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και για τη συνεχή καθοδήγηση, την συμπαράσταση, το ενδιαφέρον και
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τους.
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Φαχουρίδη και Γιώργο Δούση, για το ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη
προσφορά τους κατά την διάρκεια της εργασίας, αλλά και για την
συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθειά τους στη διαδικασία των
μετρήσεων στους Δελφούς, όπου χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εύκολο να
ξεπεραστούν οι «δυσκολίες» που προέκυψαν.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου, Νίκο
Κόνσολα και Χρύσα Μπαλντά, που με την αγάπη και την υποστήριξή
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Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου, τη
μητέρα μου Ειρήνη, τον πατέρα μου Γιάννη και την αδελφή μου Ρούλα,
που με αγαπούν και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την παρατήρηση και μελέτη των
ουράνιων φαινομένων υφίσταται εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια. Οι
πρώτες ενδείξεις ενασχόλησης του ανθρώπου με τα ουράνια φαινόμενα
ανάγονται στην Παλαιολιθική περίοδο και αφορούν ευρήματα που
συνδέονται με την καταγραφή των φάσεων της Σελήνης. Κατά τη
Νεολιθική εποχή, ο άνθρωπος πλέον χρησιμοποιεί αστρονομικές
παρατηρήσεις ως αφετηρία για να δημιουργήσει υπολογιστικά
συστήματα χρόνου που είναι απαραίτητα στην πρωτοεμφανιζόμενη
γεωργία και κτηνοτροφία.
Στη διάρκεια της εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου πολιτισμού
στον πλανήτη, η σύνδεση των αστρονομικών φαινομένων με τις
σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριότητες γίνεται ολοένα και
ισχυρότερη (γεωργία, κτηνοτροφία, ναυσιπλοΐα). Έτσι, πέραν της
πρακτικής σημασίας τους, τα ουράνια φαινόμενα παρουσιάζονται να
έχουν τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση των λαϊκών δοξασιών, των
θρησκευτικών και κοσμογονικών πεποιθήσεων, και των λατρευτικών
εκδηλώσεων.
Η απόδοση υπερφυσικών χαρακτηριστικών στα ουράνια σώματα
γίνεται είτε άμεσα, δίνοντάς τους θεϊκή υπόσταση, είτε έμμεσα,
συσχετίζοντας μέσα από μυθολογικές παραδόσεις, την θεότητα με αυτά.
Από πολύ νωρίς λοιπόν οι πρακτικές και παραδόσεις της λατρείας
βρίθουν αναφορών στα ουράνια φαινόμενα. Μια από τις
χαρακτηριστικότερες αυτές αναφορές είναι ο προσανατολισμός των
μνημείων.
Όπως έχει προκύψει μετά από έρευνες σε διάφορα μνημεία του
πλανήτη, αρκετά από αυτά είναι προσανατολισμένα κατά τη διεύθυνση
ανατολής του ήλιου, της σελήνης ή άλλου ουράνιου σώματος, κατά τις
ισημερίες, τα ηλιοστάσια ή άλλες σημαντικές ημερομηνίες του έτους.
Με τη διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων ασχολείται κατά
κύριο λόγο η επιστήμη της αρχαιοαστρονομίας, όπου μελετώντας τις
αστρονομικές πρακτικές, τις μυθολογίες, τις θρησκευτικές και
κοσμογονικές πεποιθήσεις των αρχαίων πολιτισμών, επιδιώκεται η
ερμηνεία της γεωμετρίας, της αρχιτεκτονικής κατασκευής και της
τοποθέτησης των μνημείων στο χώρο.
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Η συμβολή της Γεωδαισίας και της Γεωδαιτικής Αστρονομίας στη
διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Με τη χρήση του σύγχρονου γεωδαιτικού εξοπλισμού και των
κατάλληλων μεθόδων μέτρησης και επεξεργασίας, επιτυγχάνεται η
σωστή και ακριβής απόδοση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
μνημείων, οδηγώντας έτσι σε πιο ασφαλή και ορθά συμπεράσματα που
αφορούν στον προσανατολισμό τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η
διερεύνηση του προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών με
τη χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών και αστρογεωδαιτικών μεθόδων.
Το θέατρο εντάσσεται στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των
Δελφών ο οποίος αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO και βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά του όρους Παρνασσού στο νομό
Φωκίδας.
Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αρχαία ελληνικά θέατρα
και στην αρχιτεκτονική τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ιστορικά και
κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν στο αρχαίο θέατρο των Δελφών.
Επίσης ορίζεται το αντικείμενο της εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γεωδαιτικές εργασίες
που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του θεάτρου, γίνεται αναφορά στη
διαδικασία των μετρήσεων και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού
του αστρονομικού αζιμουθίου, και των αστρογεωδαιτικών μετρήσεων.
Υπολογίζεται το αστρονομικό αζιμούθιο μιας διεύθυνσης και η ακρίβεια
που επιτυγχάνεται.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η διαδικασία με την
οποία προσδιορίστηκε ο βασικός άξονας του θεάτρου και η τελική τιμή
του αστρονομικού αζιμουθίου αυτού, με το αντίστοιχο σφάλμα
προσδιορισμού του.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της
διαδικασίας που ακολουθείται κατά τη διερεύνηση του προσανατολισμού
μνημείων και τα στάδια εφαρμογής αυτής κατά την προσπάθεια
ερμηνείας του προσανατολισμού του θεάτρου των Δελφών.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
εργασιών συνολικά και τα συμπεράσματα σχετικά με τον
προσανατολισμό του θεάτρου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μνημεία αποτελούν ίχνη της πολιτιστικής πορείας του ανθρώπου
στο χρόνο και αντανακλούν την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών
μέσα στους αιώνες, έτσι και η γνώση για τους αρχαίους πολιτισμούς δεν
μπορεί παρά να περάσει από την έρευνα των μνημείων που σώζονται.
Τα μνημεία αποτελούσαν ανέκαθεν αντικείμενο έντονης έρευνας και
μελέτης, με σκοπό να ανακαλυφθούν και να ερμηνευθούν οι
ιδιαιτερότητές τους, αλλά και η σύνδεση τους με τις πολιτισμικές
συνήθειες, τις θρησκευτικές και κοσμογονικές πεποιθήσεις και άλλες
παραδόσεις των αρχαίων πολιτισμών.
Η θέση και ο προσανατολισμός ενός μνημείου στο χώρο συνδέονται
με τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους, αλλά και την τοπογραφία του
χώρου στον οποίο εντάσσονται, ενώ σε διάφορους πολιτισμούς
καθοριστικός παράγοντας, του προσανατολισμού κυρίως των μνημείων,
ήταν η θρησκεία και το λατρευτικό τελετουργικό.
Σχετικά με την ερμηνεία του προσανατολισμού αρχαίων μνημείων,
έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες παγκοσμίως οι οποίες έχουν
φέρει στο φως σημαντικά αποτελέσματα. Από τις μελέτες αυτές ωστόσο,
προκύπτει ότι η διερεύνηση του προσανατολισμού των αρχαίων
μνημείων παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες οι οποίες αφορούν:
 την αδυναμία ορισμού του βασικού άξονα (ή άλλης ειδικής
διεύθυνσης των μνημείων) με ακρίβεια, λόγω της μη ύπαρξης
λεπτομερούς αποτύπωσης – τεκμηρίωσης του
 την αδυναμία προσδιορισμού του αστρονομικού αζιμουθίου των
γραμμών αυτών με την απαραίτητη ακρίβεια.
 την αδυναμία μέτρησης και αξιόπιστης σχεδίασης της οριογραμμής
του αισθητού ορίζοντα, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από κάθε
μνημείο.
Η αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών μπορεί να επιτευχθεί με τη
χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων και την εφαρμογή γεωδαιτικών
και αστρογεωδαιτικών μεθόδων.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση του
προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών, ενός μνημείου
εξέχουσας σημασίας, το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητα εύγλωττη
μαρτυρία της πνευματικής και πολιτιστικής αίγλης που απέκτησε το ιερό
των Δελφών στο πέρασμα των αιώνων.
Το αρχαίο θέατρο, το οποίο ήταν αφιερωμένο, όπως και τα υπόλοιπα
μνημεία του χώρου, στον θεό Απόλλωνα, εντάσσεται στον περίβολο του
ιερού, ενώ σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η χρήση και η λειτουργία του
είχε περισσότερο θρησκευτικό παρά πολιτιστικό χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
1.1 Αρχαίο Ελληνικό θέατρο
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής
περιόδου (800π.Χ.-479π.Χ.) και γνώρισε την άνθησή του στην κλασική
περίοδο (500π.Χ.-323π.Χ.) και κυρίως στην Αθήνα όπου, με την
ευκαιρία των εορτασμών προς τιμήν του θεού Διονύσου, ανέβαιναν
τέσσερις φορές το χρόνο θεατρικές παραστάσεις.

Εικόνα 1.1: Αναπαράσταση ενός τυπικού αρχαίου θεάτρου
Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε έναν εξαιρετικά
σημαντικό θεσμό της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους. Φέρει έναν
έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της
γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό
χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του.
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους τα αρχαία ελληνικά
θέατρα αποτελούν, κατά κοινή ομολογία, κορυφαίο επίτευγμα της
αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής (εικόνα1.1). Διαθέτουν άριστη
ακουστική ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη θέαση προς
την ορχήστρα από όποια θέση και αν βρίσκεται κανείς.
Τα αρχαία θέατρα αποτελούσαν δημόσιους χώρους, όπου εκτός από
θεατρικές παραστάσεις, πραγματοποιούνταν θρησκευτικές τελετουργίες,
αγώνες μουσικής και ποίησης, συνελεύσεις του δήμου ή της βουλής της
πόλης-κράτους, ενώ χρησίμευαν και ως αγορά. [Διάζωμα, 2013].
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1.1.1 Η αρχιτεκτονική του
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως αρχιτεκτόνημα είναι μια υπαίθρια
αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική
πλατεία (εικόνα1.2). Κατά την Αρχαϊκή Περίοδο οι θεατρικοί χώροι
διαμορφώνονταν με ήπιες επεμβάσεις σε χαμηλές, φυσικές κατωφέρειες
του εδάφους χωρίς λίθινες κατασκευές, ή το πολύ-πολύ με συσσώρευση
χωμάτων. Γύρω στο 335-330 π.Χ., επί Λυκούργου, το θέατρο του
Διονύσου, το οποίο είναι και το αρχαιότερο θέατρο που υπάρχει σήμερα,
ανακατασκευάστηκε
εξολοκλήρου
από
λίθο.
Τότε
πια
αποκρυσταλλώθηκε ο αρχιτεκτονικός τύπος του θεάτρου στη λίθινη
μορφή του.

Εικόνα 1.2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου είναι η σκηνή,
η ορχήστρα και το κοίλον (εικόνα 1.3).
Η Σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον
5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον.
Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια,
όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια (εικόνα 1.4).
Η σκηνή αποτελείτε από:
- Το Προσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή.
Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και
ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου
απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το
προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.
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Εικόνα 1.3: Η Κάτοψη αρχαίου ελληνικού θεάτρου και τα μέρη σκηνής,
ορχήστρας και κοίλου
- Τα Παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς
της σχήμα Π στην κάτοψη.
- Οι Πάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που
οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.
Η Ορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο
κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.
Στην ορχήστρα ανήκουν:
- Η Θυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.
- Ο Εύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της
ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.
Το Κοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και
τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές, στο
οποίο περιλαμβάνονται:
- Οι Αναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα
άκρα του κοίλου.
- Οι Αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους
αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.
- Τα Διαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των
θεατών σε οριζόντιες ζώνες.
- Οι Σκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των
θεατών στις θέσεις τους.
- Οι Κερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που
δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.
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- Τα Εδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.
- Η Προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι
επίσημοι. [Lawrence W., 1996]

Εικόνα 1.4: Γραφική αναπαράσταση της σκηνης του θεάτρου της
Eπιδαύρου
1.2 Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών
Στους πρόποδες του Παρνασσού, στο υποβλητικό φυσικό τοπίο που
σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους, τις Φαιδριάδες,
βρίσκεται το πανελλήνιο ιερό των Δελφών και το πιο ξακουστό μαντείο
της αρχαίας Ελλάδας (εικόνες 1.5, 1.6, 1.7).

Εικόνα 1.5: Απόσπασμα χάρτη ευρύτερης περιοχής Δελφών
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Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία,
συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του
σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και για πολλούς αιώνες
αποτελούσαν το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της
ενότητας του αρχαίου ελληνισμού.
Η ιστορία των Δελφών χάνεται στην προϊστορία και στους μύθους
των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ αρχικά υπήρχε
ιερό αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα της Γης, και φύλακάς του ήταν ο
δράκοντας Πύθων. Ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα και το δικό του
ιερό ιδρύθηκε από Κρήτες που έφθασαν στην Κίρρα, το επίνειο των
Δελφών, με τη συνοδεία του θεού, μεταμορφωμένου σε δελφίνι. Ο μύθος
αυτός σχετικά με την κυριαρχία του Απόλλωνα επιβίωσε σε εορταστικές
αναπαραστάσεις που γίνονταν στους Δελφούς, τα Σεπτήρια, τα Δελφίνια,
τα Θαργήλεια, τα Θεοφάνεια, και, βέβαια, τα περίφημα Πύθια, που
τελούνταν για να θυμίζουν τη νίκη του θεού εναντίον του Πύθωνα και
περιελάμβαναν μουσικούς διαγωνισμούς και γυμνικούς αγώνες. [Παρτίδα
Έ., 2006]

Εικόνα 1.6: Αεροφωτογραφία των Δελφών
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Εικόνα 1.7: Κάτοψη του χώρου των Δελφών
Προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ. οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι
ναοί, αφιερωμένοι ο ένας στον Απόλλωνα (εικόνα 1.8) και ο άλλος στην
Αθηνά (εικόνα 1.9), που επίσης λατρευόταν επίσημα, με την επωνυμία
«Προναία» ή «Προνοία» και είχε δικό της τέμενος. Σύμφωνα με
φιλολογικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα, στους Δελφούς
λατρεύονταν, ακόμη, η Άρτεμις, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ερμής, ο
Ζευς Πολιεύς, η Υγεία και η Ειλείθυια.

