεο, νη 

επνρηθνί, νη παξάηππνη (ή αλεπίζεκνη κεηαλάζηεο)
18

, φζνη δεηνχλ πνιηηηθφ άζπιν θιπ., 

κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ έλα νινέλα πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηέο ηηο ξνέο
19

.  

 

Δλ ησ κεηαμχ, δηαπηζηψλεηαη ήδε ε πεξηνξηζκέλε έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη δε γπλαηθψλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηεο βηψλνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκφ εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ην ηξίπηπρν  «παγθνζκηνπνίεζε- πνιππνιηηηζκηθφηεηα- θνηλσληθά 

δίθηπα». ε φια ηα πξνεγνχκελα αο πξνζηεζεί θαη ε ζπαληφηεηα κειεηψλ πνπ 

δηεξεπλνχλ ηελ παξνπζία θαη ηε δξάζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ, θαη 

ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπο, εθείλσλ πνπ είλαη ζχκαηα ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, ηεο 

εκπνξίαο ζαξθφο,  θιπ
20

.  

 

ην ζεκείν απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη κεζνδνινγηθέο πξνθιήζεηο θαη εμεηάδνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο ψζηε ζηηο ζπλεληεχμεηο λα ηρλειαηνχληαη ηα κνλνπάηηα ηεο κεηαθίλεζεο θαη 

λα αλαπηχζζεηαη κηα πξνζέγγηζε απφ ηε «βάζε πξνο ηελ θνξπθή», δίλνληαο θσλή ζε 

θάζε κηα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ γπλαηθψλ (π.ρ. εξγαηξηψλ, κέιε νηθνγελεηψλ πξνο 

επαλέλσζε, παξάηππσλ κεηαλαζηξηψλ, φζσλ δεηνχλ πνιηηηθφ άζπιν θιπ.)
21

.  Σν θχιν 

ζπλζέηεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο πξνβιεκαηηθήο, φπσο πνηα, πφηε θαη θάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο κεηαλαζηεχεη, πνηεο νη δηαδηθαζίεο εζλνηηθψλ δηθηχσλ θαη πνηνο ν ξφινο ηνπο. 

ην εξσηεκαηνιφγην επηρεηξείηαη λα εληνπηζηεί  ε θνηλσληθή, λνκηθή θαη  νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη γεληθφηεξα ε έκθπιε ππφζηαζε. Ο αλακελφκελνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ 

απφ γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

νξίδεηαη ζηηο δχν εθαηνληάδεο.  

 

Η βαζηθή δεμακελή πξνέξρεηαη απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), κε πξψην 

αλάκεζά ηνπο ην «Γίθηπν Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ Βφξεηαο Διιάδαο», πνπ 

αλαδεηθλχεηαη βαζκηαία σο αξθεηά ελεξγφο παξάγνληαο
22

. Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ήδε ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηε ιαζξαία δηαθίλεζε 

                                                
18 ηελ εηζήγεζε επηιέγεηαη ν φξνο «παξάηππνη» (ή αλεπίζεκνη) θαη πάλησο φρη «παξάλνκνη» κεηαλάζηεο 
ζε αληηζηνηρία κε ηνπο αγγιηθνχο φξνπο «undocumented» ή «irregular» γηα λα επηζεκαλζεί φηη πξφθεηηαη 

γηα άηνκα πνπ παξαβηάδνπλ ηε λνκνζεζία πεξί κεηαλάζηεπζεο, κε έρνληαο ηα θαηάιιεια ραξηηά γηα ηελ 

είζνδν θαη παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα, θαη φρη γηα άηνκα πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε παξάλνκεο πξάμεηο. Πξβι. 

θαη Α. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΟΤ, 2005. Διιεληθή Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή:  Πξνβιήµαηα θαη 

Καηεπζχλζεηο, Ειιεληθό Ίδξπκα Επξσπατθήο θαη Εμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΕΛΙΑΜΕΠ),  

www.eliamep.gr/eliamep/files/TRIAND.pdf  [Viewed 25-8-2008].  
19 Μ. SIADIMA, 2001. Immigration in Greece during the 1990's: An Overview,  Dissertation Paper , 

King’s College, London, http://www.migrantsingreece.org/files/RESOURCE_46.pdf. [Viewed 25-8-2008].  

