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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΩΝ 
 

 

●   ΕΦ.Α.  =  Εφορεία Αρχαιοτήτων 

●   Β.Δ. = Βάση Δεδομένων   

●   Σ.Γ.Π. \ G.I.S  =  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

●   Σ.Β.Δ. =  Σύστημα Βάσης Δεδομένων 

●   Σ.Δ.Β.Δ. = Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 

●   Ε.Κ.Χ.Α. = Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση 

●   Σ.Γ.Π. \ G.I.S. =  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

●   Π.Ε. =   Περιφερειακή Ενότητα 

●   G.P.S. = Global Position System 

●   Ο.Σ.Π.Ε. = Ομάδα Συμβίωσης Πολιτικών Εξόριστων 

●   Ε.Α.Μ.  = Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

●   Ε.Δ.Ε.Σ.  = Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος 

●   Α.Π.Ε.  = Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

●   Κ.Α.Π.Ε. = Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

●  Σ.Χ.Α \CAD =  Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης                                              

●   Π.Σ.Χ.Γ \ L.I.S = Πληροφοριακά Συστήματα Χρήσεων Γης 

 ●   Χ.Σ.Π. = Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών 

●   Σ.Α.Τ.Μ. =  Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών      

●   Ε.Μ.Π. =  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 ●   Α.Π.Θ. =  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

●   Ο/Φ   = Ορθοφωτογραφία 

●   Ν.R.C. =   National Research Council of Canada 

●   ETHZ =   Swiss Federal Institute of Technology 

●   Ι.Τ.Ε.  =   Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος για την ανάδειξη των πολιτιστικών σημείων της νήσου του 

Αγίου Ευστρατίου με την βοήθεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα, προς 

αξιοποίησή του από τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος, το Σχολείο, η 

Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου (ΕΦ.Α.) κλπ. Ειδικότερα, αναπτύσσονται 

δύο διαφορετικές εφαρμογές -μια για τον Δήμο και μια για την ΕΦ.Α. 

Λέσβου- με  καθεμία να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και να 

υπηρετεί διαφορετικό σκοπό.  

 

Για την πραγμάτωση του παραπάνω εγχειρήματος, η δομή της εργασίας 

διακλαδίζεται σε -τέσσερις- θεματικές ενότητες, με την καθεμία να 

εξυπηρετεί και διαφορετικό ρόλο. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται ο 

στόχος της εργασίας και πραγματοποιείται ανάλυση της περιοχής 

μελέτης, στην δεύτερη εξετάζονται η θέση των Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) στο πληροφοριακό χάρτη, η 

συνεισφορά τους στα δρώμενα της πολιτιστικής τεκμηρίωσης, η 

διαδικασία κατασκευής ενός Συστήματος Βάσης Δεδομένων  (Σ.Β.Δ.) 

και επεξηγείται το πρότυπο τυπικής οντολογίας CIDOC-CRM. Στην 

τρίτη περιγράφεται το σύνολο των βημάτων που απαιτούνται για την 

συλλογή των δεδομένων, την δημιουργία του Σ.Β.Δ. και την σύνδεσή του 

με τον επιλεγμένο Σ.Γ.Π. και επιπλέον παρουσιάζεται ο τρόπος που 

μπορεί να προσαρμοστεί το πρότυπο CIDOC-CRM στο υπό εξέταση 

θέμα. Ακολουθεί  η τελευταία -ενότητα- σχετικά με το σύνολο των 

δράσεων για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του νησιού και 

της αξιολόγησης του εν λόγω εγχειρήματος. 

 

Σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια αυτή είναι το σχεσιακό Σύστημα 

Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) της PostgreSQL - έκδοση 10.4 

- και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα QGIS. 
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ABSTRACT 
 

 

The object of this study is the development of an Information System, the 

purpose of which is the promotion of the culturally significant locations 

of Agios Efstratios island. This system, aided by open source software, 

can be utilized by local entities and authorities, such as schools, 

municipalities and the Ephorate of Antiquities of Lesvos, among others. 

More specifically, two applications are currently being developed, one for 

the municipality and one for the Ephorate of Antiquities of Lesvos, each 

having different attributes and serving deferent objectives.  

 

The realisation of the aforementioned undertaking, requires the structure 

be divided into four subject areas, each serving a different purpose. The 

first, which contains an analysis of the study area, presents the aim of this 

study; the second examines the position of Geographic Information 

Systems (GIS) on Informational Maps as well as their contribution 

towards events related to cultural heritage, the procedure for the 

development of a database and offers an explanation with regard to the 

standard ontology of CIDOC-CRM (CIDOC Conceptual Reference 

Model); the third offers explanations with regard to the steps required for 

the collection of data, the development of the database, its link to a 

selected GIS and, in addition, presents the manner in which CIDIC-CRM 

can be customised so that it serves this specific study; the fourth deals 

with the total number of events which aim to preserve and foreground the 

various cultural elements of this island, and the evaluation of this 

endeavour. 

 

Essential tools in this endeavour have been the Relational Database 

Management System of PostgreSQL, ver. 10.4 and the open source 

software QGIS.  
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Α.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ  
 

 

 

 

 

 

Το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιέχει την περιγραφή του στόχου που είναι η  ανάπτυξη 

ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την απεικόνιση των Πολιτιστικών Οντοτήτων του Δήμου Αγίου 

Ευστρατίου μαζί με την αναφορά σε όλες τις παραμέτρους του συστήματος αυτού.  

 

Εν συνεχεία, μέσα από το πρώτο κεφάλαιό της, γίνεται περιγραφή του νησιού που είναι το αντικείμενο 

μελέτης, με την βοήθεια διαφόρων πηγών - μαρτυρίες κατοίκων, ιστορικές πηγές, ειδικές μελέτες κλπ . 

Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε φυσιογραφικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής καθώς επίσης 

και στις δυνατότητες που παρουσιάζει. Έτσι, γίνεται μια προσπάθεια «αποτύπωσης» των παραμέτρων 

που καλλιεργούν το έδαφος για την ανάπτυξη αυτής της εργασίας. 



 

 

Ε.Μ.Π. - Σ.Α.Τ.Μ.                                                                                                     Παρουσίαση  Στόχου 

 

Σελίδα | 16 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ 
 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος για την ανάδειξη  των πολιτιστικών σημείων της νήσου του 

Αγίου Ευστρατίου με την βοήθεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα, προς 

αξιοποίησή του από τοπικούς φορείς, όπως ο δήμος, το Σχολείο, η  

Εφορία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Λέσβου κλπ. Ειδικότερα, αναπτύσσονται 

δύο διαφορετικές εφαρμογές -μια για τον δήμο και μια για την ΕΦ.Α. 

Λέσβου - με καθεμία να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και να επιτελεί 

διαφορετικό σκοπό. Η πρώτη στοχεύει στην παρουσίαση όλων των 

διαθέσιμων πληροφοριών σε μη εξειδικευμένους χρήστες, ενώ η δεύτερη 

αποσκοπεί στην δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.) που θα έχει 

την δυνατότητα να ενημερώνεται συνεχώς και να λειτουργεί ως 

επικουρικό στοιχείο των επιστημόνων.  

 

Μια πιο σφαιρική οπτική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με το εγχείρημα 

αυτό προάγεται η ανάδειξη της πολιτιστικής σπουδαιότητας του νησιού ˙ 

παρά τον πλούτο που το διακρίνει, οι ενέργειες ανάδειξης που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα είναι μηδαμινές. Για την πραγμάτωση του 

παραπάνω εγχειρήματος, η δομή της εργασίας διακλαδίζεται σε  τέσσερις 

θεματικές ενότητες, με  καθεμία να επιτελεί και διαφορετικό ρόλο. Στην 

πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται ο στόχος της εργασίας και 

πραγματοποιείται ανάλυση της περιοχής μελέτης προκειμένου να 

αντιληφθεί κανείς τα χαρακτηριστικά του νησιού γενικότερα, αλλά κι 

αυτά που καθιστούν πρόσφορο το έδαφος για την υλοποίηση ενός τέτοιο 

θέματος στην συγκεκριμένη τοποθεσία. 

 

Στην δεύτερη εξετάζονται η θέση των Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.)  στον πληροφοριακό χάρτη, η συνεισφορά τους 

στα δρώμενα της πολιτιστικής τεκμηρίωσης μέσα από  την παράθεση και 

σύγκριση σχετικών επαγγελματικών και ακαδημαϊκών εργασιών, η 

διαδικασία κατασκευής ενός Συστήματος Βάσης Δεδομένων (Σ.Β.Δ.) και 

η τεκμηρίωση του προτύπου τυπικής οντολογίας CIDOC-CRM 

προκείμενου ο αναγνώστης, αφού το γνωρίσει και το κάνει κτήμα του, να 

έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τον τρόπο που σχετίζεται με το υπό 

εξέταση θέμα. 
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Στην τρίτη περιγράφεται το σύνολο των βημάτων που απαιτούνται για 

την συλλογή των δεδομένων, την δημιουργία του Σ.Β.Δ. και την σύνδεσή 

του με το επιλεγμένο Σ.Γ.Π.  Η δημιουργία αυτού απαιτεί την περάτωση 

ορισμένων σταδίων, ώστε η τελική του μορφή να τεκμηριώνει με 

ιστορικά, φωτογραφικά και γεωμετρικά στοιχεία τις υπό εξέταση 

τοποθεσίες. Για τον εμπλουτισμό του συστήματος με τα στοιχεία αυτά, 

συντίθεται συνεργείο, από Τοπογράφους Μηχανικούς και Αρχαιολόγους, 

που μεταβαίνει στον Άγιο Ευστράτιο και με την βοήθεια 

φωτογραμμετρικών, γεωδαιτικών και φωτογραφικών μεθόδων  

συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα για την Β.Δ., με την μερίδα του 

λέοντος στην διαδικασία αυτή να καταλαμβάνουν οι τεχνικές ψηφιακής 

καταγραφής με την βοήθεια μετρήσεων G.P.S. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητη η αναφορά στην βοήθεια που παρέχει στο συνεργείο ο κ. 

Μανικάκης, μόνιμος κάτοικος και φυσιολάτρης του νησιού, που 

διακρίνεται από αγάπη για την επιστήμη και τον τόπο του. Ακολουθεί η 

επιλογή του κατάλληλου  Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 

(Σ.Δ.Β.Δ.) για την υλοποίηση του Σ.Β.Δ. Με την ολοκλήρωση και των 

υπόλοιπων σταδίων, έπεται η σύνδεσή του  με ένα Σ.Γ.Π. που 

χρησιμοποιεί ως χαρτογραφικό υπόβαθρο ορθοφωτογραφίες της 

Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. με ανάλυση εδαφοψηφίδας 50 cm  και αξιοποιείται για 

την παρουσίαση των  σπουδαίων θέσεων του νησιού. Μέσα από όλη 

αυτή τη διαδικασία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για 

μεμονωμένα μνημεία-σημεία ενδιαφέροντος όσο και για ολόκληρο το 

νησί 

 

Τέλος, ακολουθεί η παράθεση της τελευταίας ενότητας όπου προάγονται  

διάφορες δράσεις, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες, αλλά και τα 

αποτελέσματα από την ανάπτυξη των εφαρμογών που αναφέρονται 

παραπάνω.
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Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη μια μικρή αναφοράς στα αίτια που 

οδηγούν στην πραγμάτωση της εργασίας αυτής.  

 

Αφενός η πολιτιστική και ιστορική σπουδαιότητα του νησιού διαχρονικά 

και το πρόσφορο έδαφος, από πολλές πλευρές, για εφαρμογή των 

τοπογραφικών μεθόδων και αφετέρου η ευαισθητοποίηση του 

εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας στην προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομίας. 
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                                                                                                          Κεφάλαιο  1
ο 

 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

 

Με την σύνταξη του κεφαλαίου αυτού, γίνεται μια προσπάθεια μελέτης 

της γεωγραφικής και ιστορικής ταυτότητας του δήμου Αγίου 

Ευστρατίου. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι άκρως απαραίτητο για να 

επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας αυτής. Σαφέστερα πρέπει να είναι 

γνωστή η φυσιογραφία και τα στοιχεία της περιοχής εξέτασης, ώστε να 

χαραχθεί η συνισταμένη για τον τρόπο πραγμάτωσης του στόχου.   

 

Συμπερασματικά, πραγματοποιείται ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης -η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό στάδιο στην 

Χωροταξία. Πολύτιμα εργαλεία της προσπάθειας που γίνεται, αποτελούν  

το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 (Σ.Ε.Π.) του δήμου 

Αγίου Ευστρατίου και ορισμένες ιστορικές και άλλες πηγές. Εύλογα, 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Άγιος Ευστράτιος αποτελεί σημείο 

αναφοράς ιστορικών  δρωμένων και καινοτόμων μεθόδων. 
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1.1 Γεωγραφικός Προσδιορισμός  
 

Η περιοχή εξέτασης είναι το νησί του Αγίου Ευστρατίου. Διοικητικά 

ανήκει στην Π.Ε. Λήμνου, η οποία με την σειρά της υπάγεται στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το νησί παρουσιάζει σχήμα άνισου 

τριγώνου και έχει γεωγραφικές  συντεταγμένες 39ο 27` βόρειο 

γεωγραφικό πλάτος και 24o 58` ανατολικό γεωγραφικό μήκος. Το 

εμβαδόν του ανέρχεται σε 49.6 km
2
 , ενώ η ακτογραμμή του καλύπτει 37 

km. Αποτελείται από λοφώδες έδαφος ˙ δεξιά και αριστερά της 

κορυφογραμμής  του σχηματίζονται λόφοι που προχωρούν μέχρι την 

θάλασσα ως απότομοι γκρεμοί. Οι υψηλότερες κορυφές είναι το Σημάδι, 

η Λεμονή Ράχη, ο Προφήτης Ηλίας και ο λόφος του Αγίου Αλεξίου. 

Ανάμεσα στους λόφους της δυτικής πλευράς σχηματίζονται μικρές 

κοιλάδες, ενώ στην ανατολική πλευρά εντοπίζεται πιο ανώμαλο 

ανάγλυφο. Να σημειωθεί ότι βρίσκεται στην άκρη του ρήγματος της 

Ανατόλιας, στοιχείο που δικαιολογεί την έντονη σεισμική δραστηριότητα 

της περιοχής και το ότι η γεωλογική σύσταση του εδάφους είναι 

ηφαιστειογενής. 
 

 

 

                
 

          Eικόνα 1 : Γεωγραφικός Προσδιορισμός της Περιφέρειας Β.Αιγαίου και του Αη Στράτη  

                       Πηγή: Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίου Ευστρατίου

Άγ. 

Ευστράτιος 
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1.2 Ονοματολογία 
 

Για την ακριβή ονομασία του νησιού κατά τις διάφορες ιστορικές και 

χρονολογικές περιόδους, συναντώνται διάφορες απόψεις. Για το λόγο 

αυτό παρακάτω παρουσιάζονται  επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, 

με απώτερο σκοπό την χαρτογράφηση των κατά καιρούς ονομασιών  του. 

Κατά το πέρασμα των χρόνων, οι ονομασίες που αποδίδονται στο νησί 

είναι οι εξής: «Χρύση», «Νέαι» «Ιερά» και «Αλόννησος». Ωστόσο, η 

σημερινή του ονομασία οφείλεται στον Όσιο Ευστράτιο τον 

Θαυματουργό, που μεταξύ 780 - 880 μ.Χ., μόνασε κατά την τελευταία 

περίοδο της ζωής του και απεβίωσε στο νησί. Η εκδοχή αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τον Fredrich -κατά το έτος 1904- που αναφέρει 

πως ο θάνατος του Οσίου στο νησί  αναγράφεται σε χειρόγραφο της 

βιογραφία του, η οποία βρέθηκε στο ναό των Πέντε Μαρτύρων ( 

Γιάννος, 1986). Στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη νήσο με μικρό 

πλοιάριο κατά την περίοδο της εικονομαχίας και επί κυριαρχίας επί 

Λέοντος Ε΄ του Αρμένιου, δεν άντεξε τη ναυτία και ζήτησε την 

παραμονή του στο νησί, όπου και μόνασε. 
 

1.3 Ιστορική Ταυτότητα 
 

Η θέση του νησιού στα ιστορικά δρώμενα της χώρας κατέχει σημαντικό 

ρόλο ˙ αποτελεί ένα πυλώνα γεγονότων σε μια ευρύτατη χρονική περίοδο 

που εκτείνεται από τους Προϊστορικούς χρόνους και φτάνει μέχρι τη 

μεταπολίτευση, με κάθε μια να έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, για 

τα οποία γίνεται μια προσπάθεια σύντομης αναφοράς παρακάτω σε 

θεματικές ενότητες. Αξιοσημείωτο στοιχείο της συνεχόμενης ιστορικής 

δραστηριότητας του νησιού είναι και η γεωγραφική του θέση ˙ βρίσκεται 

κοντά στα σύνορα δύο χωρών και ταυτόχρονα δύο ηπείρων, αποτελώντας  

θεματικό σταυροδρόμι, καθώς αφουγκράζεται και «υιοθετεί» τις 

διάφορες ροές που κατά καιρούς εμφανίζονται στην περιοχή, είτε 

πρόκειται για εμπορικές,  είτε για θρησκευτικές, είτε για κυριαρχικές 

κλπ. 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η ιστορική και αρχαιολογική έρευνά του 

βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο, γεγονός που δυσκολεύει την 

περαιτέρω ανάλυσή του. Να διευκρινιστεί ότι στο παραπάνω 

συμπέρασμα οδηγούν αρκετά στοιχεία, όπως το περιορισμένο εύρος 

ψηφιακών και αναλογικών πηγών πληροφοριών και  η κατάσταση των 

τοποθεσιών ενδιαφέροντος στο νησί - πλήθος στοιχείων που ακόμα δεν 

έχουν εξερευνηθεί.  