Εικόνα 1.8: Ναός του Απόλλωνα

Εικόνα 1.9: Ναός της Αθηνάς
Προναίας
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Η Δελφική αμφικτυονία είχε τον έλεγχο της περιουσίας και
λειτουργίας του ιερού, αφού όριζε τους ιερείς και τους άλλους
αξιωματούχους, εκλέγοντάς τους πάντα μεταξύ των κατοίκων των
Δελφών. Υπό την προστασία και τη διοίκησή της τον 6ο αι. π.Χ. το ιερό
εδραίωσε την αυτονομία του έναντι των διεκδικητών του (Α΄ Ιερός
πόλεμος), αύξησε την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή του,
μεγάλωσε σε έκταση και αναδιοργάνωσε τα Πύθια, τους δεύτερους σε
σημασία πανελλήνιους αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς, που τελούνταν
κάθε τέσσερα χρόνια.

Εικόνα 1.10: Αναπαράσταση του ιερού των Δελφών

8

Η περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ. συμπίπτει με τη μεγάλη
ακμή του Δελφικού μαντείου. Οι χρησμοί του, που θεωρούνταν οι πιο
αξιόπιστοι, εκφράζονταν από την Πυθία, ιέρεια του μαντείου, και
ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνα. Πόλεις, ηγεμόνες και
απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν το θεό και εξέφραζαν την
ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το
ιερό. Η φήμη του μαντείου έφθασε στα πέρατα του κόσμου και η έναρξη
της λειτουργίας του χανόταν στα βάθη της αρχαιότητας και του μύθου.
Πιστεύεται ότι το δελφικό μαντείο διατύπωσε καθοριστικές προβλέψεις
σχετικά με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, την Αργοναυτική
εκστρατεία και τον Τρωικό πόλεμο, ενώ βεβαιωμένος είναι ο σπουδαίος
ρόλος της γνωμοδότησής του στην ίδρυση των ελληνικών αποικιών.
Ακριβώς, όμως, το γόητρο και η ισχύς των Δελφών προκάλεσαν δύο
ακόμη Ιερούς Πολέμους, στα μέσα του 5ου και στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.
Κατά τον 3ο αι. π.Χ. μία νέα πολιτική και στρατιωτική δύναμη
εμφανίζεται στο προσκήνιο, οι Αιτωλοί, που εκφράζουν τη δυναμική
τους παρουσία στο ιερό με διάφορα αναθήματα. Κατά την περίοδο της
ρωμαϊκής κυριαρχίας (μετά το 168 π.Χ.) οι Δελφοί άλλοτε ευνοήθηκαν
και άλλοτε λεηλατήθηκαν από τους αυτοκράτορες, όπως από το Σύλλα το
86 π.Χ. [Παρτίδα Έ., 2006]
Η παρακμή του μαντείου επήλθε με το φιλοσοφικό κίνημα του
ορθολογισμού τον 3ο αι. π.Χ., ωστόσο, το τυπικό στη λειτουργία του
έμεινε αναλλοίωτο έως το 2ο αι. μ.Χ., την εποχή του Αδριανού. Τότε το
επισκέφθηκε ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος κατέγραψε λεπτομερώς
πάρα πολλά κατάλοιπα κτιρίων, επιγραφών και γλυπτών. Η διεξοδική
περιγραφή του συνέβαλε σημαντικά στην ανασύνθεση του χώρου. Το
394 μ.Χ. δόθηκε οριστικό τέλος στη λειτουργία του μαντείου με
διάταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄. Με την
επικράτηση του Χριστιανισμού οι Δελφοί έγιναν έδρα επισκοπής, αλλά
εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του του 7ου αι. μ.Χ., εποχή επέλασης των
Σλάβων. Σταδιακά το αρχαίο ιερό επιχώθηκε και καλύφθηκε ενώ, πολύ
αργότερα, πάνω στα θαμμένα ερείπιά του εγκαταστάθηκε ένα ολόκληρο
χωριό, το Καστρί.
Η έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών άρχισε γύρω στο
1860 από Γερμανούς αρχαιολόγους. Το 1891 Γάλλοι αρχαιολόγοι πήραν
από την ελληνική κυβέρνηση έγκριση για διεξαγωγή συστηματικών
ερευνών και τότε άρχισε η λεγόμενη «Μεγάλη Ανασκαφή›, αφού πρώτα
απομακρύνθηκε το χωριό Καστρί. Κατά τη διάρκειά της ήλθαν στο φως
εντυπωσιακά ευρήματα, ανάμεσα στα οποία και περίπου 3.000
επιγραφές, που αποκαλύπτουν διάφορες πτυχές του αρχαίου δημοσίου
βίου. Σήμερα, οι εργασίες στο χώρο των δύο δελφικών ιερών
συνεχίζονται με τη συνεργασία της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
και της Γαλλικής Σχολής, με ανασκαφική αλλά και αναστηλωτική
δραστηριότητα.[Παρτίδα Έ., 2006]
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1.2.1 Το αρχαίο θέατρο των Δελφών
Το αρχαίο θέατρο των Δελφών συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαίων
ελληνικών θεάτρων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Βρίσκεται
μέσα στο ιερό του Απόλλωνα και συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία
του, σε επαφή με τον περίβολο του ναού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
οικοδόμημα του Απολλώνιου Ιερού, αν και σε σύγκριση με άλλα γνωστά
μνημεία του είδους του οι διαστάσεις του είναι περιορισμένες (εικόνα
1.10).

Εικόνα 1.11: Άποψη αρχαίου θεάτρου Δελφών
Στο θέατρο των Δελφών διεξάγονταν οι αγώνες φωνητικής και
ενόργανης μουσικής, με σκηνικό την κοιλάδα του Πλειστού και το όρος
της Κίρφης, στο πλαίσιο των Πυθίων και άλλων θρησκευτικών εορτών
και τελετουργιών. Η σημασία των εορτών αυτών προσδίδει στο θέατρο
των Δελφών πνευματική και καλλιτεχνική αξία ισότιμη με την αθλητική
ιδέα που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας.
Οι μουσικοί αγώνες των Πυθίων τελούνταν υπό την προστασία των
Μουσών και ήταν μία από τις μεγαλύτερες εορτές προς τιμή του
Απόλλωνα Μουσαγέτη. Τα Πύθια, που διοργανώνονταν από τη Δελφική
Αμφικτυονία ήδη από το α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ., διακρίνονταν από τους
άλλους πανελλήνιους αγώνες, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια, και
κυρίως από τους αγώνες της Ολυμπίας, ακριβώς για τη σπουδαιότητα
αυτών των μουσικών αγωνισμάτων. Διεξάγονταν την τέταρτη μέρα των
Πυθικών εορτών και περιελάμβαναν τον κιθαρωδικό ύμνο στον
Απόλλωνα, ύμνο συνοδευόμενο από κιθάρα, την αυλωδία, τραγούδι με
τη συνοδεία αυλού, καθώς και συνθέσεις απλής κιθάρισης και απλής
αύλησης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης παράσταση τραγωδίας και
κωμικούς χορούς.
Το θέατρο φιλοξενούσε επίσης τους αγώνες των Σωτηρίων, προς
τιμήν του Διός Σωτήρος και του Απόλλωνος, ο εορτασμός των οποίων
ξεκίνησε μετά τη νίκη των Αιτωλών επί των Γαλατών το 279/278 π.Χ.
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Αρχικά περιελάμβαναν αποκλειστικά μουσικούς αγώνες, που
διεξάγονταν ετησίως. Στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. αναδιοργανώθηκαν κατά
το πρότυπο των Πυθίων, μετατράπηκαν σε πανελλήνιους αγώνες
τετραετούς περιοδικότητας και εμπλουτίστηκαν με γυμνικούς και
ιππικούς αγώνες.
Η αρχική μορφή του θεάτρου δεν είναι γνωστή. Πιθανώς οι θεατές
κάθονταν σε ξύλινα καθίσματα ή απ’ ευθείας στο έδαφος για να
παρακολουθήσουν τους μουσικούς και δραματικούς αγώνες. Αργότερα,
τον 4ο αι. π.Χ., κτίστηκε το πρώτο λίθινο θέατρο από ντόπιο
ασβεστόλιθο και ακολούθησαν πολλές μετασκευές και επισκευές.
Μια επιγραφή μαρτυρεί ότι το 160/159 π.Χ. ο Ευμένης ο Β΄, βασιλιάς
του ελληνιστικού βασιλείου της Περγάμου, προς το τέλος της βασιλείας
του προσέφερε χρήματα για την ανανέωση της πόλης των Δελφών και
έστειλε δούλους για τις επισκευαστικές εργασίες στο θέατρο και σ’ άλλα
αρχιτεκτονήματα, ακολουθώντας την παράδοση των ευσεβών
Περγαμηνών βασιλέων που ευνοούσαν με τα αφιερώματά τους το
δελφικό ιερό. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκευαστικών εργασιών το
θέατρο πήρε μορφή πιο μνημειακή.[Κολώνια, 2013]
Η σημερινή μορφή του θεάτρου ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς
χρόνους (1ος αι. μ.Χ.).
Μεγάλος αριθμός επιγραφών απελευθέρωσης δούλων χαράχτηκε,
μεταξύ του 2ου αι. π.Χ. και του 1ου αι. μ.Χ. στους αναλημματικούς
τοίχους των παρόδων, μέσω των οποίων εισερχόταν στην ορχήστρα ο
χορός κατά την έναρξη της παράστασης, αλλά και οι θεατές στις κερκίδες
του κοίλου. Οι πράξεις αυτές έχουν τη νομική μορφή πώλησης, με
αγοραστή τον Απόλλωνα, αντιπροσωπευόμενο από τον ιερέα του, ο
οποίος απελευθερώνει αμέσως το σώμα που αγοράστηκε (δεν γίνεται
αναφορά σε πρόσωπο, καθώς πρόκειται για δούλο). Η αναγραφή τους σε
αναλημματικούς τοίχους του Δελφικού Ιερού λειτουργεί ως εγγύηση για
τους ευεργετούμενους, αφού οι απελευθερωτικές αυτές πράξεις θα
έμεναν αιώνια σε δημόσια θέα υπό τη θεϊκή προστασία. Δυστυχώς το
κείμενο των επιγραφών έχει χαθεί λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η
επιφάνεια των λιθοπλίνθων.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού η χρήση της θεατρικής
εγκατάστασης υποβιβάστηκε εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας της για τις
ειδωλολατρικές κοινωνίες του παρελθόντος. Το τέλος των Πυθίων ήρθε
το 394 μ.Χ., όταν ο Θεοδόσιος Α τα απαγόρευσε.
Ο τελευταίος από τους Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφτηκαν
τους Δελφούς και αναφέρουν το θέατρο, σωζόμενο μάλιστα σε καλή
κατάσταση, είναι ο Ciriaco de’ Pizzicolli, γνωστότερος ως Κυριακός της
Αγκώνας (1391-1452), ο οποίος βρέθηκε στο Δελφικό Ιερό το 1436. Από
τότε, και για τους επόμενους πέντε αιώνες, το θέατρο καλύφθηκε
σταδιακά με επιχώσεις και ερειπώθηκε. Η αποχωμάτωση και οι πρώτες
ανασκαφές στο χώρο του θεάτρου ξεκίνησαν το 1895 από τη Γαλλική
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Σχολή των Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Th. Homolle. Τον 20ό αιώνα
το θέατρο υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου και του Εμφυλίου, αλλά και στους μεταγενέστερους χρόνους
από ισχυρές σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν την αποκόλληση
βράχων από τις Φαιδριάδες. [ΊΕΠΚΑ, 2011]
1.2.2 Περιγραφή του μνημείου
Το θέατρο των Δελφών βρίσκεται μέσα στο ιερό του Πυθίου
Απόλλωνα, και συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία του σε επαφή με
τον περίβολο του ναού (εικόνα 1.11).

Εικόνα 1.12: Κάτοψη του χώρου του ιερού του Απόλλωνα (22: Ναός του
Απόλλωνα, 24:Αρχαίο Θέατρο, 26: Λέσχη των Κνιδίων, 15: Θησαυρός Αθηναίων, 17:
Θησαυρός Κορινθίων)[Διάζωμα,2013]
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Στη θέση ανέγερσής του το έδαφος παρουσιάζει έντονη κλίση, ενώ ο
διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος μεταξύ του περιβόλου του ιερού
ναού στα δυτικά και ενός προγενέστερου κτίσματος στα ανατολικά, ο
οποίος έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο (εικόνα 1.12). Εξαιτίας αυτής της
γεωμορφολογικής ιδιαιτερότητας του τόπου, το μνημείο αναπτύσσεται
περισσότερο καθ’ ύψος παρά κατά πλάτος.
Η επιφάνεια που καλύπτει υπολογίζεται σε 1950m2, χωρίς το
οικοδόμημα της σκηνής, ή σε 2100m2 συμπεριλαμβανομένης της σκηνής.