Πξβι. θαη Λ. ΜΑΡΑΣΟΤ-ΑΛΙΠΡΑΝΣΗ & Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑ, 2003. Ο κνλαρηθφο δξφκνο ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ζηελ Διιάδα, Επηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ, 110 Α, ζ. 165-188. 
20 Δλδεηθηηθά βι. I. EMKE-POULOLOULOS, 2003. Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: 

The Case of Greece, Επηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ,  110A, ζ. 271-307.  
21 A. LEH, 2000. “Problems of Archiving Oral History Interviews. The Example of the Archive "German 

Memory",  Forum: Qualitative Social Research, 1(3), http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-

00leh-e.html  [Viewed 25-8-2008].  
22 E. ΚΑΓΙΑ, 2006. «Θεζζαινλίθε: Γίθηπν Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ, έλα ζεκαληηθφ βήκα», Επνρή. 7 

Mατνπ, http://www.femnetsalonica.gr/evis-kagia.htm   [Viewed 25-8-2008].  
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ησλ γπλαηθψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα ηηο κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο
23

. Άιιεο πεγέο ελδέρεηαη λα είλαη  νη ηνπηθέο 

αξρέο, δειαδή νη δήκνη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα αξκφδηα γξαθεία ησλ δήκσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη κεηαλάζηξηεο ιακβάλνπλ ηηο άδεηεο δηακνλήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη άιινη 

δεκνηηθνί θνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ δεηήκαηα φπσο ε απαζρφιεζε ή/θαη ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζηνπο κεηαλάζηεο ζα απνδεηρζνχλ πνιχ ρξήζηκα. Τπάξρνληα ζσκαηεία ζηελ 

πφιε (π.ρ. ηεο αξκεληθήο θνηλφηεηαο) πνπ πξνζθέξνπλ άκεζε βνήζεηα θαη ζηήξημε ζηηο 

λενθεξκέλεο κε ην ίδην εζληθφ ππφβαζξν ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηε δεμακελή ζπλεληεχμεσλ.  

 

Σν θχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ είλαη ε κεξηθψο θαηαζθεπαζκέλε ζπλέληεπμε. Μέζα απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αξρή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο κεηαλάζηξηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο  αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνθνξηθήο Ιζηνξίαο (Oral History Association, 

ΟHA
24

) (, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνληαη νη πνιιαπινί θαζξέθηεο ηεο 

πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο εκπεηξίαο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. Οη απαληήζεηο 

δηακνξθψλνληαη, αλάινγα κε ηε δηάζεζε ηεο κεηαλάζηξηαο, απφ έλα ηππηθφ απαληεηηθφ 

θείκελν κε εληαίνπο λνεκαηηθνχο άμνλεο, έσο έλα ειεχζεξν αθήγεκα εθ κέξνπο ηεο 

κεηαλάζηξηαο. Ο ηχπνο απηφο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ  έξεπλα θαη 

ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, ιεηηνπξγψληαο σο 

ρνάλε, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα κλήκεο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. 

Σαπηφρξνλα βνεζά ηνπο εξεπλεηέο λα απνθχγνπλ ηηο πεξηηηέο γεληθεχζεηο, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ αμία ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο ζε πξνγξάκκαηα πξνθνξηθήο 

ηζηνξίαο.  

 

5. Η ηετνική διάζηαζη: μεθοδολογία και εργαλεία 

Δπηδηψθνληαο ηε δεκηνπξγία εμειηγκέλεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη θάπνηα κνξθή πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ζπκπεξαζκαηνινγίαο, ε ζπιινγή 

“Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο” πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη αμία ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο (domain 

knowledge), επεηδή δελ πεξηνξίδεη ην ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε κφλν ή ζηελ πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν ηεο ζπιινγήο, πξσηνγελέο ή δεπηεξνγελέο. Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη 

ηελ αμηνπηζηία ζην ζρεδηαζκφ πξνβάιινληαη εμαξρήο πξνο δηεξεχλεζε δχν ζεκαληηθά 

κεζνδνινγηθά εξσηήκαηα: πνηα γλψζε πξέπεη λα πεξηέρεη ε βάζε απηή θαη πσο πξέπεη λα 

θσδηθνπνηεζεί απηή ε γλψζε.  