 

Πριν την παράθεση περισσότερων λεπτομερειών για κάθε θεματική 

ενότητα είναι απαραίτητη η απόδοση της παρακάτω εικόνας, που 

απεικονίζει το χρονικό πεδίο ορισμού κάθε ιστορικής περιόδου, για την 

αποφυγή διαφόρων συγχύσεων. 

 

                    
                                          

                                              Eικόνα 2 : Χρονολογικά  Όρια Ιστορικών Περιόδων 

                   Πηγή:  Η εικόνα δημιουργήθηκε στο Μicrosoft PowerPoint από τον συγγραφέα
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1.3.1 Προϊστορική  Περίοδος 
 

Η κατοίκηση της νήσου φαίνεται πως ξεκινά την εποχή της Πρώιμης 

Χαλκοκρατίας ( 2800 π.Χ - 1900 π.Χ) . Το γεγονός αυτό μόνο τυχαίο δεν 

είναι, αφού τότε ακμάζει στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ο «Παρα -

τρωικός» Πολιτισμός (Γιάννος, 1986). Οι έρευνες στα νησιά της 

ευρύτερης περιοχής αναδύουν στην επιφάνεια σπουδαία ευρήματα, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα την Θέρμη της Λέσβου και την Πολιόχνη 

και τη Μύρινα της Λήμνου από αποτελούν προϊστορικούς οικισμούς. 

Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικά και τα ευρήματα σε μικρότερα νησιά. 

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω σχέση -Τροίας και Βορειοανατολικού 

Αιγαίου- στηρίζεται και στα κοινά στοιχεία της καθημερινότητας των 

ανθρώπων σε διάφορους τομείς, όπως  στην κεραμική, την αρχιτεκτονική 

κλπ. 

1.3.2 Μυκηναϊκή Περίοδος 
 

Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται ότι το νησί κατοικείται από πληθυσμό 

συγγενή περισσότερο με τους Τρώες παρά με τους Έλληνες. Επικρατούν 

διάφορες απόψεις από τους επιστήμονες. Χαρακτηριστικά, ο Ελλάνικος 

και ο Στράβων τους ταυτίζουν με τους Σίντιους που κατοικούσαν γύρω 

στα Άβδηρα και στα νησιά γύρω από τη Λήμνο, άλλοι, όπως ο 

Φιλόχωρος και ο Μύλλερ, τους θεωρούσαν Πελασγούς και άλλοι όπως ο 

Ευστάθιος, αυτόχθονες. Κατά τον Μοσχίδη οι πρώτοι κάτοικοι της 

Λήμνου ήρθαν από την Μ. Ασία λαμβάνοντας υπόψη  και τις γνώσεις 

τους περί την επεξεργασία των μετάλλων. Η απαρίθμηση των παραπάνω 

απόψεων καθιστά εμφανές, με αρκετή ευκολία, ότι δεν έχει 

προσδιοριστεί επιστημονικά η εθνολογική ταυτότητα του πληθυσμού των 

νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η επιφανειακή έρευνα στον Άγιο 

Ευστράτιο από κλιμάκιο της ΕΦ. Α. Λέσβου, τον Αύγουστο του 2015, 

αποδίδει ως πιθανές μυκηναϊκές θέσεις το δυτικό ύψωμα που περικλείει 

τον σημερινό οικισμό και τα μεγαλιθικά τείχη στο ύψωμα « Άγιος 

Αλέξιος».
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1.3.3  Ιστορική Περίοδος 
 

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, στη Λήμνο 

εγκαταστάθηκαν Πελασγοί οι οποίοι καταλαμβάνουν και τις 

παρακείμενες νήσους, προφανώς και τον Άγιο Ευστράτιο. Αυτοί 

προβάλλουν σθεναρή αντίσταση απέναντι στην περσική απειλή 

καταφέρνοντας να διατηρήσουν τη θέση τους, κατά το τέλος του 6
ου

 

αιώνα π.Χ.  Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο απέναντι και στις επιδρομές των 

Αθηναίων όπου καταφέρνουν να τους υποτάξουν, γύρω στο 500 π.Χ.  

Ακολουθεί μια περίοδος όπου « το νησί του Αγίου Ευστρατίου φαίνεται 

ότι συμμερίζεται τις τύχες της Λήμνου, την οποία Λήμνο οι Αθηναίοι, 

χάνοντας και ανακτώντας την κατά διαστήματα, εξακολουθούν να 

κατέχουν και μετά το 146 π.Χ.  όταν οι Ρωμαίοι υπέταξαν την Ελλάδα»  

( Γιάννος, 1986). 

 

1.3.4  Κλασσική  Περίοδος 

 

Στην περίοδο αυτή εκτιμάται ότι ανήκει η εγκατάσταση στην θέση 

«Αλονίτσι» στην ΒΑ ακτή, όπου κατά την επιφανειακή έρευνα το 2015 

καταγράφηκε σημαντικός οικισμός των κλασσικών και ελληνιστικών 

χρόνων  με εργαστήρια κεραμικής. Να σημειωθεί πως στην περιοχή 

άκμαζε το εμπόριο κρασιού -χαρακτηριστικά ακόμη και σήμερα είναι 

εμφανή πατητήρια και αμπελώνες. 

 

1.3.5  Ρωμαϊκή Περίοδος 

 

Στην περιοχή του Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με τον Πλούταρχο και 

τον Αππιανό (Γιάννος, 1963), έλαβε χώρα ναυμαχία  μεταξύ του βασιλιά 

του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ’ και της Ρώμης, κατά τον Γ’ Μιθριδατικό 

πόλεμο (74-63π.Χ.). Από τα αρχαιολογικά ευρήματα της εν λόγω 

περιόδου, διαπιστώνεται ότι το νησί ήταν κατοικημένο, ενώ κατά τον 2ο 

αιώνα μ.Χ. τα περισσότερα νησιά πρέπει να είχαν ερημώσει (Γιάννος, 

1986).  
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1.3.6  Βυζαντινή Περίοδος 

 

Και τα Βυζαντινά χρόνια το ανθρώπινο στοιχείο είναι εμφανές στο νησί. 

Την περίοδο ακμής και προόδου κατά τα χρόνια των Ιουστινιανού, 

διαδέχονται οι επιδρομές των Αράβων που επιφέρουν την καταστροφή 

του νησιού. Χαρακτηριστικά, όταν ο Όσιος Ευστράτιος αποβιβάζεται στη 

νήσο συναντά μόλις δύο ανθρώπους. Η περίοδος της Ενετοκρατίας  στην 

Λήμνο διαρκεί 75 χρόνια, από το 1204 μέχρι και το 1278 ˙ κατα τα 

χρόνια αυτά οι Ενετοί καταφτάνουν και στον Άγιο Ευστράτιο. Έπονται οι  

επιδρομές πειρατών μαστίζουν ολόκληρο το Αιγαίο. Τα απομεινάρια της 

μάστιγας αυτής στο νησί είναι  η τοποθεσία Άγιος Κωνσταντίνος, στο 

Αλονίτσι, όπου υπήρχε σπήλαιο για την προστασία των κατοίκων - 

κρύπτη που σήμερα ονομάζεται «Καταφύγι». 

Σημαντικό στοιχείο του νησιού το μεταβυζαντινό κάστρο του οικισμού 

που κατασκευάζεται γύρω στο 1600. Στο εσωτερικό του υπήρχαν δύο 

ναοί, ο ναός των Πέντε Μαρτύρων και ο ναός της Παναγίας της 

Καστρινής. Σήμερα είναι δυστυχώς και οι δύο σε ερείπια. 

 

 

       
 
                    Eικόνα 3: Θέση των  Ι.Ν των Πέντε Μαρτύρων και της εκκλησίας Γεννήσεως της    

                 Θεοτόκου - η δεύτερη είναι γνωστή και με την ονομασία «Παναγιά η Καστρινή» 

                                        Πηγή: Τοπογραφικό Διάγραμμα της  «Κρίτων Α.Ε.» 
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Eικόνα 4: Επιγραφή στη θύρα του Ι.Ν. των Πέντε Μαρτύρων 

Πηγή: H είκονα προέρχεται από το βιβλίο του Γιάννου 

 

Κατά τα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το νησί δεν 

αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς δεν μεταβαίνει σε αυτό ο 

κατακτητής, παρά μόνο ο Καπουδάν Πασά που κατά διαστήματα μόνο το 

επισκέπτεται, ενώ από τις αρχές του 18ου αιώνα τις σχέσεις με αυτά 

αναλαμβάνει ο διερμηνέας του στόλου που τα προστατεύει. Κατά τα 

χρόνια αυτά το νησί δεν αναπτύσσεται ιδιαίτερα, αφού οι κάτοικοί του 

δεν επιδίδονται στη ναυτιλία. (Γιάννος, 1986). 

1.3.7  Νεότερη  Περίοδος 
 

Λίγο μετά  την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, το 1821, 

εκκινείται η περίοδος της νεότερης ιστορίας του νησιού, το 1830, που δεν 

διακρίνεται από την κινητικότητα των προηγούμενων ετών. Παρόλα αυτά 

σημεία αναφοράς του νησιού αποτελούν η εμπλοκή του στα πολιτικά 

δρώμενα της χώρας, από το 1917 μέχρι και το τέλος της Δικτατορίας,  ως 

τόπος εξορίας ανθρώπων με συγκεκριμένα πολιτικά φρονήματα και ο 

σεισμός της 20
ης 

Φεβρουαρίου του 1968, που αλλάζει άρδην το 

χαρακτήρα του. Οι παρακάτω υποενότητες έχουν ως στόχο την 

συνοπτική, αλλά πιστή ανάλυση των βασικότερων ζητημάτων της 

νεότερης ιστορίας του νησιού. 
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1.3.7.1 Το μέτρο της διοικητικής εκτόπισης 
 

Η θεσμική απαρχή της διοικητικής εκτόπισης βρίσκεται σε νόμο που 

ψηφίζεται το 1871, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων 

ληστείας, μετά από τη σφαγή στο Δήλεσι. Ωστόσο, το μέτρο αυτό 

καπηλεύονται οι εκάστοτε αρχές της χώρας προς εξόντωση των 

πολιτικών τους αντιπάλων. Αν συλλογιστεί κανείς ότι χρειάζονται 64 

χρόνια  προκειμένου να αναθεωρηθεί το άρθρο 4 του Συντάγματος της Β 

Αναθεωρητικής Βουλής του 1911 με το άρθρο 5  του Συντάγματος της Ε  

Αναθεωρητικής Βουλής του 1975- άρθρα στα οποία διακυβεύονται οι 

ατομικές ελευθερίες- εύκολα γίνεται αντιληπτός ο βαθμός 

καταστρατήγησης του νόμου του 1871  και εξυπηρέτησης συμφερόντων. 

Στην διάρκεια αυτών των 64 ετών ο Άγιος Ευστράτιος, όπως κι άλλα 

μέρη της Ελλάδας, γεμίζει με πολιτικούς εξόριστους προς αποφυγή 

επικίνδυνων για το πολίτευμα της χώρας καταστάσεων. Το μέτρο αυτό 

εφαρμόζεται κατά τις παρακάτω περιόδους στη χώρα. 

 

Η πρώτη περίοδος εκτοπίσεων που ταλανίζει τη χώρα χρονολογείται από 

το 1917, την εποχή του «Εθνικού Διχασμού» μεταξύ Βενιζελικών και 

Βασιλικών, έως το 1935. Πρώτα θύματα του μέτρου τα στελέχη της 

αντιβενιζελικής παράταξης και εν συνεχεία τα στελέχη του 

συνδικαλιστικού κινήματος και των σοσιαλιστικών κομμάτων. 

Μεγάλη αύξηση των εξόριστων παρατηρείται το 1929 με το «Ιδιώνυμο», 

τον νόμο 4229 της 24/25 Ιουλίου 1929 που ορίζει ότι η επιδίωξη «δια 

βίαιων μέσων ανατροπής του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή της 

αποσπάσεως μέρους εκ του όλου της Επικρατείας» αποτελεί ειδικό 

αδίκημα. Μεταξύ των εξόριστων στο νησί είναι ο Βάρναλης και ο 

Γληνός. Οι στίχοι από το έργο του Βάρναλη « Στην εξορία» μαρτυρούν 

την χείριστη μεταχείριση που βιώνουν οι εξόριστοι, και ειδικά οι 

μορφωμένοι. Ειδικότερα επιλεγόταν η δημιουργία ζευγών, με την 

βοήθεια αλυσίδων, ανάμεσα σε ποινικούς και εκτοπισμένους για να μην 

γνωρίζονται μεταξύ τους. 
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                  Eικόνα 5 :  Απόσπασμα από το έργο του Βάρναλη «Στην εξορία» 

                                   Πηγή: Ενημερωτικό Υλικό Μουσείου Δημοκρατίας 

 

 

Η έντονη πολιτική κρίση κορυφώνεται τον Μάιο του 1936 με την 

αιματηρή αγροτική εξέγερση στην Θεσσαλονίκη. Λίγους μήνες αργότερα 

ο Ιωάννης Μεταξάς διαλύει πραξικοπηματικά τη Βουλή και αναστέλλει 

την λειτουργία του συντάγματος, στις 4 Αυγούστου του 1936. Ακολουθεί 

κύμα άγριας καταστολής και ο αριθμός των εκτοπισμένων και 

φυλακισμένων ανέρχεται σε πρωτόγνωρα μεγέθη, ως απόρροια της 

«Ασφάλειας του Μανιαδάκη». Εκατοντάδες οι εξόριστοι που φτάνουν 

και στον Άγιο Ευστράτιο.  

 

Κατά την παραμονή τους στους τόπους εξορίας, οι εξόριστοι 

οργανώνονται και δημιουργούν τις Ομάδες Συμβίωσης Πολιτικών 

Εξόριστων (Ο.Σ.Π.Ε) για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών.  

 

Ακολουθεί η έλευση του γερμανικού ζυγού στη χώρα. Συνοπτικά και 

προς αποφυγή χρονολογικών συγχύσεων, πρέπει να αναφερθεί πως η 

έλευση των Γερμανών στην Ελλάδα ξεκινά τον Απρίλιο του 1941, όπου 

μέχρι το τέλος του Μαΐου του ίδιου έτους έχει ολοκληρωθεί  η κατάληψη 

της χώρας από αυτούς.  Οι κατακτητές θα αποχωρήσουν τελικά το 1944, 

ωστόσο στο μεσοδιάστημα οι απώλειες της Ελλάδας σε έμψυχο δυναμικό 

και υποδομές είναι τρομακτικές. Άξιο αναφοράς η διαίρεση της χώρας σε 

ζώνες που διοικούνται είτε από Γερμανούς είτε από τις συμμαχικές τους 

δυνάμεις -Ιταλοί, Βούλγαροι. 
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Σημαία για τον Αη Στράτη είναι «το τελευταίο έγκλημα της 4
η
 

Αυγούστου» όπου το Μάιο του 1941 οι εξόριστοι του νησιού αιτούνται 

την άφεσή τους ώστε να πολεμήσουν έναντι των Γερμανών, αίτημα που 

δεν γίνεται δεκτό. Τον ίδιο χειμώνα 33 εξόριστοι πεθαίνουν, τόσο από 

την πείνα όσο και από συμπλοκές με τις αρχές, αρνούμενοι να 

υπογράψουν «δήλωση μετανοίας». Παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τον Οκτώβρη του 1944 καταφέρνει να 

αποτινάξει τον γερμανικό ζυγό ˙ η χώρα μπορεί να ελευθερώθηκε αλλά 

είναι πλέον καθημαγμένη και έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό 

προβλήματα στo εσωτερικό της. Μεγαλύτερο όλων είναι ο εμφύλιος 

πόλεμος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται παραπάνω τα προβλήματα 

που έχει να αντιμετωπίσει η μεταπολεμική Ελλάδα είναι αρκετά. 

Κυριότερο αυτών είναι ο προσδιορισμός του βαθμού και της έκτασης της 

συμμετοχής στην διακυβέρνηση της χώρας των δυνάμεων που 

αντιμετώπισαν το στρατό κατοχής, δηλαδή  του Ε.Α.Μ. και των 

προσκείμενων σε αυτό κομμάτων, του Ε.Δ.Ε.Σ. και άλλων. Ο Διχασμός 

στις τάξεις του λαού και η παρέμβαση των Βρετανών, επιφέρουν τις 

αιματηρές συγκρούσεις των Δεκεμβριανών. Απόρροια αυτών, η 

εφαρμογή και πάλι του μέτρου των πολιτικών εκτοπίσεων με τα 

«θύματά» του να αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Ως τόποι 

εξορίας χρησιμοποιούνται ο Αη Στράτης, η Λήμνος, η Θάσος, η Ικαρία, η 

Γυάρος κ.ά. Αξίζει απλά να αναφερθεί ότι με το τέλος του Εμφυλίου, 

βρίσκονται συνολικά σε τόπους εξορίας περί τις 15.000 άνθρωποι. 