Εικόνα 1.13: Πανοραμική άποψη του χώρου
Το κοίλο του θεάτρου (εικόνα 1.13, 1.14), κυκλικής χάραξης,
διαμορφώθηκε στα βόρεια κα δυτικά στο φυσικό έδαφος και στα νότια
και ανατολικά σε τεχνητές επιχώσεις που αντιστηρίζονται στους
αναλημματικούς τοίχους. Η εξωτερική του διάμετρος υπολογίζεται σε
36m, ενώ η εσωτερική διάμετρος σε 9.25m Η συνολική χωρητικότητά
του υπολογίζεται στους 5.000 θεατές. [ΊΕΠΚΑ, 2011]
Το κοίλο διαιρείται με το διάζωμα σε δύο άνισες ζώνες,. Το κάτω
κοίλο ή θέατρον έχει 27 σειρές εδωλίων και χωρίζεται με ακτινωτές
συμμετρικές κλίμακες σε 7 κερκίδες, ενώ το άνω κοίλο ή επιθέατρον,
περιλαμβάνει 8 σειρές εδωλίων και χωρίζεται σε 6 κερκίδες. Η διαφορά
ύψους ανάμεσα στο δάπεδο της ορχήστρας και την τελευταία σειρά
εδωλίων είναι 15.11m, με κλίση 54%, που εξασφάλιζε απρόσκοπτη
θέαση για όλους τους θεατές.
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Εικόνα 1.14: Άποψη του κοίλου

Εικόνα 1.15: Κεντρικό τμήμα
του κοίλου

Στην πλειοψηφία τους τα λίθινα εδώλια έχουν πλάτος 0.69m και ύψος
0.37m Σημαντικός αριθμός εδωλίων φέρει εγχάρακτα γράμματα ύψους
11-15cm, ένα είδος αρίθμησης των θέσεων στα ρωμαϊκά χρόνια.
Η ορχήστρα, έχει πεταλοειδή μορφή και λιθόστρωτο δάπεδο με
πλάκες ακανόνιστου σχήματος (εικόνα 1.15). Η διάμετρός της
υπολογίζεται στα 18.50m, ενώ περιβάλλεται από διάδρομο πλάτους
2.20m, για την κίνηση των θεατών, κάτω από τον οποίο βρίσκεται
αποχετευτικός αγωγός, ο εύριπος, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Εικόνα 1.16: Η πεταλοειδής ορχήστρα
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Δεξιά και αριστερά διακρίνονται οι δύο πάροδοι. Στους τοίχους των
παρόδων είναι εντοιχισμένες απελευθερωτικές επιγραφές, το κείμενο των
οποίων, όμως, έχει χαθεί λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η επιφάνεια
των λιθοπλίνθων.
Από τη σκηνή σώζονται μόνο τα θεμέλια. σε επίπεδο χαμηλότερο από
αυτό της ορχήστρας. Φαίνεται ότι χωριζόταν σε δύο μέρη, το προσκήνιο
και την κυρίως σκηνή.
Στο θέατρο έχουν γίνει ανασκαφές και εργασίες συντήρησης, ωστόσο
το μνημείο έχει υποστεί αρκετές φθορές και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη
του, εδώλια και λιθόπλινθοι παρόδων, βρίσκονται ακόμη διάσπαρτα σε
ολόκληρο το ιερό. Επί πλέον, το κοίλο παρουσιάζει φαινόμενα
καθιζήσεων, ενώ έντονο είναι και το φαινόμενο των επιφανειακών
απολεπίσεων και ρηγματώσεων των λίθων, που οδηγούν σε απώλεια
μεγαλύτερων τμημάτων του ασβεστολιθικού υλικού.
Ο στόχος της αποκατάστασης ενός τέτοιου μνημείου μπορεί να γίνει
εφικτός μόνο μετά από μακρόχρονη και ουσιαστική εργασία, ωστόσο
έχουν γίνει μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης του θεάτρου και των
επιμέρους τμημάτων του (κοίλου, αναλημμάτων των παρόδων,
πλευρικών αναλημμάτων, σκηνικού οικοδομήματος κλπ) και έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί αρκετές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.[ΊΕΠΚΑ,
2011]
1.3 Αντικείμενο της εργασίας
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά στη διερεύνηση του
προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών.
Κατά τη διερεύνηση του προσανατολισμού ενός μνημείου
ουσιαστικά εξετάζεται κατά πόσο σχετίζεται η επιλογή της θέσης και του
προσανατολισμού του με την φαινόμενη θέση του ήλιου ή άλλου
ουράνιου σώματος που μπορεί να έχει κάποιο ρόλο στη λατρευτική και
λειτουργική διαδικασία του μνημείου.
Έτσι η διερεύνηση του προσανατολισμού ενός μνημείου απαιτεί
αρχικά τον γεωμετρικό προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου του
βασικού άξονα ή άλλης ειδικής διεύθυνσης του μνημείου. Έπειτα το
αζιμούθιο αυτό συγκρίνεται με το αζιμούθιο στο οποίο η πορεία του
ήλιου ή άλλου ουράνιου σώματος συναντά τον αισθητό ορίζοντα που
βρίσκεται μπροστά από το μνημείο.
Οι βασικές γεωμετρικές ενέργειες που απαιτούνται είναι οι εξής
[Πανταζής, 2002]:
- ο προσδιορισμός του αστρονομικού αζιμουθίου μίας διεύθυνσης με
αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις
- η μεταφορά του αστρονομικού αζιμουθίου στο χώρο του μνημείου με
γεωδαιτικές μεθόδους
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- η ορθή και πλήρης γεωμετρική αποτύπωση του μνημείου
οριζοντιογραφικά για τον καθορισμό των ακριβών διαστάσεών του
- ο γεωμετρικός προσδιορισμός του βασικού άξονα ή άλλης ειδικής
διεύθυνσής του, ο οποίος γίνεται με αναλυτική διαδικασία
χρησιμοποιώντας το διάγραμμα κάτοψης του μνημείου
- ο προσδιορισμός του αστρονομικού αζιμουθίου της διεύθυνσης αυτής
- ο γεωμετρικός προσδιορισμός της οριογραμμής του αισθητού ορίζοντα
(ορεινοί όγκοι, άλλα κτίσματα), που είναι ορατός από τον ευρύτερο χώρο
του μνημείου
- ο προσδιορισμός της φαινόμενης πορείας του ήλιου ή άλλου αστέρα σε
μία συγκεκριμένη ημερομηνία
Συγκεκριμένα για τη μελέτη του προσανατολισμού του θεάτρου των
Δελφών, δεν έγινε αποτύπωση του μνημείου αφού χρησιμοποιήθηκε
τοπογραφικό διάγραμμα κάτοψης που είχε παραχθεί το έτος 2011
[Διάζωμα, 2011], το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν
στη γεωμετρική τεκμηρίωση του μνημείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.1 Γενικά
Εφόσον υπήρχε διαθέσιμο το σχέδιο της κάτοψης σε ψηφιακή μορφή,
παραλείπεται το χρονοβόρο και επίπονο στάδιο της αποτύπωσης. Επειδή
το διάγραμμα είναι στο σύστημα ΕΓΣΑ’87 είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθεί μετασχηματισμός του διαγράμματος σε τοπικό
αυθαίρετο σύστημα αναφοράς, ώστε να απαλειφθούν τυχόν
παραμορφώσεις λόγω της προβολής.
Έτσι, απαιτείται η ίδρυση 2 νέων στάσεων οι οποίες θα αποτελέσουν
τα άκρα της διεύθυνσης της οποίας θα προσδιοριστεί το αστρονομικό
αζιμούθιο. Για τον μετασχηματισμό του διαγράμματος κάτοψης θα
πρέπει επίσης να γίνουν μετρήσεις ικανοποιητικού αριθμού σημείων
λεπτομέρειας από μία κορυφή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό των παραμέτρων του μετασχηματισμού. Οι παράμετροι
αυτές αφορούν στην στροφή, μετάθεση και αλλαγή κλίμακας του
διαγράμματος.
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του θεάτρου
περιλαμβάνουν:
 αναγνώριση της περιοχής εργασίας
 εντοπισμός όσο το δυνατόν περισσότερων ομόλογων
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σημείων στο χώρο και στο
διάγραμμα της κάτοψης
 μετρήσεις με δέκτες του δορυφορικού συστήματος GPS
 μετρήσεις χαρακτηριστικών σημείων λεπτομέρειας
 αποτύπωση της οριογραμμής του αισθητού ορίζοντα
 αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις στον Πολικό Αστέρα
 φωτογραφική τεκμηρίωση του θεάτρου και του ορίζοντα.
2.2 Αναγνώριση
Σε κάθε τοπογραφική εργασία η καλή γνώση της περιοχής του
αντικειμένου μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον σωστό
σχεδιασμό και προγραμματισμό των εργασιών.
Αρχικά λοιπόν έγινε η αναγνώριση της ευρύτερης περιοχής του
μνημείου, εντοπίσθηκαν οι ιδιαιτερότητές της, αναγνωρίσθηκαν περιοχές
εύκολης και δύσκολης πρόσβασης, καθώς και σημεία με έντονες φθορές
των εδωλίων.
Εντοπίστηκαν δύο σημεία τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την
παλαιότερη αποτύπωση [Διάζωμα,2011], αλλά επειδή υπήρχε δυσκολία
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τοποθέτησης και μεταφοράς του γεωδαιτικού εξοπλισμού, ιδίως κατά τις
νυχτερινές παρατηρήσεις, καθώς η θέση των σημείων αυτών βρισκόταν
αρκετά ψηλά (επί του διαζώματος), δεν χρησιμοποιήθηκαν ως στάσεις.
Ωστόσο τα σημεία αυτά αποτυπώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως
σημεία ελέγχου κατά το μετασχηματισμό.
Επιλέχθηκαν δύο νέα σημεία για τις εργασίες έτσι ώστε:
 να έχουν αμοιβαία ορατότητα και να μην βρίσκονται κοντά σε
δέντρα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις
με δέκτες του δορυφορικού συστήματος GPS
 να υπάρχει ανεμπόδιστη ορατότητα προς την κατεύθυνση του
βορρά, υπό ζενίθια γωνία 58g περίπου, όπου αναμένεται να
εμφανιστεί ο Πολικός Αστέρας, από μία τουλάχιστον στάση
 να μπορούν να αποτυπωθούν οι λεπτομέρειες του θεάτρου από μία
τουλάχιστον στάση
 να μην εμποδίζεται η πορεία των επισκεπτών του μνημείου κατά
την διάρκεια της ημέρας, αλλά και να μην εμποδίζονται οι
εργασίες από αυτήν
Η σήμανση των στάσεων έγινε με χρήση μαρκαδόρου για την Σ1, η
οποία βρίσκεται στην ορχήστρα του θεάτρου και πολύ μικρού καρφιού
για την Σ2, η οποία βρίσκεται στην αριστερή πάροδο και σε απόσταση
13.7m από την Σ1(εικόνα 2.1).

Εικόνα 2.1: Στάση Σ1στην ορχήστρα του θεάτρου

18

2.3 Μετρήσεις με δέκτες του δορυφορικού συστήματος GPS
Οι μετρήσεις με δέκτες του δορυφορικού συστήματος GPS είναι
απαραίτητες, αφού η γνώση των γεωγραφικών συντεταγμένων φ και λ
και το ορθομετρικό υψόμετρο H τουλάχιστον ενός σημείου είναι
απαραίτητη για τον ορισμό της θέσης του μνημείου στο χώρο, για τον
προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου αλλά και για τον
προσδιορισμό της πορείας των ουράνιων σωμάτων.
Η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η μέθοδος σχετικού στατικού
εντοπισμού με την χρήση του HEPOS.
Το HEPOS, το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισμού ( HEllenic
POsitioning System ) (εικόνα 2.2), αποτελείται από ένα δίκτυο μόνιμων
σταθμών αναφοράς, κατανεμημένων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δέκτες
GPS των σταθμών αναφοράς βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία και
αποστέλλουν ανά δευτερόλεπτο τις μετρήσεις τους µέσω του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο κέντρο ελέγχου, το οποίο βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αυτό µε τη σειρά του
συγκεντρώνει τα στοιχεία των σταθμών αναφοράς, τα επεξεργάζεται σε
πραγματικό χρόνο και αποστέλλει στους χρήστες του συστήματος τα
δεδομένα που χρειάζονται για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης τους.

Εικόνα 2.2: Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς του HEPOS [www.hepos.gr]
Με τον όρο σχετικό στατικό εντοπισμό, εννοούμε τον
προσδιορισμό του διανύσματος μεταξύ δυο σημείων. Το διάνυσμα αυτό
ονομάζεται βάση (baseline). Με τον σχετικό προσδιορισμό,
υπολογίζονται οι συντεταγμένες ενός ή και περισσότερων σημείων ως
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προς κάποιο άλλο σημείο του οποίου οι συντεταγμένες είναι γνωστές. Ο
προσδιορισμός της βάσης προϋποθέτει ταυτόχρονες μετρήσεις από δυο
τουλάχιστον δέκτες, δηλαδή από δύο τουλάχιστον σημεία (γνωστό άγνωστο).
Οι μετρήσεις έγιναν και στις δύο κορυφές, ταυτόχρονα, στις 5
Αυγούστου του 2013 για 30min περίπου, από τις 9.54π.μ έως τις
10.25π.μ ώρα Ελλάδος.
Οι δέκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των
μετρήσεων είναι οι δέκτες 5800 LS της εταιρείας Trimble (εικόνα 2.3).
Το σύστηµα δεκτών 5800 της Trimble είναι ένα ζεύγος σύγχρονων
GPS δεκτών Base και Rover, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι, καθώς
το βάρος τους είναι μικρό και η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο
δέκτη, οπότε δεν χρειάζεται η μεταφορά πολλών τμημάτων και
καλωδίων. Λειτουργούν µε 24 κανάλια στη συχνότητα L1 µε C/A
κώδικα καθώς και στην L2. Έχουν εσωτερική μνήμη 2MB, ικανή να
αποθηκεύσει δεδομένα που αντιστοιχούν σε 55 ώρες καταγραφής, µε
μετρήσεις ανά 15 δευτερόλεπτα.

Εικόνα 2.3: Δέκτης GPS Trimble 5800 κατά τη μέτρηση στο αρχαίο
θέατρο
Τα εργοστασιακά σφάλµατα που δίνονται από την εταιρεία για
στατικό εντοπισμό είναι ±5mm±0.5ppm οριζοντιογραφικά και
±5mm±1ppm υψομετρικά ενώ για σχετικό κινηματικό εντοπισμό σε
πραγματικό χρόνο είναι ±10mm±1ppm οριζοντιογραφικά και
±20mm±1ppm υψομετρικά. [www.trimble.com]
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Χρησιμοποιήθηκε ο μόνιμος σταθμός 015Α του HEPOS που
βρίσκεται στη Δαύλεια Βοιωτίας και έχει συντεταγμένες
x=389325.327m, y=4263598.804m, H=357.019m
Η επίλυση των δύο βάσεων έγινε με τη χρήση του προγράμματος της
Trimble BusinessCenter (αναλυτικά η επίλυση παρατίθεται στο
παράρτημα της παρούσας εργασίας). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
στους πίνακες 2.1, 2.2.
Στάση

x(m)

σx(m)

y(m)

σy(m)

H(m)

Σ1

369070.367

±0.011

4260122.971

±0.018

592.78

Σ2

369082.742

±0.008

4260128.779

±0.018

592.59

Πίνακας 2.1: Συντεταγμένες στάσεων στο ΕΓΣΑ’87 και ορθομετρικά
υψόμετρα
Στάση

φ(ο)

λ(ο)

Σ1

38⁰28´56.801´´

22⁰30´2.162´´

Σ2
38⁰28´56.996´´
22⁰30´2.669´´
Πίνακας 2.2: Συντεταγμένες στάσεων στο WGS’84

2.4 Μετρήσεις χαρακτηριστικών σημείων
Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης έγινε προσπάθεια εντοπισμού όσο
το δυνατόν περισσότερων κατάλληλων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
σημείων για μέτρηση. Τα σημεία αυτά έπρεπε να είναι ξεκάθαρα, να
εντοπίζονται εύκολα στην κάτοψη και στο χώρο. Η τελική επιλογή των
σημείων έγινε έτσι ώστε αυτά να είναι όσο το δυνατόν κατανεμημένα σε
όλη τη έκταση του θεάτρου και να έχουν μια ομοιόμορφη κατανομή.
Οι μετρήσεις των σημείων λεπτομέρειας έγιναν με τον
ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό TCRM 1201 της εταιρείας Leica
(εικόνα 2.4), χρησιμοποιώντας το mini prism. Η αβεβαιότητα μέτρησης
του οργάνου είναι ±1´´στις γωνίες, ±1mm ±1ppm στα μήκη και ±2mm
Reflectorless. Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε είναι η μέθοδος των πολικών
συντεταγμένων. Για κάθε σημείο λεπτομέρειας μετρήθηκε η οριζόντια
γωνία, η κατακόρυφη γωνία και το κεκλιμένο μήκος, για να
προσδιοριστούν οι ορθογώνιες συντεταγμένες και το υψόμετρο τους.
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Εικόνα 2.4: Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός Leica TCRM 1201
Μετρήθηκαν συνολικά 29 σημεία από την στάση Σ1 με μηδενισμό
στην Σ2. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με τη βοήθεια κατάλληλου
προγράμματος Η/Υ και προέκυψαν οι ορθογώνιες συντεταγμένες των
σημείων (πίνακας 2.3).