 

Η ζπιινγή ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ εξγαιείν JeromeDL θαη ππνζηεξίδεη ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη έξεπλαο κε λνήκνλα ηξφπν ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο
25

. 

Αμηνπνηεί ην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ θαη ηηο ηερλνινγίεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Social 

                                                
23

 Βι. ελδεηθηηθά Gender and Migration, A One-Day Workshop at the American College of Thessaloniki, 

15 April 2008, http://www.act.edu/updfiles/immigration_workshop.pdf [Viewed 25-8-2008].  

 
24 Γηα ην Oral History Association βι. http://alpha.dickinson.edu/oha/pub_eg. θαη ηε κεζνδνινγία 

ζπλεληεχμεσλ πνπ πξνηείλεηαη βι. 

htmlhttp://alpha.dickinson.edu/oha/pub_eg.html#Principles%20and%20Standards  [Viewed 25-8-2008]. 
25 H νληνινγηθή εθαξκνγή αμηνπνηεί ην MarcOnt initiative (http://www.marcont.org)  θαη ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε ήδε ππάξρνπζεο βάζεηο, φπσο π.ρ. ην  MARC21, ην BibTeX θαη ην  DublinCore. 

http://alpha.dickinson.edu/oha/pub_eg
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Networking technologies) γηα λα αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη εμαγσγήο 

γλψζεο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθαιεί ελλνηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ζε θείκελα, 

άξζξα, βηβιία  θιπ., κε ηε βνήζεηα ζεκαζηνινγηθά επξεηεξηαζκέλσλ νδεγψλ 

(semantically annotated directories). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

επηηξέςνπλ ζε άιινπο ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπο,  

θνηλσλψληαο ηε γλψζε ηνπο εληφο θνηλνχ δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ. Σν JeromeDL κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε σο blog post. Οη ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο, απαληνχλ ζηα ζρφιηα άιισλ θαη έηζη παξάγεηαη λέα γλψζε. Όια ηα 

δεδνκέλα (αλάθιεζεο, απεηθφληζεο θαη πινήγεζεο, ελλνηνινγηθήο ζπζρέηηζεο, 

δηεπθφιπλζεο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, θνηλή ρξήζε θαη αληαιιαγή γλψζεο) 

ζπγθξαηνχληαη ζην ζχζηεκα θαη είλαη δηαζέζηκα ζην Πιαίζην Πεξηγξαθήο Πεγψλ RDF 

(Resource Description Framework) γηα αλαδήηεζε θαη επαλάθηεζε ζε άιιεο εθαξκνγέο.  

Δπίζεο, ην απνηέιεζκα θάζε αλαδήηεζεο (browse action) είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε 

ζπλδέζκνπο (links) ζε κνξθή RDF
 26

.  

 

ην πξφγξακκα “Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο” ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο ζηα δηαδνρηθά 

ηνπ ζηάδηα, αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ JeromeDL, γηα ηελ ειεθηξνληθή έξεπλα θαη 

κάζεζε, επηδηψθεη: 

Φάζε 1
ε
 – «αληηθεηκεληθή ηππνπνίεζε γλώζεο»  

- ζεκαζηνινγηθή επξεηεξίαζε θαη παξάζηαζε ελλνηψλ (ζεζαπξνί ιέμεσλ, νληνινγίεο, 

κεηαδεδνκέλα) 

- εληνπηζκφ ησλ ςεθίδσλ γλψζεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα ηεθκήξηα,  

- ηππνπνίεζε θαη δηάδνζε ηεο «αληηθεηκεληθήο» ζχιιεςεο ηεο γλψζεο,  

ηε θάζε απηή νη ρξήζηεο νπζηαζηηθά αμηνπνηνχλ ην πιηθφ ελ είδε ζεκαηηθψλ 

θαηαιφγσλ (σο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζεκαζηνινγηθά επξεηήξηα θιπ). Δίλαη γλσζηφ φκσο  

φηη νη ρξήζηεο πξαθηηθά επηιέγνπλ λα εμππεξεηνχλ νη ίδηνη ηηο πξνζσπηθέο ζεκαηηθέο 

αλαδεηήζεηο ηνπο ή εθείλεο ηεο νκάδαο πνπ εθθξάδνπλ κέζα απφ πνιχ-επίπεδεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, αλαδηακνξθψλνληαο δηαξθψο ηα δεηνχκελά ηνπο
27