 

Τα προβλήματα του γερμανικού ζυγού και του Εμφυλίου συνεχίζουν να 

βασανίζουν την Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950. Το μέτρο 

της εκτόπισης φαίνεται να αδρανοποιείται κατά την περίοδο 1963 – 1967,  

οπότε και καταλύεται το πολίτευμα της χώρας την 21
η
 Απριλίου του 

1967. Μέχρι και το 1974, όπου σημειώνεται η πτώση του δικτατορικού 

καθεστώτος, το παραπάνω μέτρο χρησιμοποιείται και πάλι. 
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Η  Μακρόνησος, η Λέρος, ο Άη Στράτης και άλλα νησιά αποτελούν 

τόπους εκτοπισμού  πολιτικών αντιφρονούντων ˙ αξίζει αναφορά και στα 

βασανιστήρια και τις κακουχίες που υφίστανται οι φυλακισμένοι.  

 

Μέσα από την παρουσίαση του ιστορικού του μέτρου της πολιτικής        

εκτόπισης, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί μια πτυχή της 

ιστορίας του Αγίου Ευστρατίου που αποτελεί μελανό σημάδι στην 

ένδοξη ιστορία του τόπου αυτού, όπως άλλωστε κι ολόκληρης της χώρας.  

Η προάσπιση του Συντάγματος και των  ατομικών ελευθεριών, πρέπει να 

αποτελεί σκοπό όλων των Ελλήνων, με αρωγό το άρθρο 120 του 

Συντάγματος.                                                                                       

 

1.3.7.2   Ο Καταστροφικός Σεισμός  
 

Ο καταστροφικός σεισμός της 20
ης

 Φεβρουαρίου 1968 αφήνει πίσω του 

ένα ερειπωμένο χωριό, 20 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο οικισμός 

καταστρέφεται πλήρως και η ανάγκη ανοικοδόμησης ενός νέου δεν  

μπορεί να παραβλεφθεί. Χαρακτηριστικές οι σκηνές που περιγράφονται 

από τον Γιάννο (1986) μέσα από το βιβλίο του, όπου γίνεται λόγος για 

βιβλική καταστροφή. Η βοήθεια που καταφτάνει στο νησί δεν αρκεί για 

να επουλώσει ούτε στο ελάχιστο τις πληγές του νησιού και των 

κατοίκων. Μάλιστα, ο σεισμός αυτός σημαίνει το τέλος του παλιού 

οικισμού. Η κυβέρνηση της δικτατορίας ανοικοδομεί ένα νέο οικισμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατοίκων και των ειδικών, στη θέση 

που βρίσκεται και σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο παλιός  

εδραζόταν σε λοφώδη περιοχή βόρεια του λιμανιού, ενώ ο καινούργιος 

είναι μια πεδινή έκταση. 

 

Παραπάνω γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του καταστροφικού 

σεισμού του 1968. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η  και παρουσίαση 

ορισμένων διαφορών πριν και μετά από αυτόν, σε βασικά στοιχεία του 

οικισμού. 
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Οι διαφορές των δύο αυτών όψεων του έχουν να κάνουν με αρκετές 

πτυχές. Τη θέση ενός παραδοσιακού και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής  

οικισμού, καταλαμβάνει ένας νέος αρχιτεκτονικά αδιάφορος. Επιπλέον, 

εύλογη είναι η σύγκριση της τοποθεσίας των δύο οικισμών, καθώς ο 

παλιός βρίσκεται σε πλάγια και λοφώδη έκταση για συγκεκριμένους 

λόγους, όπως την στατικότητα του εδάφους, τη προφύλαξη από 

επιδρομές και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες - κυματισμοί υγρασία 

κλπ.- ενώ ο καινούργιος βρίσκεται σε πεδινή έκταση  που παλαιότερα 

αποτελούσε περιοχή καλλιεργειών. Η θέση αυτή επιλέγεται λόγω της 

ανάγκης για άμεση ανοικοδόμηση μετά τον σεισμό. 

 

                   
 
                 Eικόνα 6 : Ο οικισμός του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό 

                                        Πηγή: Αρχείο Βασίλη και Βύρωνα Μανικάκη 

 

 

1.4 Φυσικές Μεταβλητές Περιβάλλοντος 
 

Το περιβάλλον είναι ευρεία έννοια που χαρακτηρίζεται από διάφορες 

θεματικές μορφές. Μια από αυτές είναι και το φυσικό περιβάλλον, το 

οποίο αποτελείται από την χλωρίδα, την πανίδα, τα ύδατα, το κλίμα, την 

ατμόσφαιρα, το έδαφος. Για να επιτευχθεί ανάλυση της περιοχής στο 

σωστό βαθμό, κρίνεται αναγκαία η εξέταση ορισμένων εκ των 

μεταβλητών αυτών. Παρακάτω λοιπόν εξετάζονται το κλίμα, η χλωρίδα 

και η πανίδα. 
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1.4.1  Χλωρίδα και Πανίδα 
 

Η χλωρίδα του νησιού στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε δύο πυλώνες. Ο 

πρώτος είναι οι δασικές εκτάσεις Βελανιδιάς Quercus Macrolepis, που 

κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στο νησί  -είδος από τα ελάχιστα στο χώρο 

του Αιγαίου- και ο δεύτερος οι θαμνότοποι  από τα φρύγανα, λόγω της 

εξαιρετικής προσαρμοστικότητας που τα  διακρίνει. Το επικρατέστερο 

είδος στο νησί είναι η Αστοιβή αλλά συναντώνται και θάμνοι του είδους 

Κενταύρεια, ενώ σε ορισμένες περιοχές συναντώνται και Αλογοθύμαρα 

(Γυμνάσιο Αγίου Ευστρατίου, 2004).  Εν κατακλείδι, η περιοχή από 

φυτογεωγραφική άποψη κατατάσσεται στην ευμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης. 

 

                        
 

Eικόνα 7: Δάσος Βελανιδιάς στην περιοχή Αυλάκια 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο κ. Β. Μανικάκη 

 

Η πανίδα υποδιαιρείται στην χερσαία και την ιχθυοπανίδα. Η χερσαία 

πανίδα αποτελείται κυρίως από θηλαστικά και πτηνά, με βασικό 

πληθυσμό των πρώτων το σκαντζόχοιρο της ανατολικής Ευρώπης και η 

ιχθυοπανίδα  κατά κύριο λόγο από την φώκια monachus monachus, που 

συναντάται σε σπήλαια ακτών. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι δεν 

υπάρχει πλήρης καταγραφή των ειδών της  τελευταίας. Σχετικά με τα 

πτηνά, είναι καταγεγραμμένα επισήμως 35 είδη, με πιο σημαντικά το 

γεράκι  Μαυροπετρίτη και τον Phalacrocorax aristotelis. 

http://aistratisphotos.blogspot.gr/
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                                Eικόνα 8 : Ο σκαντζόχοιρος της Ανατολικής Ευρώπης 

                                                Πηγή: http://aistratis.gr/?page_id=822 
 

1.4.2  Κλιματολογικές Συνθήκες 
 

Το κλίμα του Αγίου Ευστρατίου κατατάσσεται στα ημίυγρα με μέτριες 

βροχές και σπάνια χιόνια και χαρακτηρίζεται ως ασθενώς θερμο-

μεσογειακό (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Ευστρατίου - Φάση Α’, 2015, σελ.11).Οι χειμώνες είναι σχετικά ήπιοι 

και τα καλοκαίρια όχι ιδιαίτερα θερμά. Η θερμή περίοδος διαρκεί από 

τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και η ψυχρή από τον Οκτώβριο μέχρι 

τον Μάιο. Οι βροχοπτώσεις είναι σχετικά περιορισμένες, με μέσο ετήσιο 

ύψος βροχοπτώσεων 475,1 mm και μέση θερμοκρασία από 7,4
o
C το 

χειμώνα έως 25,9
o
C το καλοκαίρι. Η ένταση των ανέμων κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα αλλά συνεχώς υπάρχουν άνεμοι προς κάποια 

κατεύθυνση με επικρατέστερη την Βορειοανατολική (Στρατηγικό και 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευστρατίου - Φάση Α’, 2015, σελ.11). 

1.5   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 

Η σχέση του νησιού με τις Α.Π.Ε. είναι ιδιαίτερη, καθώς τα τελευταία 

χρόνια γίνεται προσπάθεια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των 

πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί» ώστε να 

εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες τεχνολογίες Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης 

ενέργειας στον κτηριακό τομέα. Το έργο επιδοτείται από το «Ε.Σ.Π.Α 

2014-2020» και υλοποιείται από το Κ.Α.Π.Ε. 

 

http://aistratis.gr/?page_id=822
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Οι λόγοι που έχει επιλεγεί ο Αη Στράτης έχουν να κάνουν με την μικρή 

του έκταση, τις ελεγχόμενες ενεργειακές ανάγκες του νησιού και το 

γεγονός ότι αποτελεί μια τοποθεσία με ιδιαίτερο συμβολισμό για την 

σύγχρονη  ελληνική ιστορία. 

 

Συγκεκριμένα, δρομολογούνται παρεμβάσεις στο τομέα των μεταφορών, 

της ηλεκτροπαραγωγής, της κάλυψης των θερμικών αναγκών των 

κτηρίων με την βοήθεια τεχνολογιών Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης 

ενέργειας για την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι 

παρεμβάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος θα πραγματοποιηθούν με την 

βοήθεια συντονισμένων έργων που θα καλύπτουν όλο το νησί.  Τελικός 

στόχος είναι το νησί να καλύπτει το 85% των αναγκών του σε ηλεκτρική 

ενέργεια από τις Α.Π.Ε.-κυρίως από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά. 

 

Ωστόσο είναι απαραίτητη και η αναφορά στο χρονικό ορίζοντα για την 

προώθηση των Α.Π.Ε. Παρά το γεγονός ότι το 2009 υπογράφει η σχετική 

σύμβαση ανάμεσα στην δημοτική αρχή και το Κ.Α.Π.Ε. το έργο είναι 

ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ο τεχνικός ορίζοντας του έργου είναι 

τουλάχιστον πέντε έτη. 

1.6 Η ανάγκη ανάδειξης του νησιού 
 

 Παραπάνω -στην εισαγωγή- γίνεται αναφορά στην ανάγκη για μελέτη 

της ταυτότητας του νησιού, προκειμένου να χαραχθεί η συνισταμένη για 

την επίτευξη του στόχου. Ο στόχος είναι η πολιτιστική ανάδειξη του 

νησιού, μέσα από την επισήμανση των διάφορων φυσιολατρικών και 

αρχαιολογικών σημείων ενδιαφέροντος, με την βοήθεια των Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.). Η μελέτη όμως της ταυτότητας 

συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των παραμέτρων με βάση τις οποίες 

-το νησί- επιλέγεται για την συγκεκριμένη εργασία. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητη η απαρίθμησή τους, για την καθοδήγηση του αναγνώστη και 

την παρουσίαση των στοιχείων που παρακινούν για την εκπόνηση της 

εργασίας αυτής. 

Οι λόγοι που έχει επιλεγεί ο Αη Στράτης έχουν να κάνουν με την μικρή 

του έκταση, τις ελεγχόμενες ενεργειακές ανάγκες του νησιού και το
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γεγονός ότι αποτελεί μια τοποθεσία με ιδιαίτερο συμβολισμό για την 

σύγχρονη  ελληνική ιστορία. 

 

Συγκεκριμένα, δρομολογούνται παρεμβάσεις στο τομέα των μεταφορών, 

της ηλεκτροπαραγωγής, της κάλυψης των θερμικών αναγκών των 

κτηρίων με την βοήθεια τεχνολογιών Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης 

ενέργειας για την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι 

παρεμβάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος θα πραγματοποιηθούν με την 

βοήθεια συντονισμένων έργων που θα καλύπτουν όλο το νησί.   

 

Τελικός στόχος είναι το νησί να καλύπτει το 85% των αναγκών του σε 

ηλεκτρική ενέργεια από τις Α.Π.Ε.-κυρίως από ανεμογεννήτριες και 

φωτοβολταικά. 

 

Ωστόσο είναι απαραίτητη και η αναφορά στο χρονικό ορίζοντα για την 

προώθηση των Α.Π.Ε. Παρά το γεγονός ότι το 2009 υπογράφει η σχετική 

σύμβαση ανάμεσα στην δημοτική αρχή και το Κ.Α.Π.Ε. το έργο είναι 

ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ο τεχνικός ορίζοντας του έργου είναι 

τουλάχιστον πέντε έτη. 

1.6 Η ανάγκη ανάδειξης του νησιού 
 

 Παραπάνω -στην εισαγωγή- γίνεται αναφορά στην ανάγκη για μελέτη 

της ταυτότητας του νησιού, προκειμένου να χαραχθεί η συνισταμένη για 

την επίτευξη του στόχου. Ο στόχος είναι η πολιτιστική ανάδειξη του 

νησιού, μέσα από την επισήμανση των διάφορων φυσιολατρικών και 

αρχαιολογικών σημείων ενδιαφέροντος, με την βοήθεια των Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.). Η μελέτη όμως της ταυτότητας 

συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των παραμέτρων με βάση τις οποίες 

-το νησί- επιλέγεται για την συγκεκριμένη εργασία. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητη η απαρίθμησή τους, για την καθοδήγηση του αναγνώστη και 

την παρουσίαση των στοιχείων που παρακινούν για την εκπόνηση της 

εργασίας αυτής. 
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Η πλούσια ιστορική παρουσία του τόπου στο πέρασμα των αιώνων , είναι 

αναμφίβολα στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον για την ανακάλυψη 

του τόπου. Ο πλούτος είναι τόσο βαθύς, που ακόμη και η μη 

ολοκληρωμένη γνώση των ιστορικών πτυχών του τόπου κινεί το 

ενδιαφέρον. Έπειτα η πεπερασμένη και μικρή έκταση του νησιού 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή των Σ.Γ.Π ακόμη και σε 

πρώιμο ακαδημαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και η εφαρμογή διάφορων 

επιστημονικών και μη μεθόδων και  καινοτομιών. H απουσία 

ανθρωπογενών παρεμβάσεων για την προστασία του νησιού αποτελεί 

θεμέλιο λίθο του εγχειρήματος αυτού ˙ η έλλειψη Πολιτικής από 

ορισμένους εκ των αρμόδιων φορέων για τις ιδιαιτέρες τοποθεσίες του 

νησιού αποτελεί μια από τις παραμέτρους ανάπτυξης της εργασίας αυτής.  

 

Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς και την γεωγραφική θέση του νησιού, που 

βρίσκεται στα σύνορα δύο ηπείρων, γεγονός που δικαιολογεί και την 

ιστορική κινητικότητα από τα αρχαία χρόνια. Παρά την μικρή του 

έκταση και την απουσία παροχών, οι κάτοικοί του αγαπούν τον τόπο τους 

και προσπαθούν να τον κρατήσουν ζωντανό.  

 

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην δραστηριότητα που 

έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σ.Α.Τ.Μ. του 

Ε.Μ.Π. για την τεκμηρίωση, καταγραφή και προστασία σπουδαίων 

μνημείων και τοποθεσιών. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, από τις παραμέτρους αυτές είναι εμφανής η 

ανάγκη για την λήψη μέτρων και την εφαρμογή δράσεων που είναι 

ικανές να αναδείξουν το νησί υπό το πρίσμα της προστασίας την 

θεματικής μοναδικότητας και ιδιομορφίας που το διακρίνουν. 
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      γυμνασίου Αγίου Ευστρατίου 

 

 

 

 ▪     https://www.exile-museum.gr – Επίσημη ιστοσελίδα Μουσείου Πολιτικών Εξόριστων  

       Αη Στράτη 

  

 

▪    http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/exhibition3.asp – Επίσημη ιστοσελίδα    

     Μουσείου Δημοκρατίας,  Σύνδεσμος για το θεσμό των εκτοπίσεων. 

 

 

 

http://gym-ag-efstr.les.sch.gr/AgiosEfstratios-ToNisiMas.htm
https://www.exile-museum.gr/
http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/exhibition3.asp
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Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

 

 

 

Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια και ο στόχος 

του είναι να δώσει στον αναγνώστη το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται οι 

ενέργειες που πραγματοποιούνται στο εφαρμοσμένο μέρος και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να 

αποσαφηνίσει ορισμένες έννοιες για τις οποίες συχνά επικρατεί μια σύγχυση στην καθημερινότητα. 

Επιπλέον παρουσιάζει τις θεμελιώδεις έννοιες της οντολογίας CIDOC-CRM. 

 

Ειδικότερα, με την βοήθεια του δεύτερου κεφαλαίου γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των 

κατηγοριών των Πληροφοριακών Συστημάτων  και των πεδίων εφαρμογής του. Πραγματοποιείται 

εκτενή ανάλυση των  Σ.Γ.Π. και παρουσιάζεται η δομή τους. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρέχεται το αναγκαίο θεωρητικό πλαίσιο για τα Σ.Δ.Β.Δ. και τις Β.Δ.  Την 

απόδοση συγκεκριμένων ορισμών ακολουθεί η παράθεση των σταδίων για τον ορθό σχεδιασμό μιας 

Β.Δ. που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τoυ θέματος αυτού. 

 

Στο  τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση ορισμένων εργασιών, που διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 

προκειμένου να σχηματιστεί μια εικόνα για την συνεισφορά των Σ.Γ.Π. σε θέματα τεκμηρίωση 

πολιτιστικών στοιχείων μέχρι σήμερα. Συνάμα, αυτές αποτελούν και τη βάση ορισμένων χρήσιμων 

συμπερασμάτων. 