Σχήμα 2.1: Κατανομή σημείων λεπτομέρειας
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

x(m)

yi(m)

Hi(m)

512.306
505.951
592.585
493.979
495.209
593.230
492.337
495.416
593.818
490.001
498.581
593.306
511.247
505.431
594.066
490.067
507.928
593.835
494.576
510.418
593.018
502.544
510.886
593.783
504.051
509.774
593.769
506.285
506.884
593.753
508.569
508.797
595.396
497.486
516.132
596.153
487.840
512.697
596.643
483.469
504.370
596.604
488.065
492.769
596.589
479.340
504.652
598.800
475.827
518.079
603.189
471.587
513.682
603.820
470.961
512.625
603.851
465.267
513.714
607.379
470.346
521.853
606.797
477.751
527.963
606.125
485.523
531.450
605.416
485.412
527.094
603.682
489.069
523.460
600.873
498.171
518.978
597.703
496.902
512.836
594.442
497.855
502.886
592.895
512.304
505.949
592.583
Πίνακας 2.3: Συντεταγμένες σημείων λεπτομέρειας
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Η ψηφιακή απόδοση των σημείων έγινε με τη βοήθεια του
λογισμικού ηλεκτρονικής σχεδίασης AutoCAD 2013, σε αυθαίρετο
τοπικό σύστημα αναφοράς με αστρονομικό προσανατολισμό, ορίζοντας
συντεταγμένες (500m,500m) για την στάση Σ1. (σχήμα 2.1)

2.5 Προσδιορισμός της οριογραμμής του αισθητού ορίζοντα
Σημαντικό ρόλο για την μελέτη του προσανατολισμού ενός μνημείου
έχει η μέτρηση των σημείων του αισθητού ορίζοντα, ο οποίος βρίσκεται
μπροστά από αυτό. Ως αισθητός ορίζοντας ενός μνημείου από κάποια
θέση (σημείο) ορίζεται η προβολή στην ουράνια σφαίρα του συνόλου
των ορεινών όγκων ή των κτισμάτων που βρίσκονται στη διεύθυνση των
χαρακτηριστικών γραμμών του μνημείου και εμποδίζουν την ορατότητα
του παρατηρητή, που βρίσκεται στη θέση αυτή, προς την ουράνια σφαίρα
και τα ουράνια σώματα (ήλιος κ.α.) [Πανταζής Γ., 2002].
Για τον προσδιορισμό του αισθητού ορίζοντα πραγματοποιούνται
μετρήσεις οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών προς τα σημεία που
ορίζουν τη οριογραμμή του, από κάποιο σημείο κοντά στο μνημείο με
γνωστές συντεταγμένες.
Η μέτρηση της οριογραμμής του αισθητού ορίζοντα, που βρίσκεται
μπροστά από το αρχαίο θέατρο των Δελφών έγινε με τον ολοκληρωμένο
γεωδαιτικό σταθμό TCRM 1201 της εταιρείας Leica. Το όργανο
τοποθετήθηκε στην στάση Σ1 και με μηδενισμό στην στάση Σ2
μετρήθηκαν 58 σημεία εκ των οποίων τα 28 ορίζουν την γραμμή του
αισθητού ορίζοντα κατά την νότιο-ανατολική διεύθυνση (ορεινοί όγκοι
Κίρφης) και τα 30 την γραμμή του αισθητού ορίζοντα κατά την βόρειοανατολική διεύθυνση (ορεινοί όγκοι Φαιδριάδων)
Στο σχήμα 2.2 φαίνεται η οριογραμμή του αισθητού ορίζοντα όπως
αποτυπώθηκε, όπου ο άξονας X είναι το αστρονομικό αζιμούθιο κάθε
σημείου που μετρήθηκε ενώ ο άξονας Y η γωνία ύψους. Για να αναχθούν
οι γωνίες που μετρήθηκαν σε αστρονομικά αζιμούθια χρησιμοποιήθηκε
το αστρονομικό αζιμούθιο της πλευράς Σ1Σ2.
Επίσης έγινε η φωτογραφική τεκμηρίωση του αισθητού ορίζοντα και
δημιουργήθηκε το φωτομωσαϊκό που φαίνεται στη εικόνα 2.5.
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Εικόνα 2.5: Φωτομωσαϊκό του αισθητού ορίζοντα
25

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα της οριογραμμής του αισθητού ορίζοντα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΔΙΟΡ ΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ
3.1 Γενικά
Αστρονομικό αζιμούθιο ΑΑΒ μιας διεύθυνσης ΑΒ είναι το μέτρο της
δίεδρης γωνίας μεταξύ των επιπέδων που περιέχουν την κατακόρυφο στο
σημείο Α. Το ένα επίπεδο είναι παράλληλο προς τον άξονα περιστροφής
της Γης ενώ το άλλο περιέχει το σημείο Β. Επομένως είναι η γωνία
μεταξύ του αστρονομικού μεσημβρινού που περιέχει το Α και του
κατακόρυφου επιπέδου στο Α που περιέχει το Β. Μετριέται στο οριζόντιο
επίπεδο δεξιόστροφα από τη διεύθυνση του αστρονομικού Βορρά.
[Πανταζής Γ., 2002]

Σχήμα 3.1: Αστρονομικό Αζιμούθιο
3.2 Η μέθοδος της ωριαίας γωνίας
Μια από της μεθόδους προσδιορισμού του αστρονομικού αζιμουθίου
μιας διεύθυνσης ΑΒ πάνω στη φυσική γήινη επιφάνεια είναι η μέθοδος
της ωριαίας γωνίας. Όπως είναι προφανές, η διεύθυνση του
αστρονομικού μεσημβρινού δεν είναι υλοποιημένη, οπότε δεν είναι
δυνατή και η απ’ ευθείας μέτρηση του αντίστοιχου αστρονομικού
αζιμουθίου ΑΑ.
Έτσι για τον προσδιορισμό του αζιμουθίου μπορεί να γίνει το εξής:
• Να μετρηθεί η γωνία x που σχηματίζεται μεταξύ του κατακόρυφου
κύκλου του τόπου και του κατακόρυφου κύκλου ενός ουράνιου σώματος
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(π.χ. κάποιου αστέρα) S κάποια χρονική στιγμή και ταυτόχρονα να
προσδιοριστεί το αζιμούθιο AS του ουράνιου σώματος για την ίδια
χρονική στιγμή.(Οπότε AΑ = AS + x).[ Κορακίτης Ρ., 2005]
Το αζιμούθιο του ουράνιου σώματος με την εφαρμογή της μεθόδου
της ωριαίας γωνίας, υπολογίζεται από το τρίγωνο θέσης του.
Τα στοιχεία που πρέπει να είναι γνωστά είναι:
- Οι αστρονομικές συντεταγμένες Φ, Λ του σημείου παρατήρησης.
(Πρακτικά χρησιμοποιούνται οι υπολογισμένες γεωδαιτικές
συντεταγμένες φ, λ του σημείου, χωρίς μεγάλο σφάλμα στον
υπολογισμό του αζιμουθίου.)
- Οι ουρανογραφικές συντεταγμένες του αστέρα που παρατηρείται, η
ορθή αναφορά α και η απόκλιση δ (σχήμα 3.2).
- Ο χρόνος τη στιγμή της παρατήρησης.

Σχήμα 3.2: Ουρανογραφικές συντεταγμένες
Το μέγεθος που μετράται στην εφαρμογή της μεθόδου είναι ο
Παγκόσμιος Συντονισμένος Χρόνος UTC, τη στιγμή της διάβασης του
αστέρα από το κατακόρυφο νήμα του οργάνου. Έτσι προσδιορίζεται η
ωριαία γωνία του αστέρα από τη σχέση (σχήμα 3.3):
h= θ+ Λ–a
(3.1)
όπου:
h = η ωριαία γωνία του αστέρα
θ = ο αστρικός χρόνος Greenwich τη στιγμή της παρατήρησης
Λ = το αστρονομικό μήκος του τόπου
α = η ορθή αναφορά του αστέρα
ενώ ισχύει :
θ = θ0hUT + UTC + DUT
(3.2)

28

Σχήμα 3.3: Προσδιορισμός ωριαίας γωνίας
Το αστρονομικό αζιμούθιο ΑS του αστέρα, προκύπτει μετά από
επίλυση του τριγώνου θέσης και δίνεται από τη σχέση:
(3.3)
όπου:
δ = η απόκλιση του αστέρα (του Πολικού)
Φ = το αστρονομικό πλάτος του τόπου
Β
P

ΑS

ΑΣ1Σ2

Σ1

Σ2

β

Σχήμα 3.4: Προσδιορισμός Αστρ.Αζιμουθίου διεύθυνσης Σ1Σ2
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Το αστρονομικό αζιμούθιο μίας διεύθυνσης προκύπτει από τη σχέση
(σχήμα 3.4):
ΑΣ1Σ2 = 400 – β + ΑS

(3.4)

Από την Ελλάδα συνήθως επιλέγεται να παρατηρηθεί ο Πολικός
Αστέρας. Η επιλογή αυτή γίνεται για τους εξής λόγους:
 Αναγνωρίζεται πολύ εύκολα.
 Απέχει, από το Βόρειο Αστρονομικό Πόλο περίπου 45' και επομένως
το αζιμουθιο του κυμαίνεται από περίπου 359° έως 1°.
 Κινείται πολύ αργά και διευκολύνεται η σκόπευση του.
 Η λαμπρότητα του, είναι μεγέθους περίπου 2, που βοηθάει την
παρατήρηση.

Εικόνα 3.1: Εντοπισμός του Πολικού αστέρα
Για τον εντοπισμό του Πολικού αστέρα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι αστερισμοί της Μεγάλης Άρκτου (UMa) ή της
Κασσιόπης (Cas), που είναι αειφανείς (εικόνα 3.1).
Η Μεγάλη Άρκτος (αριστερά στην εικόνα 3.1) αναγνωρίζεται
αμέσως από το χαρακτηριστικό της σχήμα “κατσαρόλας”. Στην
προέκταση του ευθυγράμμου τμήματος που συνδέει τα λαμπρά
πλευρικά άστρα και σε 5πλάσια περίπου απόσταση βρίσκεται ο
Πολικός αστέρας (Polaris), που είναι το πιο ευδιάκριτο άστρο της
περιοχής και ορίζει το άκρο της “ουράς” της Μικρής Άρκτου.
Εύκολα αναγνωρίζεται και ο αστερισμός της Κασσιόπης, με το
χαρακτηριστικό σχήμα ανοιχτού W (κάτω δεξιά στην εικόνα 3.1). Η
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ευθεία που ξεκινά από το κεντρικό άστρο του W, περίπου κάθετα στο
μικρότερο σκέλος του, οδηγεί στον Πολικό [Κορακίτης Ρ.,2005].
Επιπλέον, για την επαλήθευση της ορθής αναγνώρισης του αστέρα
κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, γνωρίζοντας ότι ο Πολικός Αστέρας
βρίσκεται κοντά στην οριζόντια κατεύθυνση που ορίζει ο Βόρειος πόλος
και η απόκλιση δ του αστέρα είναι περίπου 90ο (z = δ – Φ), αν
βρισκόμαστε σε τόπο με αστρονομικό πλάτος Φ = 37ο38΄ τότε οι
αναγνώσεις της ζενίθιας γωνίας z κατά τη σκόπευση του αστέρα πρέπει
να είναι περίπου ίσες με z = 90ο – 37ο38΄= 52ο22΄ = 58.185g.
3.3 Αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις στον Πολικό Αστέρα
Οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμούθιου της
διεύθυνσης Σ1-Σ2 με την μέθοδο της ωριαίας γωνίας
πραγματοποιήθηκαν από τη στάση Σ1 με μηδενισμό προς την στάση Σ2
όπου φωτισμός του στόχου έγινε με φακό. Στη συνέχεια ακολούθησαν
πολλαπλές σκοπεύσεις προς τον Πολικό Αστέρα.
Τo όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός
σταθμός TCRM 1201 της εταιρείας Leica, ο οποίος προηγουμένως
συγχρονίστηκε με το χρόνο UTC.
Σε ότι αφορά την πραγματοποίηση αστρογεωδαιτικών παρατηρήσεων
το συγκεκριμένο όργανο προσφέρει:
 Ατέρμονη κίνηση των κοχλιών που διευκολύνουν την
παρακολούθηση του αστέρα κατά την κίνησή του.
 Διπλό αντισταθμηστήρα για την αυτόματη διόρθωση οριζοντίων και
κατακόρυφων γωνιών από μικρά σφάλματα οριζοντίωσης.
 Δυνατότητα καταγραφής εκτός από την ζενίθια και οριζόντια γωνία
και του χρόνου UTC της κάθε μέτρησης.
 Το τηλεσκόπιο του, έχει μεγέθυνση 30x, διευκολύνει την
παρατήρηση και τη σκόπευση αστέρων.
 Το τηλεσκόπιο του φωτίζεται, ώστε να επιτρέπεται η σκόπευση των
αστέρων κατά τη διάρκεια της νύχτα μέσω του ειδικού
σταυρονήματος.
 Έχει δυνατότητα προσαρμογής αγκωνοειδούς προσοφθάλμιου στο
τηλεσκόπιο, γεγονός που δε κουράζει τον παρατηρητή όταν σκοπεύει
σε μικρές ζενίθιες γωνίες.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 37 μετρήσεις προς τον Πολικό
Αστέρα. Οι παρατηρήσεις έγιναν με δύο διαφορετικούς παρατηρητές, με
σκοπό να αποφευχθούν συστηματικά σφάλματα λόγω του παρατηρητή
(εικόνα 3.2). Η επεξεργασία των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε με
κατάλληλο λογισμικό [Νικολίτσας, 2004] και τα αποτελέσματά της
παρουσιάζονται στους πίνακες 3.1, 3.2.
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Εικόνα 3.2: Νυχτερινές παρατηρήσεις
Ημερομηνία Παρατήρησης

8/5/2013

Σημείο Παρατήρησης

Σ1

Σημείο Μηδενισμού

Σ2

Γωνία Μηδενισμού (g)