. Παξάιιεια, ιακβάλεηαη 

ππφςε φηη νη ρξήζηεο ζπρλά αξλνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα «αληηθεηκεληθή» 

ηππνπνίεζε γλψζεο, ζεσξψληαο ηελ είηε σο επηβαιιφκελε (σο δηαρεηξηζηή γλψζεο), είηε 

σο αλειαζηηθή (αθαηάιιειε ή αλεπαξθή γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ή πξαθηηθέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ). Γηα λα αλαβαζκηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηιέγεηαη ε επφκελε θάζε: 

 

Φάζε 2ε - «απνδνρή θαη ησλ ππνθεηκεληθώλ, ησλ ππνλννύκελσλ ή ησλ πνηθίισλ άιισλ 

δηαζηάζεσλ ελλνηώλ»  

                                                
26 χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ Jeromedl «Innovative MBB (MultiBeeBrowse) component offers 

multifaceted navigation and provides SOA for integration with other applications. TagsTreeMaps al- lows 

to easily filter out resources using clustered tags and presented with treemaps layout. Users can also 

navigate through the presented search results using SIMILE Exhibit component. The resulting e-Library 

covers such features like semantic enabled searching, library-to-library communication (L2L), automatic 

service personalization» (http://www.jeromedl.org). Γηα κηα ζχληνκε παξνπζίαζε βι. 
http://bleedingedge.jeromedl.org 
27 ηελ πεξίπησζε απηή ην πξσηφθνιιν ECLG απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή, βι. COMMISSION 

PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON MEDIATION, 2004. 718 final, ECLG/122/2004 – November, 

http://209.85.129.104/search?q=cache:wYO6Ghvc284J:www.europarl.europa.eu/comparl/juri/consultation

s/eclg_en.pdf+ECLG+is+useful+procedure&hl=el&ct=clnk&cd=3&gl=gr [Viewed 25-8-2008].  

http://bleedingedge.jeromedl.org/
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ηε θάζε απηή αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ηζηνχ, εθφζνλ θαηαγξάθνληαη νη ππνθεηκεληθέο ή ππνλννχκελεο ή ιαλζάλνπζεο 

δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη έλλνηεο ζηνπο ζεζαπξνχο φξσλ θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο 

απφ ηνπο ρξήζηεο
28

. Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, φπσο αμηνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή (ζηα ειιεληθά), ελψ ζηελ παξέλζεζε 

παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ (ζηα αγγιηθά), φπσο πεξηγξάθνληαη απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ζε ηππηθά ζελάξηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο (Semantic Digital 

Libraries Scenarios in eLearning)
29

: 

- θαηαγξαθή ζην ινγηζκηθφ ζχζηεκα ηεο επξχηεηαο θαη ηεο πνιπζεκίαο ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ  (interconnection of meaningful 

resource description of metadata with social media) 

- κεηαζρεκαηηζκφο  ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο («νληνινγίεο») απφ 

ηεθκήξηα ζε «αληηθείκελα», πνπ κπνξνχλ λα επαλαδνκεζνχλ απφ ηνλ ίδην ην 

ρξήζηε θαη λα επηθνιιεζνχλ ζην ζχζηεκα σο ζρνιηαζκνί θαη ζεκεηψζεηο 

(improvement of knowledge creation, delivery and sharing) 

- ζπγθξφηεζε ζε ζεκαηηθφ ράξηε («thematic map») ησλ πνιιαπιψλ 

ζεκαζηνινγηθψλ επξεηεξηάζεσλ (intergrated social networking with user 

profiling) 

- αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κεηαζρεκαηηζκψλ γλψζεο κε ηε κνξθή κεηα-δεδνκέλσλ  

σο βάζε γηα λέεο επαλαδνκήζεηο απφ επφκελνπο ρξήζηεο (collaborative browsing 

and filtering dynamic collections) 

- αλαβάζκηζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε θφκβν γλψζεο 

(«Κnowledge Νodes») (on the verge between formal <libraries> and informal 

<communities> learning sources), 

- αλάδεημε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο, ρσξίο ηα ηεθκήξηα λα 

ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε απψιεηα ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