 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο, αποδίδονται οι βασικές αρχές γύρω από την οντολογία CIDOC-CRM, 

ώστε να έχει ο αναγνώστης την δυνατότητα να κατανοήσει την σημασία της. 
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2. ΑΡΧΕΣ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  Σ.Γ.Π. 
 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

 

Οι στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου επικεντρώνονται τόσο γύρω 

από την παρουσίαση της ιεραρχικής δομής της Γεωπληροφορικής, όσο 

και  των Συστημάτων Πληροφορικής και του προσδιορισμού της θέσης 

των Σ.Γ.Π. στην παραπάνω δομή. Επίσης, γίνεται αναφορά στις 

εφαρμογές  αλλά και στις κατηγορίες αυτών.  

 

Η Γεωπληροφορική, ως επιστήμη, εμβαθύνει στην διαδικασία  ανάλυσης 

γεωγραφικών δεδομένων. Τα Συστήματα Πληροφορικής, με κριτήριο το 

είδος της πληροφορίας και των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά, 

διακρίνονται σε Λειτουργικά και Συστήματα Πληροφοριών, με την 

δεύτερη κατηγορία να διαχωρίζεται σε μη Χωρικά και Χωρικά 

Συστήματα. Ακολουθεί η διάκριση των Χωρικών Συστημάτων 

Πληροφοριών σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), 

Συστήματα Χωρικής Ανάλυσης (Σ.Χ.Α.) και Πληροφοριακά Συστήματα 

Χρήσεων Γης (Π.Σ.Χ.Γ.), με τα τελευταία να διακρίνονται σε 

Κτηματολογικά Συστήματα Πληροφοριών Γης και Άλλα Συστήματα 

Πληροφοριών Γης. Αξίζει αναφορά στην δομή που παρουσιάζουν -

περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό-  και στο πλήθος των εφαρμογών που 

βρίσκουν τα Σ.Γ.Π., εφαρμογές που εκτείνονται σε ένα ευρύ 

επιστημονικό φάσμα και στην ανάλυση της. 
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2.1 Η έννοια της Γεωπληροφορικής 
 

 Ο χώρος είναι μια ευμετάβλητη οντότητα που απαρτίζεται από ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι  

ως μεταβλητή μελετάται από πληθώρα επιστημών, με καθεμία να την 

προσεγγίζει από υπό διαφορετική οπτική γωνία. Για παράδειγμα, για τον 

Αρχιτέκτονα η έννοια «χώρος» σχετίζεται με μελέτες μεγάλης κλίμακας, 

ενώ για τον μαθηματικό  αποτελεί ένα αέναο  και ατέρμoν στοιχείο που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων θεμάτων, λόγου χάρη ο 

χώρος των πραγματικών αριθμών R.  Κοινός παράγοντας όλων αυτών 

των αναφορών είναι ότι ο χώρος είναι το στοιχείο αυτό που αποτελεί μια 

εννοιολογική όδευση στην οποία και στηρίζονται οι διάφορες 

παρεμβάσεις που γίνονται. 

 

Η πιο στενά συνυφασμένη επιστήμη με αυτόν είναι η Τοπογραφία. 

Πρόκειται για μια επιστήμη που είναι ικανή να αποκρυπτογραφήσει κάθε 

πτυχή του  και να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με αυτόν, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει αναβαθμίσει  τον χαρακτήρα της Τοπογραφίας. 

Μια μικροσκοπική παρατήρηση των αλλαγών αναδύει στην επιφάνεια 

την εισαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε αυτήν. Ωστόσο, μια 

μακροσκοπική ανάλυση των αλλαγών αυτών καταδεικνύει την τάση της 

επιστήμης αυτής να συγκλίνει με την επιστήμη της Πληροφορικής ˙ αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της Γεωπληροφορικής. 

Η Γεωπληροφορική είναι μια σχετικά νέα και αναπτυσσόμενη 

υποκατηγορία της Πληροφορικής. Προκειμένου να δοθεί ένας 

κατατοπιστικός ορισμός της, κρίνεται αναγκαία η εμβάθυνση στην 

ετυμολογία της. Ο όρος «Γεωπληροφορική» προέρχεται από τα 

συνθετικά «Γη» και  «Πληροφορική», καθένα από τα οποία έχει 

διαφορετική σημασία. Ειδικότερα, η Πληροφορική σχετίζεται με την 

διαχείριση της πληροφορίας, καλύπτοντας το απαραίτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και το 

απαραίτητο ψηφιακό υπόβαθρο  -μέσω των ψηφιακών συστημάτων-  για 

την διαμόρφωση των παραγώγων του  θεωρητικού υποβάθρου. 
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Η επαφή της Πληροφορικής με τις λοιπές επιστήμες χαρακτηρίζεται από 

αλληλεπίδραση, καθώς επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτές. Ένα άλλο 

βασικό χαρακτηριστικό της είναι το πλήθος των τρόπων  προσέγγισης 

αυτής, με έναν από αυτούς -που μελετάται και στα πλαίσια του παρόντος 

κεφαλαίου- να είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα. Επίσης είναι 

απαραίτητη η αναφορά στα δυσδιάκριτα όρια που χαρακτηρίζουν την 

επιστήμη αυτή. Το φαινόμενο όπου έμπειροι χρήστες ηλεκτρονικών 

συστημάτων χαρακτηρίζονται ως ειδικοί στην Πληροφορική  είναι συχνό 

και αποτελεί μια λανθασμένη προσέγγιση, αφού το πεδίο ορισμού της 

άπτεται διαφορετικού περιεχομένου. 

 

Συμπερασματικά, στην προσπάθεια απόδοσης ενός συγκεκριμένου 

ορισμού για την Γεωπληροφορική˙ αυτή χαρακτηρίζεται ως «ο 

επιστημονικός και τεχνολογικός τομέας που ασχολείται με την 

συστηματοποίηση της κατανόησης του γεωγραφικού χώρου και με την 

συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση και διαχείριση 

των στοιχείων του, αποτελώντας την θεωρητική βάση ανάπτυξης των 

Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» ( Κάβουρας, 2008 ) 
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2.2  Εισαγωγικές Έννοιες 
 

Οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί με τους οποίους μεταβάλλονται τα δρώμενα στην 

επιστήμη της πληροφορικής συμβάλλουν ενεργά στην σύγχυση που 

δημιουργείται στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτής, μέσα από την χρήση 

όρων που παρότι είναι συνώνυμοι αναφέρονται σε διαφορετικές έννοιες.  

Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αναφορά σε 

κομβικής σημασίας όρους για τα Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών. Αυτοί είναι οι εξής: «δεδομένα», «πληροφορία»  και 

«σύστημα» . Ως «δεδομένα» χαρακτηρίζεται ένα σύνολο από γεγονότα 

και στοιχεία, τα οποία έχουν συλλεχθεί για συγκεκριμένο σκοπό και 

αποτελούν αποτελέσματα πρωτογενών μετρήσεων ή παρατηρήσεων. Η 

«πληροφορία» προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων, 

προκειμένου να αποδοθεί σε αυτά μορφή ικανή να απαντήσει σε κάποιο 

ερώτημα. Για παράδειγμα στην διαδικασία της τοπογραφικής 

αποτύπωσης, ως δεδομένα λειτουργούν οι μετρήσεις γωνιών και μηκών 

και ως πληροφορία χαρακτηρίζονται οι τεταγμένες και οι τετμημένες των 

σημείων. Τέλος, ως «σύστημα ορίζεται ένα οργανωμένο σύνολο 

επιμέρους τμημάτων που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους, για την 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου» ( Φιλιππίδης, 2006 ) .  

 

 

 
 
                             Eικόνα 9 : Η σχέση των δεδομένων και της πληροφορίας  

                             Πηγή: Φιλιππίδης Ε. , Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 2006 
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2.3  Διαβάθμιση Συστημάτων Πληροφορικής 
 

Έπειτα από την ανάλυση της σημασίας των παραπάνω όρων, είναι 

δυνατή η αναφορά στα Συστήματα Πληροφορικής, που διαχωρίζοντα σε 

Λειτουργικά και Συστήματα Πληροφοριών. Κριτήριο για την διάκριση 

αυτή αποτελεί το είδος των στοιχείων και των πληροφοριών που 

εισάγονται σε αυτά. Ειδικότερα, κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

Λειτουργικών Συστημάτων  Πληροφορικής  είναι το πεπερασμένο και 

καθορισμένο εύρος δεδομένων που δέχεται και πληροφοριών που 

παρέχει σε αντίθεση με τα Συστήματα Πληροφοριών, τα οποία καλούνται 

να διαχειριστούν ένα ακαθόριστο και ατέρμων σύνολο δεδομένων για 

την παροχή διαφορετικών πληροφοριών κάθε φορά.  

 

Τα συστήματα πληροφοριών διαχωρίζονται σε Μη Χωρικά και Χωρικά 

Συστήματα. Ως «κλειδί» για τον διαχωρισμό αυτό, είναι προφανές ότι 

χρησιμοποιείται η ενασχόληση ή όχι με τη χωρική ανάλυση. 

Χαρακτηριστικά, ένα Χωρικό Σύστημα Πληροφοριών (Χ.Σ.Π.) είναι μια 

περίπτωση Πληροφοριακού Συστήματος όπου η βάση δεδομένων 

αποτελείται από παρατηρήσεις και καταγραφές για οντότητες που 

αφορούν το χώρο. Κατόπιν, τα Χ.Σ.Π. διαχωρίζονται σε Συστήματα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), Συστήματα Χωρικής Ανάλυσης      

(Σ.Χ.Α) και Πληροφοριακά Συστήματα Χρήσεων Γης (Π.Σ.Χ.Γ.), με τα 

τελευταία να διακρίνονται σε Κτηματολογικά Συστήματα Πληροφοριών 

Γης και Άλλα Συστήματα Πληροφοριών Γης. Παρακάτω, 

πραγματοποιείται περιγραφή και σύγκριση των συγκεκριμένων 

υποκατηγοριών. Για την απλούστερη και ορθότερη παρουσίαση αυτών, 

συνίσταται η μελέτη του σχεδιαγράμματος της επόμενης σελίδας. 
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                      Eικόνα 9 : Κατηγοριοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής 

      Πηγή: Κουτσόπουλος Κ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου,  2005 

 

 

 
 

2.3.1  Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης - (CAD) 
 

Τα Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης, αποτελώντας μια υποκατηγορία 

των Χωρικών Συστημάτων Πληροφοριών, έχουν κυριαρχήσει σε όλα τα 

είδη βιομηχανικής παραγωγής, με τις κατηγορίες εφαρμογής τους 

μπορούν να διακριθούν σε κλάδους όπως η μηχανολογία, η ηλεκτρονική 

και η κατασκευή. Η σχεδίαση κάθε νέου προϊόντος είναι καρπός της 

σχεδιομελέτης, διαδικασία που χρησιμοποιεί τα συστήματα CAD σε 

μεγάλο βαθμό. Συνοψίζοντας, αυτά χρησιμεύουν στην ποιοτική και 

ποσοτική σχεδιαστική ανάλυση των προϊόντων που παράγονται. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν μεγάλη ποικιλία συμβόλων και ένα σύνολο από 

διαχειριστικές δυνατότητες - λόγω χάρη zoom in, zoom ουt  κλπ. 
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2.3.2 Συστήματα Πληροφοριών Γης - (L.I.S) 

 

Η συγκεκριμένη οντότητα αποτελεί «ένα αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης  

και λήψης αποφάσεων σε επί μέρους συγκεκριμένους τομείς 

εξυπηρέτησης, οι οποίοι συναρτώνται με ορισμένες χωρικές 

πληροφορίες» (Λαμπρόπουλος, 2006). Αυτές σχετίζονται με την 

καταγραφή των νομικά και όχι μόνο κατοχυρωμένων εμπράγματων 

δικαιωμάτων των εντός συναλλαγής ακινήτων αλλά και των 

πληροφοριών των εντός και εκτός συναλλαγής ακινήτων και επιφέρουν 

την αξιοπιστία τους -εννοείται των L.I.S- σε κάθε χρονική στιγμή. 

2.3.3 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - ( G.I.S) 

 

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι μια κατηγορία Χ.Σ.Π. 

τα οποία έχουν πληθώρα εφαρμογών και η ανάπτυξή τους αποτέλεσε 

επανάσταση στα Πληροφοριακά δρώμενα. Αυτά, βρισκόμενα πάντα υπό 

την αιγίδα της ευρύτερης έννοιας της Γεωπληροφορικής και υπό το 

πρίσμα της διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και των δυνατοτήτων 

τους για μετασχηματισμό των διαφόρων στοιχείων τους, στοχεύουν στο 

χωρικό σχεδιασμό σε διάφορα επίπεδα κλίμακας, μέσα από 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που ξεφεύγουν από τα όρια των απλών 

συνόλων μηχανημάτων. 

 

Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να προσεγγιστούν υπό 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ειδικότερα, αποτελούν το επιστημονικό 

πεδίο που εξετάζεται από την τεχνολογική, την μεθοδολογική ή την 

επαγγελματική πτυχή. Αυτό προκύπτει από την πληθώρα των ορισμών 

που αποδίδονται κατά καιρούς, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί και σε 

μια σύγχυση εννοιών. Για το λόγο αυτό γίνεται μια προσπάθεια 

απόδοσης του πιο ενδεικτικού ορισμού σε αυτά - εννοείται τα Σ.Γ.Π. Ως 

Σ.Γ.Π. λοιπόν ορίζεται μια μορφή ενός πληροφοριακού συστήματος, 

αποτελούμενο από ένα σύνολο υπολογιστικών μερών που συνεργάζονται 

μεταξύ τους, που αξιοποιεί γεωγραφικά δεδομένα με στόχο την συλλογή, 

διαχείριση, ανάλυση και μοντελοποίηση τους. 
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2.3.4 Σύγκριση Χωρικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 

Η εξέταση των συγκεκριμένων υποκατηγοριών αποσκοπεί στην 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων και την 

σκιαγράφηση της ταυτότητας των δεδομένων που μελετούν. Η 

διαδικασία αυτή όμως αναφέρνει στην επιφάνεια και ένα σύνολο 

βασικών διαφορών τους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα CAD διακρίνονται για την ικανότητά 

τους να εμβαθύνουν στην σχεδίαση και παρουσίαση προϊόντων με την 

χρήση συμβόλων, σε αντίθεση με τα G.I.S και τα L.I.S που αμφότερα 

εμβαθύνουν στην μελέτη χωρικών δεδομένων. Είναι επιτακτική η 

σημασία του επιτονισμού της ειδοποιού διαφοράς των δύο τελευταίων ˙ 

έγκειται στην παρουσίαση τους με υψηλό βαθμό λεπτομερειών και στον 

τρόπο χρήσης τους, από τα τελευταία. 

 

2.4 Παρουσίαση Σ.Γ.Π.   
 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που επιφέρει την ισχυροποίηση και 

παγίωση της χρήσης των Σ.Γ.Π. σε ολοένα και περισσότερες εφαρμογές, 

σε συνδυασμό με τις, συνεχόμενα, αυξανόμενες ανάγκες  για ποιοτικά 

ηλεκτρονικά παράγωγα, καθιστά απαραίτητη την γνώση της δομής ενός 

Σ.Γ.Π., ώστε ο χρήστης να γνωρίζει την φύση των εργασιών που 

πραγματοποιεί, να είναι σε θέση να ελέγξει διάφορα σφάλματα και να 

αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εργασιών του. Ένα άλλο στοιχείο 

βαρύνουσας σημασίας για τα Σ.Γ.Π. είναι τα πλεονεκτήματά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η γνώση τους συμβάλλει στην σκιαγράφηση της 

ταυτότητας των εργασιών τις οποίες μπορούν ικανοποιητικά να 

πραγματώσουν. Για αυτούς τους λόγους, θεωρείται αναγκαία η 

παρουσίαση της δομής των Σ.Γ.Π. αλλά και η απαρίθμηση των 

πλεονεκτημάτων τους και των τομέων εφαρμογής τους. 
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2.4.1 Διάρθρωση Σ.Γ.Π. 
 

Τα δομικά στοιχεία ενός Σ.Γ.Π. είναι το υπολογιστικό σύστημα και τα 

δεδομένα. Απαραίτητη η αναφορά στην ιδιαίτερη σημασία του χρήστη 

που λειτουργεί ως διάμεσος για την επικοινωνία υπολογιστικού 

συστήματος και δεδομένων αλλά και γενικότερα συνεπικουρεί στην ορθή 

λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. 

 

Όσο αφορά στα υπολογιστικά συστήματα, αυτά ˙ διακρίνονται στο  

υλικό, το λογισμικό μέρος και τις διαδικασίες διαχείρισης. Καθένα από 

αυτά επιτελεί και διαφορετικό ρόλο, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του 

τελικού στόχου – την επίλυση δηλαδή του εκάστοτε προβλήματος. Η 

ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της Πληροφορικής έχουν 

επιφέρει την παραγωγή αρκετά ισχυρών υλικών και λογισμικών 

συστημάτων, που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο σύνθετων 

προβλημάτων. 

 

 

              

                 
                                   
                                      Eικόνα 11 : Συστατικά Μέρη ενός Σ.Γ.Π 

               Πηγή: Χαλκιάς Χ., Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών -  Σημειώσεις, 2011 
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2.4.1.1 Υλικό μέρος - Hardware 

 

Η απλή παρατήρηση ενός φορητού ή ενός σταθερού υπολογιστή - 

αντίστοιχα ενός laptop ή ενός desktop- αρκεί προκειμένου να αντιληφθεί 

κανείς ότι ο υπολογιστής είναι ένα σύνολο ξεχωριστών τμημάτων που 

συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργήσουν υπό την αιγίδα μιας 

κοινής συνισταμένης. Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι είτε μηχανικά 

είτε ηλεκτρονικά. Με απλά λόγια λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το 

υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος αποτελείται από τα 

παραπάνω φυσικά τμήματα. Αυτά εντάσσονται σε κάποια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες του υλικού μέρους, δηλαδή τη κεντρική 

υπολογιστική μονάδα και τις συσκευές εισόδου, εξόδου και 

αποθήκευσης. Για παράδειγμα το πληκτρολόγιο αποτελεί μια συσκευή 

εισόδου, η οθόνη μια συσκευή εξόδου και τέλος το C.P.U. είναι μέρος 

της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας. 