.00035

Σφάλμα Μηδενισμού (cc)

2.2

Γεωγραφικό Πλάτος Φ

38° 28' 56.795''

Γεωγραφικό Μήκος Λ

22° 30' 2.138''
20h 54min
504.765sec

(θ0hUT) 5/8/2013
Ορθές Αναφορές (α)
8/4/2013

2h 49min 5.992sec

8/5/2013

2h 49min 7.979sec

8/6/2013

2h 49min 9.893sec

Αποκλίσεις (δ)
8/5/2013

89° 18' 58.97''

8/6/2013

89° 18' 59.06''

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου
Σ1-Σ2(g)

71.33795

Τελικό σφάλμα (cc)

±5

Αριθμός σκοπεύσεων
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Πίνακας 3.1: Αποτελέσματα επεξεργασίας αστρογεωδαιτικών
παρατηρήσεων
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1

Αζιμ. διεύθ. (g)
71.3348

Υπόλοιπο (cc)
-32

2

71.3342

-38

3
4

71.3342
71.3345

-38
-35

5

71.333

-50

6

71.3357

-23

7

71.3343

-37

8

71.3332
71.334

-48
-40

71.3357

-23

11

71.3342

-38

12
13

71.3364

-16

71.3355

-25

14
15

71.3359

-21

71.336

-20

16

71.3367

-13

17
18

71.3369
71.3406

-11
26

19

71.338

0

20
21

71.338
71.3383

0
3

22

71.3385

5

23

71.3412
71.3406

32
26

26

71.3389
71.3414

9
34

27

71.339

10

28

71.3393
71.3404

13
24

71.3385

5

32

71.3421
71.3401

41
21

33

71.3425

45

34

71.3407

27

35

71.342

40

36
37

71.3429

49

71.3426

46

a/a

9
10

24
25

29
30
31

Πίνακας 3.2: Τιμές αστρονομικού αζιμουθίου της διεύθυνσης Σ1-Σ2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΔΙΟΡ ΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
4.1 Γενικά
Η διερεύνηση του προσανατολισμού ενός μνημείου απαιτεί τον
γεωμετρικό προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου του βασικού
άξονα του μνημείου. Ως βασικός κατά μήκος άξονας συνήθως ορίζεται ο
κατά μήκος άξονας ο οποίος είναι συνήθως άξονας συμμετρίας του
μνημείου.
Ο άξονας συμμετρίας προσδιορίζεται από την καλύτερη ευθεία η
οποία διέρχεται από τα μέσα χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων του
μνημείου.
Αρχικά λοιπόν γίνεται η επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών
σημείων και στη συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της καλύτερης ευθείας
που διέρχεται από αυτά τα σημεία.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος των ελαχίστων
τετραγώνων, με την βοήθεια της οποίας υπολογίζονται τελικά για την
εξίσωση ευθείας Υ = aΧ+ b, οι παράμετροι a,b.
Έτσι μετά την επιλογή n βασικών σημείων, προκύπτουν n εξισώσεις
παρατήρησης της μορφής:
(4.1)
Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει το σύστημα:
(4.2)

όπου:

,

,

Η λύση του συστήματος δίνεται από τη σχέση:
(4.3)
Το a posteriori σφάλμα είναι:
(4.4)
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Όπου:
m είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων καθοριστικών παραμέτρων,
n ο αριθμός των παρατηρήσεων και
το άθροισμα των υπολοίπων των τετμημένων από την καλύτερη
ευθεία.
Ακόμη, ο a posteriori πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας
από τον οποίο προκύπτουν τα τυπικά σφάλματα των παραμέτρων a και b,
δίνεται από τη σχέση:
(4.5)
Τελικά, το αζιμούθιο της καλύτερης ευθείας και το σφάλμα
προσδιορισμού του, προκύπτουν από τις σχέσεις:
, σε ακτίνια
(4.6)
, σε μοίρες
(4.7)
(4.8)
4.2 Μετασχηματισμός τοπογραφικού διαγράμματος κάτοψης του
θεάτρου
Πριν γίνει η επιλογή των χαρακτηριστικών σημείων για τον
προσδιορισμό του βασικού άξονα είναι απαραίτητη η διαδικασία
μετασχηματισμού του τοπογραφικού διαγράμματος κάτοψης το οποίο
αναφέρεται στο σύστημα ΕΓΣΑ’87.
Κατά τον μετασχηματισμό πραγματοποιείται μετατροπή των
συντεταγμένων του διαγράμματος από το σύστημα ΕΓΣΑ΄87 στο τοπικό
αυθαίρετο σύστημα, το οποίο είναι προσανατολισμένο στον αστρονομικό
βορρά (σχήμα 4.1).
Ο μετασχηματισμός αυτός, γνωστός ως αφινικός ή ομοπαράλληλος
μετασχηματισμός, περιλαμβάνει την στροφή, μετάθεση και αλλαγή
κλίμακας του ενός συστήματος ως προς το άλλο.
Σύμφωνα με τη σχέση:
(4.9)
Όπου:
- Χ0, Υ0 οι συντεταγμένες της μετάθεσης της αρχής του συστήματος
- θ η γωνία στροφής μεταξύ των δύο συστημάτων
- και m ο συντελεστής κλίμακας
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Σ
χήμα 4.1: Αφινικός μετασχηματισμός
Οι άγνωστες παράμετροι είναι έξι και απαιτούνται για τον
προσδιορισμό τους τουλάχιστον τρία σημεία των οποίων η θέση να είναι
γνωστή και στα δύο συστήματα συντεταγμένων. Στην πράξη
χρησιμοποιούνται παραπάνω σημεία ελέγχου.

Σχήμα 4.2: Σημεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον μετασχηματισμό
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Η μετατροπή έγινε ψηφιακά, μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος
AutoCAD με χρήση της εντολής rubber sheet, ενώ χρησιμοποιήθηκαν
συνολικά έξι σημεία τα οποία ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένα στην
περιοχή ενδιαφέροντος. Τα σημεία αυτά ήταν τα 11, 15, 16, 20, 23, 26
όπως απεικονίζονται στο σχήμα 4.2 ενώ οι συντεταγμένες τους
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4.
Από την διαδικασία προέκυψε μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMS),
χρησιμοποιώντας 12 σημεία ελέγχου, ίσο με:

Όπου:
- U το υπόλοιπο που αφορά στην απόσταση κάθε σημείου από το
ομόλογό του, μετά τον μετασχηματισμό
- ν =12 ο αριθμός των σημείων για τα οποία μετρήθηκε η απόκλιση αυτή.
4.3 Προσδιορισμός βασικού άξονα
Μετά τη μελέτη του τοπογραφικού διαγράμματος κάτοψης του
θεάτρου παρατηρήθηκαν σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις σε μεγάλο
αριθμό εδωλίων, κυρίως κατά το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα του,
οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στη γεωμετρία του. Ακόμη
παρατηρήθηκε ότι το τμήμα του θεάτρου πάνω από το διάζωμα
ακολουθεί διαφορετική γεωμετρία χάραξης.

Εικόνα 4.1: Κέντρο χάραξης ομόκεντρων κύκλων
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Επομένως για την επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών σημείων
που συμμετείχαν στην διαδικασία προσδιορισμού του βασικού άξονα, οι
εργασίες περιορίστηκαν στην κεντρική κερκίδα του θεάτρου καθώς η
περιοχή αυτή παρουσιάζει τις λιγότερες φθορές και φαίνεται ότι διατηρεί
καλύτερα την σωστή γεωμετρία του θεάτρου.
Για τον προσδιορισμό του βασικού άξονα συμμετρίας αρχικά
σχεδιάστηκαν 27 ομόκεντροι κύκλοι οι οποίοι αντιστοιχούν στις 27
σειρές εδωλίων του θεάτρου. Η χάραξη των κύκλων έγινε θεωρώντας ως
κέντρο το σημείο της ορχήστρας το οποίο υλοποιείται όπως φαίνεται
στην εικόνα 4.1 και θεωρείται ότι αποτελεί ίχνος του πραγματικού
κέντρου χάραξης. Οι κύκλοι απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με
0.68m όσο και το πλάτος των εδωλίων[Διάζωμα, 2013].

Σχήμα 4.3: Άξονας συμμετρίας του θεάτρου
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Στη συνέχεια έπρεπε να προσδιοριστούν 3 άξονες:
- δύο άξονες οι οποίοι αντιστοιχούν στις κεντρικές κλίμακες και
συγκεκριμένα στο εσωτερικό όριο αυτών Κ1 και Κ2
- και ο άξονας Α, ο οποίος αντιστοιχεί στον βασικό άξονα συμμετρίας
του θεάτρου, όπως φαίνονται στο σχήμα 4.3.
Οι άξονες Κ1 και Κ2 ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για τον
καθορισμό της αρχής και του τέλους καθενός από τα 27 τόξα, από τα
μέσα των οποίων διέρχεται ο άξονας συμμετρίας.
Για τον προσδιορισμό της ευθείας Κ1 επιλέχθηκαν προσεκτικά 31
σημεία, κατά μήκος του ορίου μεταξύ των σκαλοπατιών της κλίμακας
και της εξωτερικής πλευράς των εδωλίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για την προσαρμογή της καλύτερης ευθείας που διέρχεται από αυτά,
σύμφωνα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 4.1.
Έτσι προέκυψε ότι:
και
m, οι παράμετροι της ευθείας
με σφάλμα
Όμοια, μετά από επιλογή 31 σημείων, για την ευθεία Κ2 προέκυψε
ότι:
και
με σφάλμα
Στη συνέχεια μετά τη σχεδίαση των δύο αξόνων Κ1 και Κ2,
ορίστηκαν τα 27 τόξα της κεντρικής κερκίδας και επιλέχθηκαν δύο από
αυτά, κατά την 1η και την 26η σειρά εδωλίων που παρουσίαζαν αρκετά
καλή προσαρμογή (σχήμα 4.3). Τα τόξα χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό του βασικού άξονα συμμετρίας, ο οποίος προκύπτει από
την ευθεία που διέρχεται από τα μέσα των χορδών των τόξων.
Σημειώνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα των 27 τόξων για
την προσαρμογή της καλύτερης ευθείας που διέρχεται από αυτά, το
όμως που προέκυψε ήταν πολύ μικρό και θεωρήθηκε πιο αντικειμενικός
ο προσδιορισμός του σφάλματος με 2 σημεία.
Το σφάλμα προσδιορισμού της γωνίας διεύθυνσης μιας γραμμής (π.χ.
του βασικού άξονα συμμετρίας του θεάτρου) είναι ανάλογο του
σφάλματος το οποίο φέρουν οι συντεταγμένες των σημείων, τα οποία
ορίζουν τη γραμμή αυτή, και αντιστρόφως ανάλογο προς τη μεταξύ τους
απόσταση.[Πανταζής, 2002]
Έτσι προκύπτει:

39

με σφάλμα προσδιορισμού:

Όπου:
, θεωρώντας το σημείο x μέσο της χορδής και τα x1, x2
σημεία των Κ1 και Κ2 αντίστοιχα,
,
οπότε θεωρώντας
προκύπτει

m και

m,

m.

Οπότε, το αστρονομικό αζιμούθιο του βασικού άξονα είναι:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
5.1 Γενικά
Η διερεύνηση του προσανατολισμού ενός μνημείου είναι μια
διαδικασία η οποία απαιτεί το συνδυασμό της γεωμετρικής πληροφορίας
και των ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με αυτό. Ουσιαστικά
εξετάζεται κατά πόσο σχετίζεται η επιλογή της θέσης και του
προσανατολισμού του με την φαινόμενη θέση του ήλιου ή άλλου
ουράνιου σώματος που μπορεί να έχει κάποιο ρόλο στη λατρευτική και
λειτουργική διαδικασία του μνημείου.
Επομένως για την ερμηνεία του προσανατολισμού πρέπει να ληφθούν
υπ' όψη τα εξής στοιχεία:
- Το αστρονομικό αζιμούθιο του βασικού άξονά του.
- Ο αισθητός ορίζοντας των ορεινών όγκων των Φαιδριάδων και του
όρους της Κίρφης.
- Η φαινόμενη πορεία του ήλιου για ημερομηνίες σχετικές με το
μνημείο.
- Η φαινόμενη θέση άλλων ουράνιων σωμάτων.
- Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα θρησκευτικά, πολιτιστικά ή άλλα
δρώμενα που λάμβαναν χώρα στο θέατρο.
5.2 Προσδιορισμός φαινόμενης θέσης ήλιου και δημιουργία πορείας
Ο προσδιορισμός της φαινόμενης πορείας του ήλιου για
συγκεκριμένες ημερομηνίες πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
προγράμματος Sky Map Pro 8. [Marriot C., 2003]
Το λογισμικό αυτό είναι πρόγραμμα προσομοίωσης της ουράνιας
σφαίρας στην οποία απεικονίζονται οι θέσεις των ουράνιων σωμάτων
όπως φαίνονται από έναν συγκεκριμένο τόπο (φ,λ) και κάποια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι θέσεις των ουράνιων σωμάτων κάθε
στιγμή προσδιορίζονται βάσει της γωνίας ύψους και του αζιμουθίου τους
(αστρονομικό).
Τα στοιχεία εισόδου που απαιτούνται από το πρόγραμμα ώστε να
εξαγάγει το αποτέλεσμα για την ζητούμενη πορεία του ήλιου είναι:
-Το αστρονομικό μήκος και πλάτος του τόπου παρατήρησης
(χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα γεωδαιτικά)
-Στοιχεία θερμοκρασίας, πίεσης και υψομέτρου του τόπου.
-Η ημερομηνία διερεύνησης.
-Το ουράνιο σώμα του οποίου ζητείται η πορεία.
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-Τα χρονικά διαστήματα στα οποία θα υπολογίζονται τιμές της
πορείας (αζιμούθια, γωνίες ύψους).
-Τα μεγέθη που πρέπει να υπολογίζονται και να παρουσιάζονται από
το πρόγραμμα.
Το περιβάλλον του προγράμματος Sky Map Pro 8 φαίνεται στην
εικόνα 5.1.