(«Γηαλεκεκέλε Γηαρείξηζε Γλψζεο», «Distributed  Knowledge Management» 

(DKM) (semantic interoperability with Learning Management Systems) 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ηερληθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλα 

πηινηηθφ πξφγξακκα ζε εμέιημε, ηίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε εάλ ζηελ πξάμε ε 

αξρηηεθηνληθή απηή αληηκεησπίδεη  απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη έηζη δηαζθαιίδεη ηελ επξχηεξε απνδνρή ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

σμπεράζμαηα 

                                                
28 T. ΚΟΤΡΣΟΤΜΗ, 2005. H γλψζε ζηε δηαρείξηζε γλψζεο: Μηα κειέηε γηα ηελ ςεθηαθή ζπιινγή 

“Δξγαδφκελεο Γπλαίθεο” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard (OCP)”, Πξαθηηθά 14νπ Παλειιαδηθνύ Σπλεδξίνπ 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ, 1-3 Γεθεκβξίνπ 2005, ζ. 117-128, http://14synedrio.teiath.gr [Viewed 25-8-

2008].  
29 S. KRUK, E. KRUK & k. STANKIEWICZ, 2008. Evaluation of  Semantics and Social Technologies for 

Digital Libraries, Proceedings of the 2008 European Conference on Research and Advanced Technology 

for Digital Libraries, www.jeromedl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=38 - 

19k - Πξβι. θαη S. KRUK, M. CYGAN, A. GZELLA, 2008. “JeromeDL - Semantic and Social 

Technologies for Improving User Experience in Digital Libraries”, Proceedings of the 17th International 

World Wide Web Conference, http://library.deri.ie/resource/8xyj7azg[Viewed 25-8-2008].  

 

 

http://library.deri.ie/resource/rsYUKcOR
http://library.deri.ie/resource/rsYUKcOR
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Με φρεκα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη δίαπιν ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ηζηνχ ην πξφγξακκα “Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο” ππφ εμέιημε θηινδνμεί λα ιεηηνπξγήζεη 

πεηξακαηηθά σο κηα πεξίπησζε κειέηεο,  ζπκβάιινληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ξεπκάησλ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο, βαζηθφ άμνλα ζηελ ππφ κειέηε 

εθαξκνγή απνηειεί ε έκθπιε δηάζηαζε κε ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Απφ 

ηερληθήο πιεπξάο, ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα σο ρψξνο ζχγθιηζεο ζηνηρείσλ κε πνηνηηθή 

πνηθηινκνξθία, απφ ηελ πξσηνγελή αξρεηαθή πιεξνθνξία έσο  ηε δεπηεξεχνπζα 

βηβιηνγξαθηθή. Σαπηφρξνλα, θαηαγξάθεη δηαξθψο ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο ζχλζεηεο 

αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ, ηηο λέεο αλάγθεο  ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.  

 

ηφρνο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ ηερληθνχ άμνλα ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο “Γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο” είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζηνινγηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε θαη 

ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο 

πιηθφ ηεο ζπιινγήο απφ έλα επξχ θάζκα ρξεζηψλ δηεζλψο. Η θαηεγνξία ρξεζηψλ 

δηεπξχλεηαη, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη απφ ηνλ άπεηξν ρξήζηε, ηνλ αξράξην, έσο ηνλ 

πιένλ ηθαλφ θαη πξνεγκέλν ρξήζηε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Δπνκέλσο, ε ςεθηαθή 

ζπιινγή “Γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο” πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ησλ πιενλεθηηθψλ 

ζεκείσλ πνπ παξνπζηάδεη:  

- σο πξνο ηε ζεκαζηνινγηθή επξεηεξίαζε θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

αλαδήηεζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξεπνπζψλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ πνπ εκπεξηέρεη, 

- σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

αλάθηεζεο ςεθίδσλ γλψζεο πνπ παξέρεη, 

- σο πξνο ηε κεηάβαζε απφ ηηο ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε δπλακηθά πεδία 

γλψζεο κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο 

- σο πξνο ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη 

ζεκαζηνινγηθέο θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο κε αλνηθηή πξφζβαζε 

ζηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη έξεπλαο  

- σο πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηα πνηθίια ζηάδηα 

νξγάλσζεο ηεο γλψζεο 
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