 

2.4.1.2 Λογισμικό μέρος - Software 

 

Το λογισμικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος διακρίνεται στο 

λογισμικό συστήματος και το λογισμικό εφαρμογών. Αυτά βρίσκονται σε 

άμεση συσχέτιση τόσο μεταξύ τους, όσο και με το υλικό μέρος ώστε να 

είναι εφικτή η αξιοποίησή του από τον  τελικό χρήστη. 

 

Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει τα προγράμματα που 

συντονίζουν και διαχειρίζονται τους πόρους του υπολογιστή και τον 

καθιστούν ικανό να εκτελέσει άλλα προγράμματα γενικού σκοπού χωρίς 

να έρθουν σε επαφή με τους πόρους του. Στο λογισμικό συστήματος 

υπάγεται το λειτουργικό σύστημα, οι διάφοροι οδηγοί συσκευών – οι 

λεγόμενοι drivers - και άλλα. 
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Το λογισμικό εφαρμογών είναι ένα σύνολο προγραμμάτων με τελικό 

αποδέκτη το χρήστη και δεν μπορεί να εκτελείται αυτόνομα, χωρίς την 

επικουρία του   λειτουργικού συστήματος. Κατηγοριοποιείται με βάση 

διάφορα κριτήρια όπως την λειτουργία του, το κοινό στο οποίο 

αναφέρεται  και άλλα. Στο λογισμικό εφαρμογών ανήκουν το  Σύστημα 

Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) και ένα σύνολο αλγορίθμων, 

καθένας από τα οποία επιτελεί διαφορετικό ρόλο. Παρακάτω 

πραγματοποιείται μια ανάλυση αυτών, με στόχο την σχολαστική 

παρουσίασή τους.  

 

Τα Σ.Δ.Β.Δ. έχουν ως στόχο το χειρισμό μιας βάσης δεδομένων όσο 

αφορά στην δημιουργία, συντήρηση, επεξεργασία και τον έλεγχο των 

στοιχείων . Πρόκειται στην ουσία για έναν διαμεσολαβητή ανάμεσα στο 

χρήστη και τη βάση, που έχει την δυνατότητα να ζητάει από αυτήν  

πληροφορίες. Επιπλέον έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, αρχιτεκτονική 

και χαρακτηριστικά. 

 

                           

                           
 
            Eικόνα 12 : Σχηματική Απεικόνιση Σχέσης Υλικού-Λογισμικού και Χρήστη  

Πηγή: Μητσάκος Θ. ( 2015) , Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 

Εκδόσεις Κάλλιπος 
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Το προαναφερθέν σύνολο αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς 

αλγορίθμους, με διαφορετικό σκοπό. Αυτοί απαριθμούνται παρακάτω, με 

μια σύντομη περιγραφή της χρησιμότητάς του. 

 

 Αρχικά, ο αλγόριθμος εισαγωγής και διόρθωσης δεδομένων αποβλέπει 

στη εισαγωγή και την επεξεργασία των δεδομένων. Ακολουθεί ο 

αλγόριθμος αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, όπου η 

πληροφορία αποκτά μορφή αξιοποιήσιμη για το Σ.Γ.Π. Κατόπιν, ο 

αλγόριθμος ανάλυσης και επεξεργασίας, όπου πραγματοποιείται η 

κυρίως ανάλυση των πληροφοριών και εν κατακλείδι ο αλγόριθμος 

παρουσίασης δεδομένων, όπου παραθέτενται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των δεδομένων. 

 

2.4.1.3 Διαδικασίες Διαχείρισης 
 

Μέσα από την διαχείριση του συνόλου των περιγραφικών και χωρικών 

δεδομένων που εισάγονται σε ένα Σ.Γ.Π επιτυγχάνεται η ορθή σχεδίαση 

και οργάνωσή του. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα διέρχονται από τα 

στάδια της συντήρησης, ενημέρωσης και απόδοσης. Στο στάδιο της 

συντήρησης αυτά εισάγονται και ενημερώνονται, σε αυτό της 

επεξεργασίας επιλέγεται ποια είναι χρήσιμα και αναλύονται και τέλος 

στο στάδιο της απόδοσης παρατίθεται το τελικό αποτέλεσμα. 

Συμπερασματικά, πραγματοποιείται ο συνδυασμός του υλικού και 

λογισμικού μέρους για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος. 
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2.4.2 Εφαρμογές Σ.Γ.Π. 
 

Η μελέτη των Σ.Γ.Π. υπό το πρίσμα του χωρικού σχεδιασμού στα 

διάφορα επίπεδα κλίμακας, καταδεικνύει και το εύρος των εφαρμογών 

τους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα συστήματα 

εφαρμόζονται σε αρκετές επιστήμες όπως η τοπογραφία - αναλογική και 

ψηφιακή - η χωροταξία, η υδραυλική, η συγκοινωνιακή τεχνική κ.ά., 

στοιχείο καθόλου περίεργο αν αναλογιστεί κανείς ότι όλες έχουν άμεση 

αλληλεξάρτηση με το χώρο. Ωστόσο, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία και 

για άλλες επιστήμες, όπως  επί παραδείγματι την αρχαιολογία. Κοινός 

παρονομαστής  της χρησιμότητας των παραπάνω, είναι η ανάγκη για 

λήψης μιας απόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται παρακάτω 

ενδεικτικά, ορισμένα πεδία εφαρμογής αυτών: 

 

● Πολεοδομικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός: Η εφαρμογή των Σ.Γ.Π. στη 

χωροθέτηση μονάδων παροχής διαφόρων ειδών υπηρεσιών, συμβάλλει 

στην μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου προκειμένου να 

αναδειχθούν τα τμήματα αυτά που χρήζουν την ανάγκη δημιουργίας 

μονάδων. 

  

● Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Τα Σ.Γ.Π. αποτελούν ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την παρακολούθηση διαφόρων περιβαλλοντικών 

φαινομένων τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά - εννοείται στο 

πέρασμα των χρόνων όσο και σε πραγματικό χρόνο αντίστοιχα. 
 

●   Πολιτισμός: Πρόκειται για ένα φάσμα, που όταν εξετάζεται υπό την 

επιστημονική οπτική γωνία, συνδυάζει αρκετά γνωστικά αντικείμενα. Με 

την χρήση των Σ.Γ.Π. επιτυγχάνονται η ανάδειξη των ιδιαίτερων 

πολιτισμικών περιοχών, η αναγνώρισή τους και η τροποποίησή τους. 

 

●   Κοινωνικές Εφαρμογές: Βαρύνουσας σημασίας χαρακτηρίζεται η 

επιρροή που ασκούν τα Σ.Γ.Π. σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων 

κοινής ωφέλειας, σε κτηματολογικές εργασίες, στην πλοήγηση, στις 

μεταφορές κλπ. Συνισταμένη όλων, είναι η παροχή υπηρεσιών σε πολίτες 

και οργανισμούς. 



 

 

                                                                                     Κεφάλαιο 2
ο
: Αρχές Γεωπληροφορικής και Σ.Γ.Π. 

 

Σελίδα | 52 

 

 

 

 

 

                                          ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

 

 
▪    Αβραμούλη Δήμητρα, Καραγεώργος Αντώνιος, Ντιντάκης Ιωάννης, Ράπτη Έλλη,2015,     

     «Εφαρμογές Η/Υ στην Επιπλοποιία», Εκδόσεις Κάλλιπος  

      Μελέτη του κεφαλαίου  «Συστήματα CAD/CAM και CNC» 

 
▪     Δάρρα Αθανασία, Κάβουρας Μαρίνος, Κονταξάκη Σοφία, Τομαή Ελένη, 2015,    

     «Επιστήμη  Γεωγραφικής Πληροφορίας, Αρχές και Τεχνολογίες», Εκδόσεις Κάλλιπος  

      Μελέτη του κεφαλαίου  «Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων» 

 

 

▪      Κάβουρας Μαρίνος, 2007.  Σημειώσεις Μαθήματος «Αρχές Γεωπληροφορικής και   

        Σ.Γ.Π.». ΕΜ.Π.- Σ.Α.Τ.Μ. 

 
▪     Κουτσόπουλος Κωστής, 2005, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση   

      Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου 

 
 

▪      Μητσάκος Θ., 2015 , Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κάλλιπος 

 

 

▪     Φώτης Γεώργιος, 2010, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εκδόσεις Γκοβόστη 

 

 

▪     Χαλκιάς Χρίστος, 2011,  Σημειώσεις Μαθήματος «Σ.ΓΠ.»,  Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο-  

      Τμήμα Γεωγραφίας 

 

 

▪     Gomarasca Mario,2009, Basics of Geomatics, Springer Publication 

 

 
▪  https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-2.pdf  Τμήμα από την Μελέτη  

   Επισκόπησης της   Πληροφορικής 2006, της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-2.pdf


 

 

                                                                       Κεφάλαιο 3
ο
: Θεωρητική Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων 

 

Σελίδα | 53 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                            Κεφάλαιο  3
ο 

 

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην παράθεση και επεξήγηση θεμελιωδών 

εννοιών γύρω από τις Β.Δ. Αναλύονται έννοιες όπως οι Β.Δ. και τα 

Σ.Δ.Β.Δ. και παρουσιάζονται τα στάδια για την ορθή ανάπτυξη ενός 

Σ.Β.Δ. Μολονότι, είναι όλα εξίσου σημαντικά και χαρακτηρίζονται από 

αλληλεπίδραση, γίνεται ιδιαίτερη εξέταση του σταδίου του σχεδιασμού 

ενός Σ.Β.Δ., διότι σε αυτό ο δημιουργός καλείται να απεικονίσει τον 

πραγματικό κόσμο με την βοήθεια του ψηφιακού ˙ για να πραγματωθεί 

κάτι τέτοιο απαιτούνται καίριες αποφάσεις. Τα βασικότερα τμήματά του 

είναι ο εννοιολογικός, ο λογικός και ο φυσικός σχεδιασμός. 

 

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι με την συγγραφή του κεφαλαίου 

αυτού εξετάζονται σχολαστικά τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων που 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης και δεν πρέπει να γίνει η θεώρηση πως  

το κεφάλαιο αυτό αντικατοπτρίζει το σύνολο του επιστημονικού 

θεωρητικού υποβάθρου των  Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.) και των 

Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.). 

 



 

 

                                                                       Κεφάλαιο 3
ο
: Θεωρητική Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων 

 

Σελίδα | 54 

 

 

3.1   Οι Βάσεις Δεδομένων  
 

Κυρίαρχο στοιχείο του σύγχρονο κόσμου είναι η πληθώρα πληροφοριών 

που τον κατακλύζουν. Οι τράπεζες, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τα μικρά συνοικιακά καταστήματα έχουν 

ένα κοινό χαρακτηριστικό, την ανάγκη για οργάνωση και διαχείριση των 

θεματικών τους δεδομένων. Η μακροσκοπική εξέταση του παραπάνω 

εγχειρήματος, αποτελεί και τη βάση της δημιουργίας των βάσεων 

δεδομένων. Ως Βάση Δεδομένων (Β.Δ.) ορίζεται «η αυστηρή 

τυποποιημένη συλλογή από σχετικά μεταξύ τους δεδομένα, που παρέχει 

έναν αυτόματο, κεντρικό και κοινό τρόπο χειρισμού τους» ( 

Χριστοδουλάκης & Ξένος, 2000). Για να οργανωθούν σε ηλεκτρονική 

και αξιοποιήσιμη μορφή τα δεδομένα, είναι απαραίτητη η περάτωση 

κάποιων σταδίων. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί την κατανόηση 

της φιλοσοφίας, των χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής των Β.Δ. 

Αυτές σχεδιάζονται προκειμένου να παρέχουν υψηλή ποιότητα 

δεδομένων, ευελιξία, ταυτόχρονη προσπέλαση δεδομένων και 

δυνατότητα εξαγωγής ταχύτατων απαντήσεων. Μάλιστα με την βοήθεια 

που απολαμβάνουν οι Β.Δ. από τα τεχνολογικά δρώμενα, καθίστανται 

πολύτιμα εργαλεία για την λήψη αποφάσεων.  

 

3.2 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 
 

Τα Σ.Δ.Β.Δ. υπάγονται στο λογισμικό εφαρμογών ενός υπολογιστικού 

συστήματος και αποτελούν ένα σύνολο προγραμμάτων που επιτρέπουν 

στο χρήστη τον καθολικό χειρισμό των Β.Δ. Σαφεστέρα μετέχουν ενεργά 

στο ορισμό, την κατασκευή, τη χρήση και τη διαγραφή μιας Β.Δ.  

Τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) ακολουθούν 

την αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων, όπου συναντώνται ισάριθμα 

επίπεδα ˙ εξωτερικό, εννοιολογικό και  εσωτερικό. Οι κατηγοριοποιήσεις 

τους ποικίλλουν ως προς το μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιούν, τους 

χρήστες τους και τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων σε αυτό. 
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Μολονότι όλες είναι εξίσου σημαντικές, πραγματοποιείται παρακάτω 

ιδιαίτερη αναφορά στην διαφοροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) με βάση το  μοντέλο δεδομένων που 

χρησιμοποιούν. Τα μοντέλα λοιπόν που εντοπίζονται είναι το ιεραρχικό, 

το δικτυακό, το σχεσιακό, το αντικειμενοστραφές και το επαγωγικό. 

Αξίζει αναφορά και σε ένα υβριδικό μοντέλο δεδομένων που με την 

πάροδο των ετών εμφανίζεται, το αντικείμενο-σχεσιακό, το οποίο 

συνδυάζεται τα πλεονεκτήματα των αντικειμενοστραφών και των 

σχεσιακών μοντέλων δεδομένων. Από τα παραπάνω μοντέλα επιλέγεται 

η εκτενής αναφορά στο σχεσιακό και  το αντικειμενοστραφές λόγω της 

εκτενούς χρήσης τους στον ψηφιακό κόσμο, με το πρώτο όμως να είναι 

το πιο διαδεδομένο. 

 

Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων διακρίνεται από ισχυρή μαθηματική 

θεμελίωση. Βασίζεται στο σχεσιακό λογισμό για την περιγραφή συνόλων 

δεδομένων και ως κύρια χαρακτηριστικά του είναι η απλότητα στην 

κατανόηση και την υλοποίησή του. Σε αυτό τα δεδομένα οργανώνονται 

σε πίνακες με γραμμές και στήλες. Οι  οριζόντιες γραμμές ονομάζονται 

εγγραφές και οι κάθετες στήλες χαρακτηριστικά. Οι πίνακες ονομάζονται 

σχέσεις. 

 

Το αντικειμενοστραφές μοντέλο δεδομένων χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με το προηγούμενο ˙ προσιδιάζει 

δηλαδή καλύτερα το σύνθετο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Οι 

θεμελιώδεις έννοιες του είναι οι κλάσεις και τα αντικείμενα, στοιχεία 

αλληλένδετα που στοχεύουν στην περιγραφή της παραπάνω 

πολυπλοκότητας. Ωστόσο, η καλλιέργεια του αντικειμενοστραφούς  

προγραμματισμού και προφανώς των παραγώγων του είναι ακόμα σε 

μεταβατικό στάδιο.  
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3.3  Προσέγγιση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων  
 

Ο όρος Σ.Β.Δ. αναφέρεται σε μια Β.Δ. μαζί με το λογισμικό χειρισμού 

της και τους διάφορους μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων                   

( Ταπεινάκη Σ., 2003) .Για την ολοκληρωμένη δημιουργία του απαιτείται 

η περάτωση ορισμένων σταδίων που  παρουσιάζονται στην παρακάτω 

εικόνα, με καθένα από αυτά να επιτελεί συγκεκριμένο ρόλο. 

 

Αρχικά στο στάδιο του καθορισμού της Β.Δ. προσδιορίζονται ο σκοπός, 

οι χρήστες και οι απαιτήσεις του συστήματος. Εν συνεχεία, ακολουθεί 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κομβικό στάδιο, αυτού του σχεδιασμού του 

συστήματος που περιέχει την εννοιολογική, λογική και φυσική 

διαμόρφωσή του συστήματος κατά κύριο λόγο. Να σημειωθεί στο σημείο 

αυτό ότι ακολουθεί παρακάτω περαιτέρω ανάλυσή του. Έπειτα κατά την 

υλοποίηση της εφαρμογής πραγματώνεται ο σχεδιασμός του 

προηγούμενου σταδίου με την γλώσσα ορισμού και χειρισμού του 

επιλεγμένου. Επίσης, στο επόμενο στάδιο ακολουθεί η εισαγωγή των 

δεδομένων στη βάση και έπεται η ποιοτική εξέταση του συστήματος, 

μέσα από την παρακολούθηση και τον έλεγχό της. 

 

                
                                      

                                       Eικόνα 13 : Στάδια Δημιουργίας Βάσης Δεδομένων 

           Πηγή:  Η εικόνα δημιουργήθηκε στο Μicrosoft PowerPoint από τον συγγραφέα
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3.3.1 Ανάλυση Σχεδιασμού Σ.Β.Δ. 
 