Εικόνα 5.1: Ψηφιακό περιβάλλον προγράμματος Sky Map Pro 8
Τα αρχεία τα οποία λαμβάνονται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν
τις τιμές αζιμουθίου και γωνίας ύψους σε μοίρες. Ακολουθεί η μετατροπή
τους σε βαθμούς έτσι ώστε όταν θα εισαχθούν σε ψηφιακό περιβάλλον,
να είναι συγκρίσιμα με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία του ορίζοντα αλλά και
των βασικού άξονα. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση
ειδικού προγράμματος [Αθανασόπουλος Δ., 2003].
Στη συνέχεια τα στοιχεία εισάγονται σε διάγραμμα αντίστοιχο με
αυτό του αισθητού ορίζοντα, όπου στον άξονα Χ απεικονίζονται τα
αστρονομικά αζιμούθια και στον άξονα Υ οι γωνίες ύψους και έτσι
προκύπτουν οι αντίστοιχες πορείες του ήλιου για συγκεκριμένες
ημερομηνίες.
Αντίστοιχη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για τον
υπολογισμό της πορείας αστέρων, με τη διαφορά ότι οι τιμές δεν
λαμβάνονται αυτόματα μέσω αντίστοιχου αρχείου από το πρόγραμμα. Σε
αυτή τη περίπτωση οι τιμές αζιμουθίου και γωνίας ύψους ενός αστέρα,
για διαφορετικές χρονικές στιγμές, καταγράφονται χειροκίνητα από το
χρήστη.
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5.3 Διερεύνηση προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών
σε σχέση με τον Ήλιο
Ο ήλιος και η θέση του στην ουράνια σφαίρα είχε ιδιαίτερη σημασία
για τους αρχαίους πολιτισμούς καθώς απέδιδαν σε αυτόν θεϊκή ιδιότητα.
Η μελέτη της πορείας του για χαρακτηριστικές ημερομηνίες μέσα στο
χρόνο έχει οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον
προσανατολισμό πολλών αρχαίων μνημείων όχι μόνο του ελλαδικού
χώρου, αλλά και παγκοσμίως.
Για τη μελέτη του προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των
Δελφών σε σχέση με τον ήλιο πρέπει αρχικά να προσδιοριστούν οι
ημερομηνίες για τις οποίες θα δημιουργηθούν οι πορείες του ήλιου.
Έπειτα από αναζήτηση και έρευνα ιστορικών αλλά και λαογραφικώνμυθολογικών στοιχείων σχετικά με τις γιορτές, θρησκευτικές τελετές και
άλλες εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, που λάμβαναν χώρα στο
θέατρο των Δελφών, επιλέχθηκαν οι εξής ημερομηνίες:
 22 Φεβρουαρίου – αντιστοιχεί στην 7η ημέρα του αρχαίου μήνα
Βύσιου του Δελφικού ημερολογίου που θεωρείται ως η γενέθλιος
ημέρα του Απόλλωνα.
 21 Μαρτίου – εαρινή ισημερία, πιθανή ημερομηνία εορτασμού των
Θεοφανείων μια τελετή ερχομού της άνοιξης που συνέπιπτε με την
επιστροφή του Απόλλωνα στους Δελφούς. Από την ημερομηνία
αυτή πιθανώς να καθοριζόταν η έναρξη του δελφικού έτους.
 21 Μαΐου – αντιστοιχεί στην 6η ημέρα του αρχαίου μήνα
Ηρακλείου που θεωρείται πιθανή ημερομηνία εορτασμού των
Πυθίων αρχικά κάθε 8 έτη και στη συνέχεια κάθε 5 έτη (μετά τον
6ο αιώνα π.Χ.). Ακόμη θεωρείται ως η ημερομηνία που
εορτάζονταν τα Δαφνηφόρια κάθε 9 έτη.
 21 Ιουνίου/21 Δεκεμβρίου – θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο.
 22 Αυγούστου – αντιστοιχεί στην 7η ημέρα του αρχαίου μήνα
Βουκάτιου που θεωρείται πιθανή ημερομηνία εορτασμού των
Πυθίων.
 22 Σεπτεμβρίου – πιθανή ημερομηνία εορτασμού των Σεπτηρίων,
θρησκευτική τελετή αναπαράστασης του φόνου του Πύθωνα από
τον Απόλλωνα, που γινόταν κάθε 8 έτη.
Στο διάγραμμα 5.1 απεικονίζονται οι πορείες του ήλιου για τις
παραπάνω ημερομηνίες σε σχέση με τον αισθητό ορίζοντα. Ο βασικός
άξονας συμμετρίας του θεάτρου απεικονίζεται ως κάθετη ευθεία,
παράλληλη στον άξονα Y (γωνία ύψους) η οποία τέμνει τον άξονα X
(άξονας αζιμουθίων) στο σημείο που αντιστοιχεί στο αστρονομικό
αζιμούθιο με τιμή Az = 156.325g, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο
κεφάλαιο 4.
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Κατά την διερεύνηση του προσανατολισμού του θεάτρου σε σχέση με
τον ήλιο, προκύπτει ότι δεν υπάρχει ημέρα κατά την οποία η ανατολή του
ηλίου να συμβαίνει μπροστά από τον άξονα του θεάτρου. Επομένως
σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία δεν υπάρχει δυνατότητα
χρονολόγησης του μνημείου.
Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι ώρες ανατολής και δύσης του
ηλίου για κάθε ημερομηνία, καθώς και η ώρα διέλευσης του μπροστά
από τον άξονα του θεάτρου.

Ημερομηνία/ώρα

Ώρα ανατολής
(π.μ)

Ώρα δύσης
(μ.μ)

Ώρα διέλευσης από
άξονα (π.μ)

22 Φεβρουαρίου

7.20

6.13

10.30

21 Μαρτίου

6.38

6.39

10.49

21 Μαΐου

5.12

7.32

11.20

21 Ιουνίου

4.59

7.52

11.35

22 Αυγούστου

5.42

7.20

11.16

22 Σεπτεμβρίου

6.13

6.35

10.40

21 Δεκεμβρίου

7.49

5.15

9.43

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα διερεύνησης πορειών ηλίου
Δεν υπήρχε η δυνατότητα επιβεβαίωσης στοιχείων που αφορούν στην
ώρα έναρξης των Πυθικών αγώνων ή άλλων τελετών, επομένως δεν έγινε
συσχέτιση του προσανατολισμού με την ώρα διέλευσης του ήλιου από
αυτόν.
Η χρονολογία για την οποία έγινε η διερεύνηση είναι το 240 π.Χ.
καθώς το έτος κτίσης του θεάτρου πιθανολογείται ότι βρίσκεται μεταξύ
του 3ου και 2ου προχριστιανικού αιώνα. Αντίστοιχη έρευνα έγινε και για
το 300 πχ χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές.
Οι υπολογισμοί της πορείας του ήλιου έγιναν με τη βοήθεια του
προγράμματος SkyMap pro 8 και η απεικόνισή τους σε ενιαίο διάγραμμα
έγινε με τη χρήση του excel.
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Διάγραμμα 5.1: Πορείες του ήλιου κατά τις ημερομηνίες ενδιαφέροντος
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5.4 Διερεύνηση προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών
σε σχέση με Αστερισμούς
Παρατηρώντας στον ουράνιο θόλο τους αστέρες, διαπιστώνεται ότι
αυτοί δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε αυτόν, ενώ παρουσιάζουν
κάποιους ευδιάκριτους σχηματισμούς, που προκύπτουν από τη σύνδεση
των λαμπρότερων αστέρων με φανταστικές γραμμές και ορίζουν τους
αστερισμούς.
Από την παρατήρηση τους, οι αστέρες φαίνονται να περιστρέφονται
γύρω από τους πόλους, διαγράφοντας τροχιές σε παράλληλους κύκλους
με τον ουράνιο ισημερινό (προβολή του γήινου ισημερινού στην ουράνια
σφαίρα) από την Ανατολή στη Δύση όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2.
Αυτή η φαινομενική κίνηση των αστέρων οφείλεται ουσιαστικά στην
ημερήσια περιστροφή της γης η οποία όμως δεν επηρεάζει τις σχετικές
τους θέσεις. Επιπλέον, εξαιτίας της ετήσιας κίνησης της γης, κάθε
αστέρας περνά κάθε μέρα από το ίδιο σημείο περίπου 4 λεπτά νωρίτερα
κάθε νύχτα. Έτσι σε ένα χρόνο η συνολική καθυστέρηση είναι 24 ώρες κι
άρα ένα χρόνο αργότερα όταν η Γη βρεθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο της
τροχιάς της, η εικόνα του ουρανού θα είναι η ίδια.
[Χριστοπούλου Π.Ε., Γούδης Χ.,, 2011]

Εικόνα 5.2: Ίχνη της κίνησης των αστέρων γύρω από τον Βόρειο
Ουράνιο Πόλο
Οι αστέρες διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:
- Αειφανείς αστέρες, που παρατηρούνται όλο το 24ωρο, πάνω από τον
ορίζοντα.
- Αφανείς αστέρες, που παραμένουν όλο το 24ωρο κάτω από τον
ορίζοντα και η παρατήρησή τους δεν είναι εφικτή.
- Αμφιφανείς αστέρες, που άλλοτε παρατηρούνται πάνω από τον
ορίζοντα και άλλοτε όχι.
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Η φαινόμενη θέση των αστέρων στην ουράνια σφαίρα συνδέεται
ουσιαστικά με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου παρατήρησης.
Έτσι στην Ελλάδα είναι ορατοί οι αστερισμοί (αειφανείς) που είναι
κοντά στον βόρειο ουράνιο πόλο, οποιαδήποτε στιγμή καθόλη την
διάρκεια του έτους. Τέτοιοι αστερισμοί είναι η Μικρή Αρκτος, η Μεγάλη
Αρκτος και η Κασσιόπη. Οι αμφιφανείς αστερισμοί, που είναι και οι
περισσότεροι, είναι ορατοί σε ορισμένες εποχές του έτους και μη ορατοί
σε άλλες, ανάλογα με τη θέση τους στην ουράνια σφαίρα.(εικόνα 5.3)
[Θεοδοσίου Σ., Δανέζης Μ., 1991]

Εικόνα 5.3: Αειφανείς, Αμφιφανείς και Αφανείς αστέρες
Οι αστέρες επίσης ταξινομούνται με βάση τη λαμπρότητά τους, με το
φαινόμενο μέγεθος «m» (magnitude). ΄Ολοι οι ορατοί, με γυμνό
οφθαλμό, αστέρες κατατάσσονται σε έξι μεγέθη. Στο πρώτο μέγεθος (m =
1) ανήκουν οι λαμπρότεροι, στο δεύτερο (m = 2) οι αμέσως αμυδρότεροι
κ.ο.κ., ενώ στο έκτο (m = 6) αντιστοιχούν οι μόλις ορατοί με γυμνό
οφθαλμό.
Για τους αμφιφανείς αστέρες, πολύ σημαντικά φαινόμενα θεωρούνταν
για τους αρχαίους πολιτισμούς, η εώα επιτολή, δηλαδή η εμφάνιση ενός
αστέρα λίγο πριν την ανατολή του ήλιου, και η εσπερία επιτολή, η
εμφάνιση αμέσως μετά την δύση του ήλιου. Η επιτολή χαρακτηριστικών
αστέρων κατείχε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των εποχών, στον
ορισμό των ημερολογίων, στον υπολογισμό της ώρας, στον καθορισμό
των αγροτικών εργασιών και σε πολλές άλλες διαδ ικασίες της
καθημερινής ζωής των αρχαίων πολιτισμών. Επιπλέον η επιτολή
αστέρων-αστερισμών έχει συνδεθεί με πολλές θρησκευτικές και
λατρευτικές τελετουργίες του αρχαίου κόσμου.
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5.4.1 Διερεύνηση προσανατολισμού σε σχέση με Αστερισμούς
Κατά την προσπάθεια ερμηνείας του προσανατολισμού του θεάτρου
με βάση τη θέση ορισμένων αστερισμών στον ουράνιο θόλο των Δελφών
του 240π.Χ. αλλά και τη σχετική τους θέση, εκτιμήθηκαν κυρίως
λαογραφικά και μυθολογικά στοιχεία και όχι τόσο οι σχετικές ιστορικές
πληροφορίες.
Πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην κίνηση-θέση
των αστερισμών κατά τις ημερομηνίες οι οποίες αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο, ενώ πραγματοποιήθηκε πλήθος παρατηρήσεων
σε ημερομηνίες που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το έτος.
Οι Δελφοί ήταν το κυριότερο ιερό του Απόλλωνα στον οποίο και ήταν
αφιερωμένο, μεταξύ άλλων μνημείων και το αρχαίο θέατρο. Για το λόγο
αυτό οι αστερισμοί που αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης είναι
εκείνοι που αφορούν στο πρόσωπο του Απόλλωνα αλλά και στην ιστορία
των Δελφών.
Ο Απόλλωνας εμπλέκεται σε πάρα πολλούς μύθους και επομένως
συνδέεται με αρκετούς αστερισμούς. Από αυτούς έγινε η επιλογή των πιο
σημαντικών σε ότι αφορά τη συσχέτισή τους με τον ίδιο τον Απόλλωνα
αλλά και με τον τόπο των Δελφών, καθώς οι μύθοι έχουν τοπικό
χαρακτήρα.
Οι αστερισμοί οι οποίοι επιλέχθηκαν είναι οι εξής:
 Lyra: πρόκειται για τον αστερισμό της Λύρας, ο πιο
χαρακτηριστικός από τους αστερισμούς που συνδέονται με τον
Απόλλωνα (ο οποίος θεωρείται ο θεός της μουσικής και της
ποίησης).
Η Λύρα είναι μικρός αστερισμός, αλλά ο κύριος αστέρας της, α
Λύρας, ο Βέγας, με φαινόμενο μέγεθος 0.09 αποτελεί το δεύτερο
λαμπρότερο αστέρα του βόρειου ημισφαιρίου (μετά τον
Αρκτούρο).
Ο Βέγας σχηματίζει μια κορυφή της ομάδας αστέρων του
Θερινού Τριγώνου (εντυπωσιακός σχηματισμός που δεσπόζει στον
καλοκαιρινό ουρανό). Ο Βέγας θα είναι ο βόρειος πολικός αστέρας
σε 13727 χρόνια, όπως ήταν και το 12.000π.Χ., λόγω
της μετάπτωσης των ισημεριών.(εικόνες 5.4, 5.5)
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Εικόνα 5.4: Αστερισμός της Λύρας

Εικόνα5.5: Αναπαράσταση του
αστερισμού Lyra

 Cygnus: πρόκειται για τον αστερισμό του Κύκνου, ο κύκνος
θεωρείται ιερό ζώο του Απολλώνα,
Ο αστέρας α Κύκνου είναι και ο φωτεινότερος του όλου
αστερισμού, με φαινόμενο μέγεθος 1.33. Είναι γνωστός με το
ιδιαίτερο όνομα Ντενέμπ, όπου και σηματοδοτεί την ουρά του
αστερισμού. Εύκολα ορατός τα καλοκαιρινά βράδια μέχρι και τον
Νοέμβριο, περνά από το ζενίθ στη βόρεια Ελλάδα και αποτελεί τη
βορειοανατολική κορυφή του λεγόμενου «Θερινού Τριγώνου».
Είναι ο 19ος σε φωτεινότητα αστέρας ολόκληρου του νυκτερινού
ουρανού. (εικόνες 5.6, 5.7)

Εικόνα 5.6: Αστερισμός του Κύκνου

Εικόνα 5.7: Αναπαράσταση του
αστερισμού Cygnus
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 Delphinus: πρόκειται για τον αστερισμό του Δελφίνου-Δελφινιού,
συμβολίζει το δελφίνι το οποίο έχει άμεση σχέση τόσο με τον
Απόλλωνα, όσο και με τον βασικό τοπικό μύθο των Δελφών, ενώ
θεωρείται ότι εκεί οφείλεται και η ονομασία Δελφοί.
Είναι μικρός αστερισμός με φαινόμενο μέγεθος του α αστέρα
του 3.76 (εικόνες 5.8, 5.9).