Ο πραγματικός κόσμος είναι πολύπλοκος για την άμεση και πλήρη 

κατανόησή του. Για να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό ομοίωμα αυτού και να 

είναι εφικτή η ορθή αναπαράσταση του αντικειμένου μελέτης κάθε φορά,  

χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα θεματικά δεδομένα μέσω μιας 

αφαιρετικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην αποσύνθεση της παραπάνω 

πολυπλοκότητας. Κατά το σχεδιασμό λοιπόν, ενός ψηφιακού συστήματος 

απαιτείται η περάτωση ορισμένων σταδίων, ώστε να δημιουργηθεί μια 

Β.Δ. που θα εκπληρώνει το λόγο ύπαρξής της. Αυτά είναι ο 

εννοιολογικός, ο λογικός και ο φυσικός σχεδιασμός. Παρόλα αυτά πρέπει 

να αναφερθεί πως των τριών παραπάνω σταδίων είναι αναγκαίο να 

ηγείται μια ανάλυση του πεδίου εφαρμογής, για να έχει ο χρήστης μια 

εικόνα των απαιτήσεων του συστήματος αλλά και του εγχειρήματος που 

καλείται να αντιμετωπίσει. 

 
   

        
                                  
                               Eικόνα 14: Στάδια Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων 

Πηγή: Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., (2015)  Χαρτογραφική Σύνθεση &  Απόδοση σε 

Ψηφιακό Περιβάλλον: Εκδόσεις Κάλλιπος 
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Αρχικά, στο στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασμού περιγράφονται οι 

οντότητες του πραγματικού κόσμου και οι μεταξύ τους συσχετίσεις. Στην 

ουσία δηλαδή προσδιορίζεται το περιεχόμενο της Β.Δ. Επιπλέον, 

αναφέρονται και οι πιθανοί περιορισμοί των δεδομένων. Η περάτωση του 

σταδίου αυτού πραγματοποιείται με το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, 

η γραφική αναπαράσταση του οποίου γίνεται με το αντίστοιχο  

διάγραμμα. – εννοείται το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων. Αξίζει μια 

συνοπτική αναφορά τα δομικά στοιχεία του μοντέλου. Στην σύντομη 

αυτή περιγραφή που πραγματοποιείται αναφέρεται ο όρος «οντότητα». 

Για την καλύτερη κατανόησή της αρκεί να αποδοθεί ένας ορισμός της ˙ 

πρόκειται για στοιχείο με αυτόνομη πραγματική ή θεωρητική υπόσταση. 

Σχετικά με τις συσχετίσεις του διαγράμματος αυτού, φανερώνουν τις 

σχέσεις των οντοτήτων μεταξύ τους και διακρίνονται σε τρία είδη. Την 

συσχέτιση 1 προς 1, όπου μια οντότητα σχετίζεται μόνο με μία άλλη, την 

συσχέτιση 1 προς Ν, όπου μια οντότητα σχετίζεται με Ν άλλες οντότητες 

και την συσχέτιση Ν προς Μ , όπου Ν οντότητες σχετίζονται με άλλες Μ. 

Να σημειωθεί ότι οι οντότητες και οι συσχετίσεις μαζί με τα κλειδιά και 

τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα συστατικά του μοντέλου που 

εξετάζεται. Ως χαρακτηριστικό ορίζεται ένα γνώρισμα μιας οντότητας 

και ως κλειδί ένα χαρακτηριστικό, ή ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, 

μιας οντότητας το οποίο είναι μοναδικό για κάθε στιγμιότυπο της 

οντότητας. ( Μητσάκος, 2015 ). Τα συστατικά αυτά αναπαρίστανται στο 

διάγραμμα οντοτήτων- συσχετίσεων με την βοήθεια γεωμετρικών 

σχημάτων.  

 

Συμπερασματικά, ο εννοιολογικός σχεδιασμός απαντά σε ένα σύνολο 

ερωτημάτων που σχετίζονται με τις σχέσεις και τους περιορισμούς των 

οντοτήτων, το γεωμετρικό τους αρχέτυπο και τις περιγραφικές τους 

ιδιότητες. 
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Εν συνεχεία στο κατώτερο επίπεδο αφαιρετικότητας, αυτό του λογικού 

σχεδιασμού, πραγματοποιείται η μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου 

σε λογικό με την χρήση ενός πρότυπου οργάνωσης βάσης δεδομένων, 

που υποστηρίζεται από το Σ.Δ.Β.Δ που χρησιμοποιείται. Ορισμένα 

πρότυπα που υπάρχουν είναι το σχεσιακό, το αντικειμενοστραφές, το 

αντικείμενο-σχεσιακό. Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιείται με την 

βοήθεια κάποιων κανόνων, για ένα ορθό αποτέλεσμα. 

 

Τέλος κατά τον φυσικό σχεδιασμό, πραγματοποιείται ο πρακτικός 

σχεδιασμός της Β.Δ. με την βοήθεια του Σ.Δ.Β.Δ. Στην ουσία δηλαδή 

ορίζεται η φυσική οργάνωση της βάσης -καθορίζεται ο τρόπος με τον 

οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα στο φυσικό μέσο αποθήκευσης και ο 

τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση στα δεδομένα. Εν 

κατακλείδι, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι απαιτείται η αξιολόγηση 

κάθε σταδίου ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο, με γνώμονα πάντα την 

ικανοποίηση του βασικού στόχου. 
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4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Σ.Γ.Π ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ   
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

 

To παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στην παρουσίαση του ρόλου που 

διαδραματίζουν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.)  

στην τεκμηρίωση των πολιτιστικών οντοτήτων.  

  

Μέσα από την μελέτη  εργασιών διαφορετικού επιπέδου, επιδιώκεται η  

«χαρτογράφηση» της παραπάνω σχέσης. Αυτές κατηγοριοποιούνται σε 

δύο διαφορετικές ενότητες με «πρωτεύον κλειδί» τον φορέα υλοποίησης. 

Από την παραπάνω ανάλυση και  σύγκριση προκύπτει ότι η χρήση των 

Σ.Γ.Π. για πολιτιστικές εργασίες υπάγεται στην γνώση ορισμένων 

παραμέτρων, θεωρητικών και πρακτικών και καταδεικνύεται η ανάγκη 

για συμμετοχή καταρτισμένων ατόμων στο σχεδιασμό των Σ.Γ.Π. ώστε 

να τα κάνουν πιο φιλικά σε μη εξοικειωμένους χρήστες. Επιπλέον, το 

κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στο θεωρητικό και 

το εφαρμοσμένο μέρος της εργασίας, καθώς δίδεται στον αναγνώστη μια 

εικόνα για τον τρόπο που πραγματοποιείται η εφαρμογή των όσων 

αναφέρονται σε θεωρητικό επίπεδο. 
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4.1.  Η σχέση των Σ.Γ.Π. και της  Πολιτιστικής  Κληρονομίας 
 

Η Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί μια σύνθετη μεταβλητή και 

αντικείμενο εξέτασης αρκετών επιστημονικών κλάδων ˙ αναγκαία είναι η 

ευρεία συνεργασία αυτών για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα, η 

τεκμηρίωση των στοιχείων της. Οι κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει είναι 

αρκετοί και προέρχονται είτε από φυσικούς είτε από ανθρωπογενείς 

παράγοντες. Ενδεικτικά, η σωρεία φυσικών φαινομένων, η ανεξέλεγκτη 

εξάπλωση των πόλεων και ο σύγχρονος τρόπος ζωής συμβάλλουν ενεργά 

στην αλλοίωση της μεταβλητής αυτής. Η διαφύλαξη της ιστορίας και του 

πολιτισμού, είναι ένα μείζον ζήτημα για κάθε χώρα. Η σημασία τους 

είναι τεράστια, αφού αποτελούν ηθική παρακαταθήκη για τις επόμενες 

γενιές. Προκειμένου, μια χώρα να διατηρεί  ζωντανή την ταυτότητά της, 

να εμπνέεται από αυτή και να την μεταλαμπαδεύει στους απογόνους της, 

είναι απαραίτητη η προστασία  της ιστορίας και της πολιτιστικής της 

κληρονομιάς ˙ διαδικασία που αποτελείται από τα στάδια της 

συντήρησης, της αποκατάστασης, της ανακατασκευής, της αναστήλωσης, 

της ανάδειξης, της εξυγίανσης  και της αναβίωσης. Το νομοθετικό 

πλαίσιο που θεσμοθετείται ανά χρονικές περιόδους σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλει στην χάραξη συντεταγμένης πολιτικής για 

την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στην διαχείριση πολιτιστικών στοιχείων, μέσα  και από την παροχή νέων 

εργαλείων ˙ ένα από αυτά είναι και τα Σ.Γ.Π. Με την βοήθεια τόσο 

αυτών όσο και των γεωγραφικών Β.Δ. καθίσταται εφικτή η ψηφιακή 

καταγραφή των πολιτιστικών οντοτήτων με την δυνατότητα παροχής των 

χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών τους, η οπτικοποίηση και η 

συνεχόμενη ενημέρωσή τους. Με αυτές τις λειτουργίες αποδίδεται 

διαχρονικότητα, υπόσταση και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμα 

κι από μη εξειδικευμένους χρήστες. Αξίζει αναφορά και στην δυνατότητα 

των Σ.Γ.Π. για πραγματοποίηση χωρικών πράξεων που τα καθιστά 

σημαντικά εργαλεία για την λήψη αποφάσεων θεματικού χαρακτήρα. 
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Η δυνατότητα αυτή σκιαγραφεί και τα έμμεσα αποτελέσματα της χρήσης 

τους, καθώς η λήψη των αποφάσεων για τις οποίες γίνεται λόγος 

παραπάνω είναι πιθανό να αφορούν τουριστικά, οικονομοτεχνικά, 

χωροταξικά και άλλα θέματα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα Σ.Γ.Π. είναι 

ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για σχετικές, με το θέμα του 

κεφαλαίου, εργασίες διαφορετικών κλιμάκων, στοιχείο που δείχνει την 

ικανότητά του να αντιμετωπίσει ζητήματα διαφορετικής χωρικής φύσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή των Σ.Γ.Π στα πολιτιστικά δρώμενα 

χαράσσει νέους ορίζοντες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η 

ικανότητα να διαχειρίζονται γεωγραφική πληροφορία -αυτό αναφέρεται 

έμμεσα στην προηγούμενη παράγραφο-που συλλέγεται με διαφορετικούς 

τρόπους -G.P.S., ψηφιοποίηση, κλασσική γεωδαισία, laser- scanner κλπ.- 

και η αναπαράστασή τους της σε διαφορετικές μορφές -  μετατροπή 2D 

σε 3D και αντίστροφα. Εν κατακλείδι, είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως η 

χρησιμότητα του εργαλείου αυτού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομίας 

είναι μεγάλη.  

4.2.  Θεματικές Ενότητες Δραστηριοποίησης των Σ.Γ.Π. 
 

Για την ανάλυση της αμφίδρομης σχέσης που εξετάζεται από το 

κεφάλαιο αυτό, επιλέγονται διαφορετικές εργασίες που έχουν ως κύριο 

θέμα τους την μελέτη σπουδαίων στοιχείων του παρελθόντος, τα οποία 

διαφοροποιούνται όμως, από την πολιτιστική, τοπογραφική οπτική γωνία 

και την ανάλυση του τρόπου διαχείρισής τους. Πιο συγκεκριμένα, από 

πολιτιστικής σκοπιάς διαφέρουν ως προς την ιστορική περίοδο και το 

θέμα τους, ενώ από τοπογραφικής ειδοποιό διαφορά αποτελεί η κλίμακα 

και η γεωγραφική τους θέση. Οι εργασίες που μελετώνται εκπονούνται 

από διαφορετικούς φορείς, εντός και εκτός συνόρων, πάντα υπό το 

πρίσμα της ανάδειξης του ρόλου των Σ.Γ.Π. στα πολιτιστικά στοιχεία.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι εργασίες με συνοπτικό τρόπο, ώστε 

ο αναγνώστης να πληροφορεί για το ακριβές αντικείμενο που εξετάζουν, 

ωστόσο αποδίδεται και περαιτέρω ανάλυση γι αυτές. 



 

 

                                       Κεφάλαιο 4
ο
: Η Συμβολή των Σ.Γ.Π. στην Απόδοση Πολιτιστικών Οντοτήτων 

 

Σελίδα | 64 

 

 

Αρχικά αποδίδονται οι εργασίες από τον ελλαδικό χώρο και την Κύπρο.  

Ειδικότερα μελετάται η μεταπτυχιακή διατριβή της Χ. Δαδάλα, 

απόφοιτης του Τ.Α.Τ.Μ. - Α.Π.Θ. που σχετίζεται με το ενδιαφέρον της  

Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)  

Κιλκίς για την ψηφιοποίηση της αρχαιολογικής ταυτότητας της περιοχής. 

Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται ένα Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (Σ.Γ.Π), που βασίζεται σε μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων 

(Β.Δ.). Επίσης με την εργασία αυτή αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της 

οπτικοποίησης των όσων εμπεριέχει η Β.Δ. για την οποία γίνεται λόγος. 

Ακολουθεί η προπτυχιακή εργασία της Σ. Χατζηθωμά-Παναγιώτου, 

απόφοιτης της Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π., που εστιάζει στην δημιουργία ενός 

Συστήματος Διαχείρισης Μνημείων με εφαρμογή στην Αρχαία Αγορά 

των Αθηνών, με την δημιουργία μιας σχεσιακής Β.Δ. και την υλοποίησή 

της σε υπολογιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια το έργο «Ανάπτυξη 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των 

Αθηνών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» που έχει ως  στόχο την πλήρη γεωμετρική τεκμηρίωση 

της Ακρόπολης και την αναβάθμιση της υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων 

των στοιχείων της, το διακρατικό πρόγραμμα «Αφροδίτη» ανάμεσα σε 

Ελλάδα και Κύπρο για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης 

Μνημείων, από το Ε.Μ.Π. και το A.T.I.K., για την τεκμηρίωση και 3D 

αναπαράσταση 10 Βυζαντινών Εκκλησιών στο όρος Τρόοδος της 

Μεγαλονήσου που συνάμα αποτελούν και μνημεία της UNESCO  σε 

δικτυακό περιβάλλον και ένα Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς για τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας από το 

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Ε.Μ.Π, στα πλαίσια μιας θεματικής 

εργασίας που θα συμπληρώσει προηγούμενες ενέργειες ανάλυσης της 

περιοχής. 

 

Ακολουθεί η παράθεση των εργασιών από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα 

μελετάται η ανάπτυξης μιας εφαρμογής WebGIS -το ArchaeoGEW- για 

το Spina Verde Regional Park, με πρωτοβουλία από το Πολυτεχνείο του 

Μιλάνο, κάνοντας χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου 
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λογισμικού. Αυτή αποσκοπεί στην προβολή του φυσιογραφικού και 

αρχαιολογικού υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής του πάρκου, στο ευρύ 

κοινό αλλά και σε αρχαιολόγους και άλλους επιστήμονες αντίστοιχα. 

Τέλος εξετάζεται το Arches, ένα γεωχωρικό σύστημα ανοιχτού κώδικα 

για την καταγραφή και διαχείριση της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομίας. Αποτελεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών                       

(Σ.Γ.Π.) που αποτελείται από εργαλεία ανοιχτού κώδικα και είναι 

ελεύθερο προς χρήση σε όλους τους οργανισμούς παγκοσμίως. 

4.2.1.  Εργασίες στον ελλαδικό χώρο 

4.2.1.1. Ανάπτυξη Σ.Γ.Π. για την Π.Ε. Κιλκίς 
 

Αρχικά μελετήθηκε η μεταπτυχιακή διατριβή της Χριστίνας Δαδάλα,  

μεταπτυχιακής φοιτήτριας του τμήματος Α.Τ.Μ-Α.Π.Θ, με τίτλο « 

Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την διαχείριση 

Αρχαιολογικής Πληροφορίας: Εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κιλκίς». Ο στόχος αυτής είναι αφενός η δημιουργία ενός Σ.Γ.Π.  που θα 

δοθεί προς χρήση στην ΕΦ.Α. και θα περιέχει όλες τις αρχαιολογικές 

οντότητες της Π.Ε. του Κιλκίς που καταγράφονται κατά την 

αρχαιολογική ανασκαφή και έρευνα με την δυνατότητα συνεχούς 

ενημέρωσης και αφετέρου, η ευκαιρία της οπτικοποίησης όλων των 

δεδομένων που θα εμπεριέχονται σε αυτή, ώστε να διευκολυνθεί η 

εργασία των αρχαιολόγων. 

  

Για την επίτευξη του τελικού στόχου, πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο 

εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια γεωβάση στην οποία  

τοποθετούνται σύνολο περιγραφικών και χωρικών χαρακτηριστικών. 

Σχετικά με τα χωρικά χαρακτηριστικά ˙ εισάγονται τα όρια της Π.Ε, το 

υδρολογικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο, τα υδάτινα στοιχεία -λίμνες ποτάμια 

κλπ - τα όρια των οικισμών, των κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων  

και ισοϋψείς καμπύλες. Τα παραπάνω επίπεδα πληροφορίας προήλθαν 

είτε από χάρτες της ΓΥΣ, είτε ως ελεύθερα, είτε ως προϊόν 

ψηφιοποίησης. ( Δαδάλα, 2015).  
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Ως προς τα περιγραφικά χαρακτηριστικά ˙ αυτά προκύπτουν είτε από τα 

σχετικά ΦΕΚ, είτε από την σχετική αρχαιολογική βιβλιογραφία στην 

οποία γίνεται αναδρομή για χρονολογικά, γεωμορφολογικά, 

ονοματολογικά και άλλα στοιχεία. 

 

Εν κατακλείδι, διαφαίνεται πως η συγκεκριμένη εργασία, μέσω του 

πρακτικού και θεωρητικού της τμήματος, στοχεύει στην 

δραστηριοποίηση επιστημόνων με τα Σ.Γ.Π., επιστημόνων που θα είναι 

σε θέση να διαχειρίζονται τα συστήματα αυτά και ταυτόχρονα να 

συμβάλλουν ενεργά στην «ταξινόμηση» του αρχαιολογικού πλούτου της 

χώρας και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 

  

                  
 

Eικόνα 15 : Απόσπασμα από την Αρχαιολογική Βάση Δεδομένων 

Πηγή: Χ.Δαδάλα, 2015 «Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 

για τη διαχείριση αρχαιολογικής πληροφορίας: Εφαρμογή 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», Α.Π.Θ. – Τ.Α.Τ.Μ 

 

4.2.1.2. Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Μνημείων – Εφαρμογή στην                                         
Αρχαία  Αγορά των Αθηνών 

 

Η διπλωματική εργασία της Σ. Χατζηθωμα-Παναγιώτου, απόφοιτης της 

Σ.Α.Τ.Μ. - Ε.Μ.Π. εστιάζει στην δημιουργία ενός Συστήματος για την 

Διαχείριση Μνημείων με εφαρμογή στην Αρχαία Αγορά Αθηνών. 
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Η πραγμάτωσή της αποτελείται από δυο στάδια, με το δεύτερο να 

διακλαδίζεται σε δυο τμήματα. Σαφέστερα, το πρώτο μέρος της εργασίας 

σχετίζεται με τα στάδια σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων. 

 

Ακολουθεί η υλοποίηση του με την βοήθεια των κατάλληλων 

λογισμικών, μια διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο την δημιουργία ενός 

Σ.Γ.Π. όσο και την χρήση της Microsoft Access. Η συμβολή του Σ.Γ.Π. 

έγκειται στην επισήμανση των κτηρίων της αγοράς σε γεωαναφερμένα 

χαρτογραφικά υπόβαθρα. Άξιο αναφοράς και μια ακόμη εφαρμογή σε 

JavaScript για την παρουσίαση των δεδομένων της Βάσης. (Χατζηθωμά-

Παναγιώτου, 2014). 

4.2.1.3  Ανάπτυξη Σ.Γ.Π. για την Ακρόπολη των Αθηνών 

 

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, που σχεδιάζεται από την Υ.Σ.Μ.Α., στοχεύεται η 

αποτύπωση του λόφου και των τειχών της Ακρόπολη. Η αποτύπωση 

πραγματοποιείται από την Κοινοπραξία «Ελληνική Φωτογραμμετρική- 

Geotech» και στο έργο συμμετέχουν ακόμη η Ελληνική 

Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε, η Geotech O.E, το NRC, το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών του Ι.ΤΈ. και το ETHZ.  

 

Το έργο διαχωρίζεται σε τέσσερα στάδια: αυτό της σάρωσης με Laser, το 

γεωδαιτικό, το φωτογραμμετρικό και τη αναβάθμιση του σχετικού ΣΓΠ. 

Κατά το τελευταίο στάδιο γίνονται παρεμβάσεις στο λογισμικό 

λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων και  στο υποσύστημα ανεύρεσης 

πληροφοριών. Επιπλέον, εγκαθίσταται  σε αυτή υποσύστημα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων, και αποδίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή 

μέσω των τρισδιάστατων απεικονίσεων των μνημείων και της 

τεχνολογίας GIS. Η τελευταία δυνατότητα εφαρμόζεται   μόνο για το 

Ερέχθειο, του οποίου η αναστήλωση ολοκληρώθηκε. (Επίσημη 

Ιστοσελίδα της Υ.Σ.Μ.Α - www.ysma.gr ). 

http://www.ysma.gr/
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                        Eικόνα 16 : Ορθοφωτογραφία τμήματος του Τείχους της Ακρόπολη 

                          Πηγή: H φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα της Υ.Σ.Μ.Α. 

4.2.1.4  To διακρατικό  ερευνητικό πρόγραμμα «Αφροδίτη» 
                                      

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα συνάπτεται ανάμεσα σε Ελλάδα 

και Κύπρο, μέσω του Ε.Μ.Π. και του Α.Τ.Ι.Κ. , και στοχεύει στην 

δημιουργία ενός Σ.Π.M.-(Μ.Ι.S.) και την υλοποίησή του σε δικτυακό 

τόπο, για την τεκμηρίωση και την τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας 

ομάδας δέκα εκκλησιών του όρους Τρόοδου της Μεγαλονήσου, που 

χρονολογούνται κατά τα βυζαντινά χρόνια και  αποτελούν και μνημεία 

της UNESCO. Για το ερευνητικό αυτό γίνεται χρήση σύγχρονων 

τεχνικών πληροφορικής, εικονικής πραγματικότητας και τεχνολογίας 

πολυμέσων και επικοινωνιών. Η παραπάνω εφαρμογή αποτελείται από 

ένα εργαλείο WebGIS, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ArcGIS Server.  

                                   

Το WebGIS περιλαμβάνει την λεπτομερή 3D ανακατασκευή της 

περιβάλλουσας, των μνημείων, περιοχής με την βοήθεια Α/Φ υψηλής 

ανάλυσης και των μνημείων με την βοήθεια του Google SketchUp˙ 

μοντέλα χαμηλής ακρίβειας που δημιουργούνται με την βοήθεια απλών 

τοπομετρικών μεθόδων. Η τελική υφή σε αυτά αποδίδεται με την βοήθεια 

φωτογραφικών λήψεων. Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει και δύο 

Β.Δ. -μια για την αποθήκευση των περιγραφικών πληροφοριών των 

εκκλησιών και μια για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος. 

 

Συμπερασματικά, το ερευνητικό αυτό προάγει την χρήση της τεχνολογίας 

για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας με την ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής που θα δίνει την δυνατότητα στον τελικό χρήστη να έρθει σε 

άμεση επαφή με τα στοιχεία της Β.Δ. και να αποσχιστεί από την στείρα 

οπτικοποίησή τους σε ένα χάρτη.  
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(Agapiou,Georgopoulos, Ioannidis C., Ioannides, «A Digital Atlas for the 

Byzantine and Post Byzantine Churches of Troodos Region (Central 

Cyprus)» , 38th Annual Conference on Computer Applications and 

Quantitative Methods in Archaeology, CAA2010)    

           

       
 

Eικόνα 17 : Κατάλογος των Εκκλησιών Μνημείων που εξετάσει το διακρατικο Ερευνητίκο 

Πρόγραμμα «Αφροδίτη» 

                     Πηγή: https://www.byzantinecyprus.com/byzantine-churches.html 

 

4.2.1.5 Η αρχαία Πόλη-Κράτος της Ελεύθερνας 
 

Στην περίπτωση αυτή μελετάται από το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας 

του Ε.Μ.Π. ο αρχαιολογικός χώρος της Ελεύθερνας, στην Κρήτη 

Ειδικότερα, σχεδιάζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, στα πλαίσια μιας θεματικής εργασίας που θα συμπληρώσει 

τις ανασκαφικές διαδικασίες που έγιναν το 1984 από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. Οι βασικοί στόχοι του ΑRCHAEOsystem περιστρέφονται γύρω 

από  την ενσωμάτωση και αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών 

δεδομένων, την καταγραφή και αποθήκευση νέων δεδομένων μέσω 

διαδικασιών εισόδου φιλικών προς το χρήστη, την οπτικοποίηση των 

διαφόρων αρχαιολογικών θέσεων και ευρημάτων σε χώρο 2D και 3D και 

την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων. Προτιμάται ο σχεδιασμός του κι 

όχι η χρησιμοποίηση αντίστοιχων πακέτων -όπως το Arches και το ARK- 

καθώς η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης απαιτεί ένα 

σύστημα που θα προσαρμόζεται σε αυτή και στις ανάγκες των χρηστών. 

 

https://www.byzantinecyprus.com/byzantine-churches.html
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Ακόμη η διαμόρφωσή του σχετίζεται με την περάτωση των παρακάτω 

βημάτων: τον καθορισμό Σ.Α., τη γεωαναφορά αναλογικών χαρτών και 

ορθοφωτογραφιών, την απόκτηση δεδομένων πεδίου, τη εισαγωγή 

θεματικών πληροφοριών, την παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου των 

στοιχείων ενδιαφέροντος και τέλος τον σχεδιασμό του συστήματος και 

την δοκιμή του. 

 

Το ARCHAEOsystem , ως Σ.Δ.Β.Δ., φιλοξενεί μια Β.Δ. που αποδίδονται 

οι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και το δίκτυο πρόσβασης σε 

αυτές -οδικό δίκτυο, μονοπάτια κλπ- η οποία έχει ως υπόβαθρο 

ορθοφωτογραφίες της Ε.Κ.Χ.Α. και τρία σαρωμένα αναλογικά 

τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ. Το συγκεκριμένο 

σύστημα βασίζεται στoν Μicrosoft SQL Server 2008 R2  που 

χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα ότι το σύνολο το πληροφοριών -

χωρικές ή περιγραφικές-βρίσκονται στην ίδια φυσική θέση αποθήκευσης. 

Επιπλέον η υλοποίηση αυτού του Σ.Δ.Β.Δ. διακρίνεται από δύο 

περιορισμούς. Αρχικά την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής του και εν 

συνεχεία την άμεση αλληλεπίδραση με το Autocad. 

(Georgopoulos, Ioannidis, Frentzos, Tapinaki, Stampolidis, 

Maragoudakis, Development of a Georeferenced Archaeological  

Information Database For Eleutherna in Crete, 8
th

 International Congress 

on  Archaeology, Valencia  5-7/9/2016) 

 

4.2.2  Εργασίες στο εξωτερικό 

4.2.2.1  H περίπτωση  του Spina Verde Regional Park  
 

Η Spina Verde είναι μια μικρή και δασώδης περιοχή πίσω από το δήμο 

Como, στην Λομβαρία -Βόρεια Ιταλία. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει 

ιδιαίτερα φυσιογραφικών και αρχαιολογικών χαρακτηριστικών. Εκεί 

συναντάται και το ομώνυμο πάρκο,  το Spina Verde Regional Park. 

 

Με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής του πολυτεχνείου 

του Μιλάνο, το 2002, αναπτύσσεται μια εφαρμογή WebGIS, το  

ArchaeoGEW, με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου 

λογισμικού, απευθυνόμενο τόσο σε ειδικούς -αρχαιολόγους και άλλους 

επιστήμονες- όσο και στο ευρύ κοινό. 
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Αυτό υλοποιείται στα Windows χρησιμοποιώντας το MapServer -

OpenSourse Λογισμικό. Αποτελείται από αρχεία διανυσμάτων, εικόνες 

και πίνακες δεδομένων στην PostgreSQL. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η 

χωρική επέκταση PostGIS  για την απόδοση γεωγραφικού χαρακτήρα 

στους πίνακες της PostgreSQL.  

(Brovelli, Magni, ISPRS, An Archaeological Web GIS Application Based 

on Parserver and PostGIS,2006). 

4.2.2.1 The Arches Project 
 

To Arches είναι ένα ανοιχτού κώδικα γεωχωρικό σύστημα για την 

καταγραφή και διαχείριση της παγκόσμιας κληρονομιάς, που 

αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Συντήρησης Getty και το Ταμείο 

Παγκόσμιων Μνημείων. Η εξέλιξή του προέρχεται από την ευρέως 

διαδεδομένη ανάγκη για ηλεκτρονικά αποθέματα χαμηλού κόστους στον 

τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ταυτόχρονα θα είναι εύχρηστα 

και εύκολα προσβάσιμα. Επίσης αποτελεί μια πλατφόρμα που υιοθετεί το 

πρότυπο CIDOC-CRM. Πρόκειται για ένα λογισμικό, που έχει 

δημιουργηθεί με τις προγραμματιστικές γλώσσες Python και Javascript 

και με τους στόχους του να εστιάζουν στα εξής πεδία:  την καταγραφή 

και έρευνα των Πολιτιστικών Αγαθών, την ανάλυσή τους, την 

παρακολούθηση και χαρτογράφηση των κινδύνων τους, τον καθορισμό 

των αναγκών και προτεραιοτήτων για την έρευνα, διαχείριση και 

διατήρησή τους. 

(https://www.archesproject.org/wpcontent/uploads/2018/05/Arches_Facts

heet_May_2018_eng.pdf).

https://www.archesproject.org/wp
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4.3. Σύγκριση Θεματικών Κατηγοριών 
 

Παραπάνω παρουσιάζονται δύο θεματικές ενότητες, με την πρώτη να 

περιέχει εργασίες από τον ελλαδικό χώρο και την δεύτερη από το  

εξωτερικό ˙ κατευθυντήριος άξονας όλων είναι η εμπλοκή των Σ.Γ.Π. με 

τα Πολιτιστικά στοιχεία. Ωστόσο, η απουσία της συγκεκριμένης 

ενότητας από το παρόν κεφάλαιο δεν μπορεί να υπηρετήσει το στόχο 

αυτού, την παρουσίαση δηλαδή της συμβολής των Σ.Γ.Π. στην 

Πολιτιστική κληρονομιά, καθώς η απλή παράθεση των εν λόγω εργασιών 

δεν αρκεί για να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στον αναγνώστη. Γι 

αυτό παρακάτω εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους και 

συνάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Αρχικά λοιπόν γίνεται απαρίθμηση των ομοιοτήτων που αυτές - 

εννοούνται οι εργασίες - παρουσιάζουν. Κοινός παρονομαστής τους  

είναι η συμβολή των Πληροφοριακών Συστημάτων στην τεκμηρίωση, 

διαφύλαξη και ανάδειξη ορισμένων Πολιτιστικών Οντοτήτων και 

περιοχών ενδιαφέροντος. Άξιο αναφοράς όλων είναι η έκταση που 

καταλαμβάνει το υπό εξέταση μνημειακό σύμπλεγμα κάθε φορά, η 

ανάγκη για 2D ή 3D απεικόνιση και η δυνατότητα χρήσης περιγραφικών 

και χωρικών δεδομένων ταυτόχρονα. Επιπλέον σημείο αναφοράς για 

όλες τις Β.Δ. που εξετάζονται η δυνατότητα που έχουν για συνεχή 

ενημέρωση και αναβάθμιση. Αυτά τα χαρακτηριστικά προκύπτουν από 

την καθολική παρατήρηση των. 

 

Έπειτα, είναι χρήσιμος ο εντοπισμός και των διαφορών που 

παρουσιάζουν. Αρχικά, ο διαφορετικός  φορέας  υλοποίησης επηρεάζει 

την πολυπλοκότητα του τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον, σε κάθε 

εργασία παρατηρείται διαφορετικός σχεδιασμός -διαφορετικά παράγωγα, 

διαφορετικές απαιτήσεις- γεγονός που αναδύει στην επιφάνεια ένα 

νευραλγικό πρόβλημα του ελλαδικού χώρου, την έλλειψη προδιαγραφών 

για την τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομίας .Αυτό επηρεάζει όλα 

τα στάδια σχεδιασμού ενός Σ.Γ.Π. Συγκρίνοντας την πλατφόρμα του 

Arches με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, είναι εύκολο να παρατηρήσει 

κανείς τη δυνατότητα των Σ.Γ.Π. να υποστηρίζουν εργασίες 
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διαφορετικού εύρους -χρήση αυτών τόσο σε μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα όσο και σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανάδειξης σπουδαίων 

πολιτιστικών χώρων. 

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην συναγωγή ορισμένων χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με το ρόλο των Σ.Γ.Π. και την χρησιμότητά 

τους στον υπό εξέταση τομέα. Η χρησιμοποίησή τους είναι συνάρτηση 

της έκτασης που καταλαμβάνει η προς εξέταση περιοχή, του χρονικού 

περιορισμού εκπόνησης της εργασίας και του φορέα υλοποίησης του 

έργου. Ακόμα, η έλλειψη προτύπων για την τεκμηρίωση της 

Πολιτιστικής Κληρονομίας, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη χρήση 

τους. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η χρήση των  

Σ.Γ.Π. στα στοιχεία του πολιτισμού δεν πρέπει να «θεοποιείται» καθώς 

αυτά έχουν και ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Σίγουρα η πλάστιγγα γέρνει 

υπέρ των πλεονεκτημάτων τους, αλλά η απουσία συσχέτισής τους με τα 

μειονεκτήματά τους είναι πιθανό να μην επιφέρει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό εγείρεται και το θέμα κατά πόσο ο 

σχεδιαστής ενός Σ.Γ.Π. είναι γνώστης του εγχειρήματος  που εκπονεί και 

των χρηστών στους οποίους αναφέρεται. Είναι αυτός που καλείται να 

πάρει αποφάσεις για το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει  - ελεύθερο ή 

εμπορικό – για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει και για τα προϊόντα 

του, για τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει. Εν 

κατακλείδι, προκύπτει ότι η ανάπτυξη και χρήση ενός Σ.Γ.Π.  δεν είναι 

απλή υπόθεση και απαιτεί γνώση και συγκερασμό αρκετών παραμέτρων 

και  ενός ιδιαίτερου θεωρητικού υποβάθρου.  