Εικόνα 5.8: Αστερισμός του Δελφίνου

Εικόνα5.9: Αναπαράσταση του
αστερισμού Delphinus

Με την βοήθεια του προγράμματος SkyMap Pro 8 προσδιορίστηκαν
οι κινήσεις των αστερισμών και των σχετικών τους θέσεων για τις
ημερομηνίες ενδιαφέροντος.
Ημερομηνία/θέαση/
ώρα

Θέαση καθ’
όλη τη
διάρκεια της
νύχτας

Θέαση κατά
τη διέλευση
από άξονα

Ώρα
διέλευσης από
άξονα

22 Φεβρουαρίου

Ναι

Δεν είναι
ορατός

08.10

21 Μαρτίου
21 Μαΐου

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

06.20
02.20

21 Ιουνίου

Ναι

Ναι

00.18

22 Αυγούστου

Ναι

Δεν είναι
ορατός

20.15

22 Σεπτεμβρίου

Ναι

Δεν είναι
ορατός

18.13

21 Δεκεμβρίου

Επιτολή

Δεν είναι
ορατός

12.15

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα διερεύνησης πορείας delphinus
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Διάγραμμα 5.2: Πορείες αστερισμών ενδιαφέροντος
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Στο διάγραμμα 5.2 απεικονίζονται οι πορείες των αστερισμών σε
σχέση με τον αισθητό ορίζοντα και τον βασικό άξονα του θεάτρου. Οι
πορείες αναφέρονται στον α αστέρα κάθε αστερισμού.
Κατά τη διερεύνηση της πορείας των αστερισμών δεν προκύπτει
συσχέτιση με τον άξονα του θεάτρου, παρά μόνο για τον αστερισμό του
Δελφίνου. Ο αστερισμός διέρχεται από τον άξονα σε σημείο υψηλότερο
από το επίπεδο του αισθητού ορίζοντα του τόπου, δεν παρατηρείται
δηλαδή ανατολή του αστερισμού κατά τη διεύθυνση του άξονα.
Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν στον
αστερισμό delphinus και αναφέρεται χαρακτηριστικά το γεγονός ότι η
διέλευσή του από τον άξονα είναι εμφανής μόνο κατά τις ημερομηνίες 21
Μαΐου, 21 Ιουνίου και 21 Μαρτίου (οριακά λίγο πριν την ανατολή).
Σημειώνεται ότι εντοπίσθηκαν και άλλοι αστερισμοί που σχετίζονται
με τον Απόλλωνα οι οποίοι διέρχονται από τον άξονα του θεάτρου κατά
τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς όμως να προκύπτουν
αξιοσημείωτες παρατηρήσεις. Επίσης δεν παρατηρείται ανατολή κάποιου
άλλου χαρακτηριστικού αστέρα κατά τη διεύθυνση του βασικού άξονα
στον ορίζοντα του τόπου.
5.4.2 Διερεύνηση της σχετικής θέσης αστερισμών
Η διερεύνηση του προσανατολισμού σε σχέση με τα ουράνια σώματα,
εφόσον δεν λαμβάνεται υπόψη ο αισθητός ορίζοντας, δηλαδή η γωνία
ύψους παρατήρησης των φαινομένων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο κατά τη
διερεύνηση της σχετικής θέσης αυτών και συνυπολογίζοντας ως τρίτη
διάσταση τη χρονική στιγμή παρατήρησης των φαινομένων.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, την στιγμή διέλευσης ενός αστέρα από
τον άξονα του θεάτρου κάποιος άλλος αστέρας να βρίσκεται σε ειδική
θέση. Ως ειδική θέση μπορεί να θεωρηθεί η ανατολή ή η δύση του
αστέρα στον αισθητό ορίζοντα, η διέλευσή του από το ζενίθ, ή ακόμα και
η ευθυγράμμιση του με άλλους αστέρες κλπ
Επιδιώκοντας μια τέτοια προσέγγιση ερευνήθηκε η σχετική θέση
ορισμένων ουράνιων σωμάτων κατά τις ημερομηνίες ενδιαφέροντος.
Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες παρατηρήσεις:
Σχετική θέση των αστερισμών Delphinus και Lyra
Από τη μελέτη της κίνησης των αστερισμών στο νυχτερινό ουρανό
των Δελφών και λαμβάνοντας υπόψη και την διάσταση του χρόνου,
διαπιστώθηκε ότι ο αστερισμός της Λύρας βρίσκεται στο ζενίθ του τόπου
κατά την ίδια χρονική στιγμή όπου ο αστερισμός του Δελφίνου έρχεται
μπροστά από τον άξονα του θεάτρου (εικόνες 5.10, 5.11).
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Αφορμή για την παρατήρηση αυτή αποτέλεσαν ιστορικάαρχαιολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο το
περίφημο άδυτο από το οποίο χρησμοδοτούσε η Πυθία, να βρισκόταν στο
εσωτερικό του ναού του Απόλλωνα σε σημείο όπου υπήρχε άνοιγμα
στην οροφή του κτιρίου. Κάτι τέτοιο καθιστά την παρατήρηση των
αστέρων που διέρχονται από το ζενίθ, από το χώρο του αδύτου, ως τη
μοναδική παρατήρηση προς τον ουράνιο θόλο και πιθανά ιδιάζουσας
σημασίας.

Εικόνα 5.10: Σχετική θέση των αστερισμών Lyra-Delphinus-Cygnus
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να γίνει ορατό σε τέσσερις από τις
ημερομηνίες που εξετάζονται, 21η Μαρτίου-Μαΐου-Ιουνίου και 22α
Αυγούστου. Ωστόσο αναφέρεται ως πιο χαρακτηριστική η 21η Μαρτίου,
κατά την οποία το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα 18 λεπτά πριν την
ανατολή του ηλίου (βλ. πίν.5.3, πιν.5.4) ομοιάζοντας έτσι με την
συγκυρία της εώας επιτολής. Αν δηλαδή, αντί για την ανατολή του Βέγα
(a της Λύρας), θεωρηθεί σημαντική η μεσουράνηση και διέλευσή του
από το ζενίθ του τόπου.
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Εικόνα 5.11: Αναπαράσταση αστερισμών κατά τη σχετική τους θέση
Σχετική θέση του αστερισμού Draco και του ήλιου
Με αφορμή το βασικό μύθο που σχετίζεται με τους Δελφούς και
αφορά στη νίκη του Απόλλωνα επί του δράκοντα Πύθωνα και την
επικράτησή του έκτοτε στο ιερό των Δελφών, έγινε έρευνα πιθανής
αναπαράστασης του μύθου στον ουράνιο θόλο των Δελφών.
Ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια τέτοια
αναπαράσταση, όπου δηλαδή κατά την ανατολή του ήλιου (Απόλλωναςπροσωποποίηση του φωτός και του ήλιου) παρατηρείται η δύση του
αστερισμού του Δράκοντα (Πύθωνας), λαμβάνει χώρα στον ουράνιο
θόλο των Δελφών γύρω στις 18-25 Αυγούστου. Σημειώνεται ακόμη ότι ο
αστερισμός του δράκοντα δύει πριν την ανατολή του ηλίου κατά την
διεύθυνση του βασικού άξονα του θεάτρου, αλλά κατά την αντίθετη
φορά (Az=256.3g). (εικόνα 5.12)
Ο προσανατολισμός του θεάτρου των Δελφών σε σχέση με τον
αστερισμό του Δράκοντα δεν μπορεί να επαληθευτεί, καθώς δεν έγιναν
μετρήσεις σε σημεία του ορίζοντα κατά την διεύθυνση που παρατηρείται
η δύση του αστερισμού. Η διερεύνηση έγινε έπειτα από κατά προσέγγιση
υπολογισμό της γωνίας ύψους του ορίζοντα, μετά από ταυτόχρονη
παρατήρηση του διαγράμματος του αισθητού ορίζοντα και φωτογραφιών
όπου απεικονίζεται το πίσω μέρος του θεάτρου (η γωνία ύψους
προκύπτει περίπου ίση με 30g).
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Σημειώνεται ότι 22 Αυγούστου είναι πιθανή ημερομηνία τέλεσης των
Πυθίων, όπου σε ανάμνηση της νίκης του Απόλλωνα, γινόταν
αναπαράσταση του μύθου σε θεατρική παράσταση κατά την πρώτη ή
δεύτερη ημέρα των αγώνων.

Εικόνα 5.12: Ο Αστερισμός του Δράκοντα

5.4.3 Άλλες παρατηρήσεις αστερισμών που αφορούν στον τόπο των
Δελφών
 Κατά την 23 Απριλίου η πορεία του ήλιου συμπίπτει με την πορεία
του άλφα αστέρα του Δελφίνου – μέρα εορτής του Αγ. Γεωργίου.
(διάγραμμα 5.3)
Η 23η Απριλίου είναι μια από τις
ημερομηνίες που
επιλέχθηκαν αρχικά για την διερεύνηση του προσανατολισμού του
θεάτρου, ωστόσο δεν προέκυψαν αξιοσημείωτες παρατηρήσεις
όσον αφορά τη θέση των αστερισμών στον ουράνιο θόλο.
Αφορμή για την επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας ήταν
η ομοιότητα του μύθου με τον οποίο σχετίζεται ο Άγιος Γεώργιος,
όπου εμφανίζεται να σκοτώνει έναν δράκοντα, με τον μύθο του
Πύθιου Απόλλωνα.
Θεωρήθηκε πιθανό ο μύθος του φόνου του Δράκοντα να
επέζησε και μετά το τέλος του ιερού των Δελφών και της αρχαίας
θρησκείας, και με την επικράτηση του Χριστιανισμού να
αφομοιώθηκε σχεδόν ίδιος. Σημειώνεται ότι ο Πολιούχος Άγιος
της γειτονικής Αράχωβας είναι ο Άγιος Γεώργιος.
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Σε συνδυασμό λοιπόν με την παρατήρηση σύμπτωσης της
πορείας ή έστω, του σημείου ανατολής του ηλίου με το σημείο
ανατολής του άλφα αστέρα του Δελφίνου στον ορίζοντα, κατά την
23η Απριλίου, θεωρείται πιθανό η συγκεκριμένη ημέρα να είχε
ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο των Δελφών.

Διάγραμμα 5.3: Πορεία Ηλίου και α Delphinus κατά την 23 η Απριλίου
 Η εώα επιτολή του Delphinus συμβαίνει περί τα τέλη Δεκεμβρίου
– χειμερινό ηλιοστάσιο
Το φαινόμενο της εώας και εσπέριας επιτολής, καθώς θεωρείται
πως είχε ιδιαίτερη σημασία για τους αρχαίους πολιτισμούς,
παρατηρήθηκε εκτός από τον αστερισμό του Δελφίνου και για τους
υπόλοιπους αστερισμούς χωρίς αξιοσημείωτες παρατηρήσεις.
Στον πίνακα 5.3 αναφέρονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες
πραγματοποιείται επιτολή των αστερισμών Delphinus, Lyra και
Cygnus.
Αστερισμός

Εώα επιτολή

Εσπέρια επιτολή

Delphinus

20-26 Δεκεμβρίοιυ

10-15 Ιουνίου

Lyra

1-8 Δεκεμβρίου

25-30 Μαΐου

Cygnus

1-5 Ιανουαρίου

18-24 Ιουνίου

Πίνακας 5.3: Ημερομηνίες επιτολής αστερισμών
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 Κατά την ανατολή του ηλίου, περί τα τέλη Μαΐου, παρατηρείται η
δύση του αστερισμού του Όφι.
Αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό που περιγράφεται στην
παράγραφο 5.4.2 για τον αστερισμό Draco, διαπιστώνεται και για
τον αστερισμό Serpens (Όφις), ο οποίος θα μπορούσε επίσης να
συμβολίζει τον Πύθωνα. Η δύση του αστερισμού όμως,
παρατηρείται κατά διεύθυνση με αζιμούθιο περίπου ίσο με 300 g 320g, όπου για την εκτίμηση του αισθητού ορίζοντα υπήρχε
διαθέσιμο μόνο φωτογραφικό υλικό, συνεπώς μεγαλύτερη
αβεβαιότητα.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια διερεύνησης και του
προσανατολισμού του ναού του Απόλλωνα. Σημειώνεται βέβαια ότι δεν
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις που να αφορούν στο οικοδόμημα του ναού και οι
όποιες εκτιμήσεις για τον άξονα συμμετρίας του, έγιναν κατόπιν παρατηρήσεως
σχεδίων και κατόψεων του ευρύτερου χώρου του ιερού των Δελφών (λαμβάνοντας
φυσικά υπόψη την τιμή αστρονομικού αζιμουθίου του άξονα του αρχαίου θεάτρου).
[Διάζωμα, 2011]
Ο ναός του Απόλλωνα λοιπόν εκτιμάται ότι έχει βορειανατολικό
προσανατολισμό με τιμή αστρονομικού αζιμουθίου Az=57g περίπου. Κατά την
διεύθυνση του άξονα δεν παρατηρείται ανατολή του ηλίου, καθώς επίσης δεν
παρατηρείται ανατολή κάποιου αστερισμού που να σχετίζεται με τον Απόλλωνα ή
τους Δελφούς.
Ο αστερισμός της Κασσιόπης, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι συνδέεται μυθολογικά
με τον Απόλλωνα ή τους Δελφούς, παρατηρήθηκε δευτερευόντως, καθώς η ανατολή
του από τον αισθητό ορίζοντα συμβαίνει/ολοκληρώνεται την στιγμή που παίρνει την
θέση του ο Βέγας της Λύρας στο ζενίθ.
Είναι πιθανό επομένως, η ανατολή του αστερισμού της Κασσιόπης να
αποτελούσε ένδειξη για όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του ναού (ιερείς) ότι ο
αστερισμός της Λύρας βρίσκεται στο ζενίθ.
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.2, η διέλευση της Λύρας από το ζενίθ
του τόπου είναι πιθανό να αποτελούσε φαινόμενο ιδιαίτερης σημασίας. Τέλος,
αναφέρεται ότι η εώα επιτολή του αστερισμού της Κασσιόπης συμβαίνει γύρω στα
τέλη Μαρτίου – εαρινή ισημερία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας προσδιορίστηκε μια
σειρά στοιχείων που αφορούν στη γεωμετρία του αρχαίου θεάτρου των
Δελφών και στον ευρύτερο χώρο όπου αυτό εντάσσεται, εφαρμόζοντας
γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους με την βοήθεια σύγχρονων
γεωδαιτικών σταθμών.
 Προσδιορίστηκαν οι γεωδαιτικές συντεταγμένες φ,λ στο σύστημα
WGS΄84 και το ορθομετρικό υψόμετρο, που ορίζουν τη θέση του
αρχαίου θεάτρου των Δελφών, στο ελληνικό αλλά και στο
παγκόσμιο σύστημα αναφοράς. Οι συντεταγμένες που
αναφέρονται στο κέντρο της ορχήστρας είναι:








φ = 38° 28′ 56″.795
λ =22° 30′ 02″.138
Η = 592.78 m
Προσδιορίστηκε ο βασικός άξονας συμμετρίας του μνημείου
Προσδιορίστηκε το αστρονομικό αζιμούθιο του βασικού άξονα:
Αz = 156.324 g ,
με σφάλμα προσδιορισμού σΑz=  40cc
Πραγματοποιήθηκε γεωμετρικός προσδιορισμός της οριογραμμής
του αισθητού ορίζοντα κατά την βορειοανατολική έως τη
νοτιοδυτική διεύθυνση στο χώρο του μνημείου και έγινε η
ψηφιακή απεικόνισή του σε διάγραμμα (αζιμουθίου – γωνίας
ύψους υ)
Πραγματοποιήθηκε γεωμετρικός προσδιορισμός της φαινόμενης
πορείας του ήλιου για χαρακτηριστικές ημερομηνίες κατά το έτος
240π.Χ.
Προσδιορίστηκαν οι θέσεις διαφόρων αστέρων και της φαινόμενης
πορείας αυτών κατά το έτος 240π.Χ.

Κατά τη διερεύνηση του προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου η
οποία έγινε συνεκτιμώντας τις γεωμετρικές και ιστορικές πληροφορίες,
προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 Το αρχαίο θέατρο των Δελφών έχει προσανατολισμό
Νοτιοανατολικό.
 Όσον αφορά τον προσανατολισμό του θεάτρου των Δελφών σε
σχέση με τον ήλιο δεν προκύπτει συσχέτιση με την ανατολή για
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καμία ημέρα του χρόνου. Επομένως δεν έγινε χρονολόγηση του
μνημείου.
 Δεν προκύπτει σύνδεση του προσανατολισμού του θεάτρου των
Δελφών με την ανατολή άλλων αστέρων, στον ορίζοντα του τόπου.
 Εφόσον δεν λαμβάνεται υπόψη ο αισθητός ορίζοντας δηλαδή η
γωνία ύψους παρατήρησης των φαινομένων, προκύπτει ότι
υπάρχει συσχέτιση με τον αστερισμό του Δελφίνου (Delphinus).
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη και την
σχετική θέση του αστερισμού της Λύρας (Lyra). Συγκεκριμένα
διαπιστώθηκε ότι ο άξονας του αρχαίου θεάτρου είναι
προσανατολισμένος κατά τη διεύθυνση που ορίζει ο αστερισμός
του Δελφίνου την χρονική στιγμή όπου ο αστερισμός της Λύρας
βρίσκεται στο ζενίθ του τόπου.
Στο πλαίσιο γενικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την
παρούσα εργασία, σημειώνεται επιπλέον ότι η διερεύνηση του
προσανατολισμού των αρχαίων θεάτρων αποτελεί δυσκολότερη
περίπτωση σε σχέση με άλλα μνημεία, όπως είναι για παράδειγμα οι
αρχαίοι ναοί, των οποίων ο προσανατολισμός έχει μελετηθεί κατά κόρον.
Η δυσκολία αυτή οφείλεται στη γεωμετρία των αρχαίων θεάτρων και
εντοπίζεται κυρίως στον καθορισμό του βασικού άξονα, καθώς σε
αντίθεση με άλλα οικοδομήματα όπου οι κύριοι άξονες καθορίζονται από
τα χαρακτηριστικά ανοίγματα που βρίσκονται σε αυτά (είσοδος-έξοδος,
παράθυρα κλπ), τα αρχαία θέατρα ως ανοιχτοί χώροι δεν έχουν
αντίστοιχα εμφανή αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.
Επιπρόσθετα, τα αρχαία θέατρα, ως ανοιχτοί χώροι, δεν
παρουσιάζουν συγκεκριμένη «δίοδο» του ηλιακού φωτός και των
ακτίνων του ήλιου σε αυτά, ούτε συγκεκριμένη θέση από όπου να
μπορούν να θεαθούν τα διάφορα ουράνια φαινόμενα, καθιστώντας έτσι
και τη διαδικασία της διερεύνησης του προσανατολισμού σε σχέση με τα
ουράνια σώματα, ακόμη δυσκολότερη.
Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι τα αρχαία θέατρα
αποτελούν οικοδομικές κατασκευές με αρκετές ιδιαιτερότητες, εξαιτίας
του μεγάλου μεγέθους και της έκτασης που καταλαμβάνουν, αλλά και
εξαιτίας της απαίτησης έντονης φυσικής κλίσης του εδάφους στον τόπο
θεμελίωσής τους. Επομένως είναι λογικό οι κτήτορες τους, κατά την
επιλογή της χωροθέτησής τους, να λάμβαναν υπόψη και την εκάστοτε
τοπογραφία-γεωμορρφολογία του εδάφους.
Ως εκ τούτου για την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων, απαιτείται
μία ευρύτερη έρευνα, η οποία θα αφορά σε μεγάλο αριθμό αρχαίων
θεάτρων, σχετικά με την θέση και τον προσανατολισμό τους.
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ABSTRACT
The subject of this diploma thesis is the investigation of the
orientation of the ancient theater of Delphi using modern geodetic and
astrogeodetic methods.
The theater is part of the archaeological site of Delphi, which is a
UNESCO World Heritage Site and is located on the SW side of Mount
Parnassus in Phocis prefecture.
This thesis consists of six chapters.
The first chapter is a reference to the ancient Greek theater and its
architecture. Subsequently, historical and constructive information
regarding the ancient theater of Delphi is presented. Additionally
described is the definition of the scope of the thesis as well as the
methodology followed.
In the second chapter geodetic work that took place at the theatre is
presented, with references on the process of measurements, the methods
used and the results.
The third chapter presents the methodology for the astronomical
azimuth identification and astrogeodetic observations. The Astronomical
azimuth of one direction is being determined as well as the accuracy
achieved.
The fourth chapter describes in detail the process of identification of
the main axis of the theater and the final value of its astronomical azimuth
is calculated.
The fifth chapter presents in detail the procedure of the investigation
of the monument’s orientation and the implementation stages of it during
the effort on the interpretation of its orientation.
Finally, the sixth chapter presents the results of operations and overall
conclusions on the orientation of the theater.
The results of this work are:
 The determination of the geodetic coordinates of the monument's
position.
 The definition of the main axis of the theater.
 The determination of the astronomical azimuth of the main axis.
 The confirmation of the southeastern orientation of the monument.
 The finding that the orientation of the theater is associated with the
constellations Delphinus and Lyra.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σ2 - 015A (9:58:45 πμ-10:25:15 πμ) (S2)
Baseline observation:

Σ2 --- 015A (B2)

Processed:

6/8/2013 11:10:17 πμ

Solution type:

Fixed

Frequency used:

Dual Frequency (L1, L2)

Horizontal precision:

0.049 m

Vertical precision:

0.107 m

RMS:

0.002 m

Maximum PDOP:

3.820

Ephemeris used:

Broadcast

Antenna model:

US National Geodetic Survey Calibration

Processing start time:

5/8/2013 9:58:45 πμ (Local: UTC+3hr)

Processing stop time:

5/8/2013 10:25:15 πμ (Local: UTC+3hr)

Processing duration:

00:26:30

Processing interval:

15 seconds

Vector Components (Mark to Mark)
From:

015A
Grid

Local

Global

Easting

389325.327 m

Latitude

N38°30'50.02036"

Latitude

N38°30'59.40653"

Northing

4263598.804 m

Longitude

E22°43'49.95451"

Longitude

E22°43'55.98705"

Elevation

357.019 m

Height

363.865 m

Height

392.825 m

To:

Σ2
Grid

Local

Global

Easting

369082.742 m

Latitude

N38°28'47.59687"

Latitude

N38°28'56.99590"

Northing

4260128.779 m

Longitude

E22°29'56.66641"

Longitude

E22°30'02.66916"

Elevation

592.587 m

Height

598.536 m

Height

626.862 m

Vector
ΔEasting

-20242.584 m

NS Fwd Azimuth

288.314

ΔX

10104.101 m

ΔNorthing

-3470.026 m

Ellipsoid Dist.

20542.360 m

ΔY

-17667.097 m

ΔElevation

235.568 m

ΔHeight

234.671 m

ΔZ

-2808.545 m
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Standard Errors
Vector errors:
σ ΔEasting

0.008 m

σ NS fwd Azimuth

0.000 g

σ ΔX

0.027 m

σ ΔNorthing

0.018 m

σ Ellipsoid Dist.

0.011 m

σ ΔY

0.020 m

σ ΔElevation

0.055 m

σ ΔHeight

0.055 m

σ ΔZ

0.048 m

Aposteriori Covariance Matrix (Meter²)
X

Y

X

0.0007101611

Y

0.0005103118

0.0003858441

Z

0.0012566667

0.0009321708

Z

0.0023122765

Occupations
From

To

Point ID:

015A

Σ2

Data file:

H:\Αρχαία

H:\Αρχαία

Θέατρα\Δελφοί\Delfoi\015A 217G.13o

Θέατρα\Δελφοί\Delfoi\20332170.T01

Receiver type:

NetRS

5800

Receiver serial number:

4351230303

4718132033

Antenna type:

Zephy r Geodetic w/Radome

R8/5800/SPS78x Internal

Antenna serial number:

--------

0

Antenna height (measured):

0.000 m

1.399 m

Antenna method:

Bottom of antenna mount

Cent er of bumper

Tracking Summary
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Residuals

65

66

Processing style
Elevation mask:
Auto start processing:

10.0 deg

Start automatic ID numbering:

Yes

Continuous vectors:

AUTO0001

Generate residuals:

No

Antenna model:

Yes

Ephemeris type:

Automatic

Frequency:

Automatic

Processing Interval:

Dual Frequency (L1, L2)

Force float:

Use all data
No

Acceptance Criteria
Vector Component
Flag

Fail

Horizontal Precision >

0.050 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm

Vertical Precision >

0.100 m + 1.000 ppm

0.200 m + 1.000 ppm
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Σ1 - 015A (9:59:45 πμ-10:29:30 πμ) (S3)
Baseline observation:

Σ1 --- 015A (B3)

Processed:

6/8/2013 11:10:16 πμ

Solution type:

Fixed

Frequency used:

Dual Frequency (L1, L2)

Horizontal precision:

0.052 m

Vertical precision:

0.094 m

RMS:

0.002 m

Maximum PDOP:

3.937

Ephemeris used:

Broadcast

Antenna model:

US National Geodetic Survey Calibration

Processing start time:

5/8/2013 9:59:45 πμ (Local: UTC+3hr)

Processing stop time:

5/8/2013 10:29:30 πμ (Local: UTC+3hr)

Processing duration:

00:29:45

Processing interval:

15 seconds

Vector Components (Mark to Mark)
From:

015A

Grid

Local

Global

Easting

389325.327 m

Latitude

N38°30'50.02036"

Latitude

N38°30'59.40653"

Northing

4263598.804 m

Longitude

E22°43'49.95451"

Longitude

E22°43'55.98705"

357.019 m

Height

363.865 m

Height

392.825 m

Elevation

To:

Σ1

Grid

Local

Global

Easting

369070.367 m

Latitude

N38°28'47.40197"

Latitude

N38°28'56.80102"

Northing

4260122.971 m

Longitude

E22°29'56.15974"

Longitude

E22°30'02.16246"

Elevation

592.776 m

Height

598.725 m

Height

627.050 m

Vector
ΔEasting

-20254.959 m

NS Fwd Azimuth

288.303

ΔX

10112.393 m

ΔNorthing

-3475.833 m

Ellipsoid Dist.

20555.541 m

ΔY

-17676.957 m

235.758 m

ΔHeight

234.860 m

ΔZ

-2813.133 m

ΔElevation
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Standard Errors
Vector errors:
σ ΔEasting

0.011 m

σ NS fwd Azimuth

0.000 g

σ ΔX

0.021 m

σ ΔNorthing

0.018 m

σ Ellipsoid Dist.

0.013 m

σ ΔY

0.020 m

0.048 m

σ ΔHeight

0.048 m

σ ΔZ

0.044 m

σ ΔElevation

Aposteriori Covariance Matrix (Meter²)
X

Y

X

0.0004382769

Y

0.0004058190

0.0003965224

Z

0.0008980528

0.0008671097

Z

0.0019384113

Occupations
From

To

Point ID:

015A

Σ1

Data file:

H:\Αρχαία

H:\Αρχαία

Θέατρα\Δελφοί\Delfoi\015A 217G.13o

Θέατρα\Δελφοί\Delfoi\01572171.T01

Receiver type:

NetRS

5800

Receiver serial number:

4351230303

4712130157

Antenna type:

Zephy r Geodetic w/Radome

R8/5800/SPS78x Internal

Antenna serial number:

--------

0

Antenna height (measured):

0.000 m

1.408 m

Antenna method:

Bottom of antenna mount

Cent er of bumper

Tracking Summary
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Residuals

70

71

Processing style

10.0 deg

Elevation mask:
Auto start processing:

Yes

Start automatic ID numbering:

AUTO0001

Continuous vectors:

No

Generate residuals:

Yes

Antenna model:

Automatic

Ephemeris type:

Automatic

Frequency:

Dual Frequency (L1, L2)

Processing Interval:

Use all data

Force float:

No

Acceptance Criteria
Vector Component

Flag

Fail

Horizontal Precision >

0.050 m + 1.000 ppm

0.100 m + 1.000 ppm

Vertical Precision >

0.100 m + 1.000 ppm

0.200 m + 1.000 ppm

5/4/2014 09:28:09 PM

H:\Αρχαία Θέατρα\Δελφοί\Delfoi. vc e
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Trimble Business Cent er
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