 

                                    
Eικόνα 18 : Η αλληλεπίδραση του πραγματικού κόσμου με την διαδικασία απόκτησης δεδομένων   

Πηγή:  Χατζηθωμά, Γεωργόπουλος, Ταπεινάκη, 2014  « Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης 

Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομίας, Εφαρμογή στην Αρχαία Αγορά Αθηνών 
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5. TO ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ CIDOC – CRM 
 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την τυπική οντολογία CIDOC-CRM. 

Ειδικότερα, αφού αποδοθεί ο ορισμός της, γίνεται προσπάθεια ανάλυσής 

του μέσα από την επεξήγηση των επιμέρους εννοιών, ώστε ακόμη κι ένας  

απλός αναγνώστης να έχει την δυνατότητα να αντιληφθεί, σε 

ικανοποιητικό βαθμό, την εξεταζόμενη έννοια αλλά και να κατανοήσει 

πως μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης εργασίας.Nα επισημανθεί ότι το υπό εξέταση θέμα 

παρουσιάζεται περιληπτικά. 
 

Nα επισημανθεί ότι το υπό εξέταση θέμα παρουσιάζεται περιληπτικά. Ο 

ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στη διεθνή βιβλιογραφία.          

( www.cidoc-crm.org ).

http://www.cidoc-crm.org/
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5.1 Ορισμός  
 

 Το πρότυπο αναφοράς CIDOC Conceptual Reference Model 

(CIDOC/CRM) είναι µια επίσηµα αποδεκτή οντολογία που προορίζεται 

για τη διευκόλυνση της συνένωσης, της διαμεσολάβησης και της 

ανταλλαγής ετερογενούς πληροφορίας για την πολιτιστική κληρονομιά 

(Crofts, et al. 2003). Είναι το αποτέλεσμα των εργασιών μιας δεκαετίας 

και πλέον για την ανάπτυξη προτύπων από τη Διεθνή Επιτροπή 

Τεκμηρίωσης (International Committee for Documentation, CIDOC) του 

Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums, 

ICOM). Οι εργασίες για το   CRM ξεκίνησαν το 1996 υπό την επίβλεψη 

της Ομάδας Εργασίας Προτύπων Τεκμηρίωσης (Documentation 

Standards Working Group) του ICOM-CIDOC. Η ανάπτυξή του, από το 

2000, έχει ανατεθεί επισήμως από το ICOM-CIDOC στην Ομάδα 

Ειδικού Ενδιαφέροντος (CIDOC CRM Special Interest Group) που 

συνεργάζεται με ομάδα εργασίας του ISO, προκειμένου να προσδώσει 

στο CIDOC CRM τη μορφή και το κύρος διεθνούς προτύπου. 

5.2 Επεξήγηση εννοιών 
 

Παραπάνω αποδίδεται ένας ορισμός για το υπό εξέταση αντικείμενο, 

όπου για να γίνει κατανοητός είναι απαραίτητη η δόμηση ενός 

εννοιολογικού υποβάθρου που επεξηγεί τα συνθετικά στοιχεία αυτού. 

 

Η τεχνολογική έκρηξη που σημειώνεται με το τέλος του 20
ου

 αιώνα 

οδηγεί στην επικράτηση του διαδικτύου και την διάχυτη και μη 

ταξινομημένη διάδοση πληροφοριών ˙ φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στον 

τομέα της πολιτιστικής κληρονομίας. Αυτό καθιστά αναγκαία την εύρεση 

ικανοποιητικών λύσεων για την επίλυση του χαοτικού αυτού τοπίου και 

συνάμα αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των οντολογιών 

και των σχημάτων μεταδεδομένων. Από τη μία πλευρά, ένας γενικός 

ορισμός υποστηρίζει ότι «τα μεταδεδομένα είναι οι δομημένες 

πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν, εντοπίζουν ή διαφορετικά, είναι 
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οι πληροφορίες που διευκολύνουν την ανάκτηση, χρήση ή διαχείριση 

ενός πληροφοριακού πόρου» (NISO, 2004). Εύλογα λοιπόν, μπορεί να 

αναφερθεί η φράση ότι τα μεταδεδόμενα είναι τα δεδομένα των 

δεδομένων. Από τη άλλη, οι οντολογίες είναι «σύνολα συσχετισμένων 

αναπαραστάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν ταξινομημένες οντότητες, τις 

μεταξύ τους σχέσεις και τα μεταδεδομένα τους, σε ένα συνολικό, ισχυρά 

ορισμένο και τυπικά περιγραμμένο σύνολο.» (Αλεξοπούλου, 2011). Στο 

σημείο αυτό πρέπει να επεξηγηθεί ότι τόσο οι οντολογίες όσο και τα 

μεταδεδομένα είναι έννοιες που προάγουν τη διαλειτουργικότητα. 

 

Μελετώντας κανείς τον ορισμό του CIDOC-CRM παρατηρεί ότι 

αποσκοπεί στην διευκόλυνση της συνένωσης, της διαμεσολάβησης και 

της ανταλλαγής ετερογενούς πληροφορίας. Συνεπώς, υπό ένα πιο 

ολοκληρωμένο πρίσμα, αποσκοπεί στην επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας. Γενικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στη 

δυνατότητα επικοινωνίας διαφορετικών συστημάτων. Αυτή η 

επικοινωνία μπορεί να πάρει μια ποικιλία μορφών, όπως μεταφορά, 

ανταλλαγή, μετατροπή, διαμεσολάβηση, μετανάστευση ή ενοποίηση των 

πληροφοριών (Patel et al., 2005). Η διαλειτουργικότητα παρουσιάζει 

τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με το ζήτημα ετερογένειας που καλείται 

να αντιμετωπίσει, την δομική, την συντακτική και την σημασιολογική. 

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχει πιο μεγάλη ανάγκη 

για επίλυση της σημασιολογικής ετερογένειας και επίτευξη 

σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, ικανότητα δηλαδή μετάδοσης 

συναφών πληροφοριών με την επιδιωκόμενη σημασία από διαφορετικά 

πληροφοριακά συστήματα. Πρακτικά, μπορεί να αναφερθεί ένα 

παράδειγμα για την κατανόηση του παραπάνω ορισμού. Έστω ότι ένας 

πολίτης ενδιαφέρεται για τον σπουδαίο ποιητή Κώστα Βάρναλη. Μέσα 

από την αναζήτηση πληροφοριών για τον ποιητή σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα μπορεί να λάβει δεδομένα για την βιογραφία του, τα έργα του, 

αντικείμενα που σχετίζονται με αυτόν, θεατρικά έργα που κάνουν 

αναφορά στο βίο του, ταινίες κλπ. Η πραγμάτωση του παραδείγματος 

αυτού «ενσαρκώνει» και τη διαλειτουργικότητα. 
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5.3 Παρουσίαση Στόχου 
 

Ο στόχος του CIDOC-CRM  είναι συγκεκριμένος. Σύμφωνα με τον 

Οδηγό Πολιτιστικής Τεκμηρίωσης και Διαλειτουργικότητας του 

Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε., περιορίζεται στην σημασιολογία 

που υπονοείται από τους δημιουργούς των σχημάτων Β.Δ. και δομών 

εγγραφών που χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής 

κληρονομίας και μουσειακών αντικειμένων, από την πλευρά μιας 

οντολογίας. Έτσι λοιπόν είναι εμφανές ότι το υπό εξέταση πρότυπο 

οντολογίας δεν αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συνόλου βημάτων για 

τον τρόπο και την διαδικασία που πρέπει να τεκμηριώνονται τα 

πολιτιστικά και μουσειακά αντικείμενα, αλλά στην απόδοση εκείνων των 

σημασιολογικών ορισμών που θα επιτρέψουν την μετατροπή ανόμοιων 

πηγών πληροφοριών τοπικού χαρακτήρα σε ένα κατανοητό μέσο 

καθολικής εμβέλειας. Η σύντομη αναφορά στο στόχο του CIDOC-CRM 

αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη σπουδαιότητα που έχει η υιοθέτηση 

της από τους πολιτιστικούς φορείς ˙ αξιοσημείωτη η ανάγκη για σχετικό 

παράδειγμα. 

 

 Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο πρότυπο οντολογίας βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, το παράδειγμα θα παρουσιαστεί με την 

βοήθεια προτύπου μεταδεδομένων που εφαρμόζεται στην Ενιαία 

Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 

(Ε.Π.Ι.Α.Ψ.Β.) του Ε.Κ.Π.Α., «Πέργαμος». Η συγκεκριμένη πλατφόρμα 

υιοθετεί για την περιγραφή του ψηφιακού υλικού της το πρότυπο 

μεταδεδομένων Dublin Dore -αυτό έχει την απαρχή του στις 

βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές που στοχεύουν στην καταλογογράφηση 

και ευρετηρίαση των πηγών ( Μάνεση, Κουλούρης, 2015). Αντίστοιχα 

κατά το σχεδιασμό μιας πλατφόρμας για μουσειακές συλλογές θα 

υιοθετείται από αυτή το πρότυπο CIDOC-CRM, με στόχο την ενοποίηση 

των διαφορετικών μουσειακών δεδομένων. . Ένα αντίστοιχο παράδειγμα 

χρήσης της συγκεκριμένης οντολογίας, στο εξωτερικό, είναι η 

πλατφόρμα λογισμικού για την απογραφή και διαχείριση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς «Arches» που υιοθετεί το πρότυπο της 

οντολογίας CIDOC - CRM. 

http://dublincore.org/
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5.4 Εφαρμογή 
 

Η οντολογία για την οποία γίνεται λόγος χρησιμοποιείται κατά κόρον 

από ιδρύματα μουσειακά και πολιτιστικά και κρατικούς φορείς, με πεδίο 

εφαρμογή σε κινητά στοιχεία ενδιαφέροντος - μουσειακές συλλογές, 

κινητά μνημεία, λαογραφικές συλλογές κλπ. Παρόλα αυτά και  σύμφωνα 

με τον Οδηγό Πολιτιστικής Τεκμηρίωσης και Διαλειτουργικότητας του 

Ι.Τ.Ε., ενδείκνυται η χρήση της και για ακίνητα στοιχεία ενδιαφέροντος                          

- Κεφάλαια 7 & 8 του παραπάνω οδηγού - εκκλησίες, αρχαιολογικούς 

χώρους, χώροι ιστορικών προσώπων κλπ. 

 

Πρακτικά, η οντολογία αυτή αποτελείται από ένα σύνολο 82 κλάσεων 

και 132 ιδιοτήτων. Οι κλάσεις παρουσιάζουν συγκεκριμένη δομή˙ 

κατέχουν ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα υπάρχουν υπερκλάσεις για 

την ομαδοποίηση των κλάσεων που έχουν ως κοινό στοιχείο την ίδια 

παράμετρο -λόγου χάρη η Ε2 είναι μια υπερκλάση που εξυπηρετεί την 

ομαδοποίηση όλων των κλάσεων με χρονική παράμετρο. Οι ιδιότητες 

έχουν πεδίο ορισμού και τιμών τις διάφορες κλάσεις.  

 

 Για να κατανοήσει κανείς την πρακτική μορφή της υπό εξέταση 

οντολογίας, απαιτείται η μελέτη συγκεκριμένης ορολογίας που δεν 

αποδίδεται στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, διότι δεν είναι αυτός ο 

στόχος. 
 

Ως προς τους κανόνες που απαιτείται κατά την δημιουργία σχηματικής 

απεικόνισης με τη βοήθεια της οντολογίας αυτής, πρέπει να αναφερθεί 

ότι δεν υπάρχει ίσο πλήθος κανόνων αντίστοιχο με αυτό του σταδίου του 

εννοιολογικού σχεδιασμού. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι σχέσεις ανάμεσα 

στις κύριες κλάσεις και τις υποκλάσεις τους παρουσιάζονται με βέλη 

διπλών γραμμών, ενώ οι ιδιότητες ανάμεσα σε κλάσεις με βέλη απλών 

γραμμών. 
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Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

Η τρίτη θεματική ενότητα σχετίζεται με την πραγμάτωση του στόχου της εργασίας. Σαφέστερα, 

αποτελείται από δύο διαφορετικά κεφάλαια, με  το καθένα να επιτελεί διαφορετικό ρόλο. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σχεδιασμός της επίσκεψης στο νησί, οι διαδικασίες συλλογής των 

δεδομένων κατά την παραμονή του συνεργείου στο νησί αλλά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες 

προκειμένου τα δεδομένα να αποκτήσουν την τελική τους μορφή με βάση την οποία θα εισαχθούν 

στην Β.Δ.  

 

Στο έβδομο κεφάλαιο υλοποιούνται οι δύο εφαρμογές που είναι και το πρακτικό αποτέλεσμα της 

εργασίας. Συγκεκριμένα περιγράφονται όλα τα βήματα σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων  (Β.Δ.) - η 

Β.Δ. είναι ο πυρήνας και των δύο εφαρμογών – με ιδιαίτερη βαρύτητα στον εννοιολογικό, το λογικό 

και το φυσικό σχεδιασμό. Επίσης στο κεφάλαιο περιγράφεται και η πρακτική εφαρμογή της 

οντολογίας CIDOC-CRM, με την βοήθεια του Οδηγού Πολιτιστικής Τεκμηρίωσης και 

Διαλειτουργικότητας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). 
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ο 

 

    6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην συλλογή των πρωτογενών 

δεδομένων κατά το χρονικό διάστημα παραμονής στο νησί και την 

επεξεργασία τους. Για την καταγραφή τους χρησιμοποιούνται τόσο ένα 

ζεύγος δεκτών G.P.S., για το προσδιορισμό θέσης με την μέθοδο R.T.K.,  

όσο και ένα P.D.A. με ενσωματωμένο δέκτη G.P.S., για την παροχή 

γεωχωρικών δεδομένων χαμηλής ακρίβειας. Τα προαναφερόμενα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται ανά διαφορετικές περιστάσεις και 

συμπληρώνονται και από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την 

λήψη αναγκαίων φωτογραφιών που απαιτούνται. Η απόκτηση των 

αναγκαίων πληροφοριών είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 

δεδομένων που προκύπτουν από την διαδρομή του τοπογραφικού 

συνεργείου στο νησί. Χρήσιμα είναι και τα συμπεράσματα αυτού του 

σταδίου της εργασίας. 

 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί η σπουδαιότητα της 

παρουσίας αφενός του κ. Βύρωνα Μανικάκη, κατοίκου και γνώστη του 

νησιού και με πληθώρα γνώσεων πάσης φύσεως και αφετέρου της 

απεσταλμένης αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) 

Λέσβου, κ. Μάλαμας Μαρή. Και οι δύο βοήθησαν, με το δικό τους 

τρόπο, το τοπογραφικό συνεργείο για την πραγμάτωση των απαραίτητων 

ενεργειών. 
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6.1 Υπόβαθρο Πολιτιστικών Πληροφοριών 
 

Πολύτιμο εργαλείο για τον καθορισμό των απαιτήσεων, σε δεδομένα, του 

Πληροφοριακού Συστήματος του νησιού, αποτελεί η μελέτη της Εφορίας 

Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Λέσβου που εκτελέστηκε με την τεχνική εταιρεία 

«Κρίτων Α.Ε.» για την ανάδειξη των πολιτιστικών οντοτήτων, τον 

Αύγουστο του 2015. Προϊόν αυτής ο προσδιορισμός σημείων  θεματικού 

ενδιαφέροντος στο βόριο τμήμα του νησιού. Το στοιχείο αυτό είναι 

πολύτιμο, αφού καθοδηγεί την ομάδα εργασίας για τον τόπο που πρέπει 

να αναζητήσει δεδομένα και το είδος τους -αρχαιολογικά, λατρευτικά, 

αγροτικά μνημεία κλπ. Με την αξιοποίηση της υπάρχουσας  μελέτης 

προσδιορίζονται οι πραγματικές ανάγκες του νησιού σε δεδομένα, 

καθορίζεται η περιοχή δράσης και εδραιώνεται η ανάγκη για την εύρεση  

και των υπόλοιπων σημείων ιστορικής αναφοράς. Ωστόσο, είναι 

αναγκαίο να αναφερθεί ότι πέραν της παραπάνω επαγγελματικής 

εργασίας δεν υπάρχουν άλλες πηγές σχετικών δεδομένων για το νησί. Το 

γεγονός καθιστά πολύτιμη την βοήθεια του κ. Βύρωνα Μανικάκη, που 

γνωρίζει τον τόπο σπιθαμή προς σπιθαμή και είναι σε θέση να 

μεταλαμπαδεύσει με ορθότητα τις γνώσεις του, απαλλαγμένες από 

υπερβολές και μυθοπλασίες. 

 

                          
                                

Eικόνα 19 : Προσδιορισμένες Πολιτιστικές Θέσεις της Νήσου του Αγίου Ευστρατίου 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από τα σχέδια της Κρίτων Α.Ε. για το υπό εξέταση θέμα
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6.2 Απαραίτητος Εξοπλισμός και Μέθοδοι Καταγραφής 
 

Για να καταστεί δυνατή η καταγραφή των αναγκαίων δεδομένων και ο 

σχεδιασμός των εργασιών, είναι απαραίτητη η αναφορά στον εξοπλισμό 

που χρησιμοποιείται, τους λόγους που επιλέγεται και την ακρίβεια που 

παρέχει. Αρχικά, παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα τα απαραίτητα 

όργανα. 

 

             
  
                     Eικόνα 20 : Εξοπλισμός για την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων 

        Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε στο Μicrosoft PowerPoint από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

Τα δύο συστήματα οργάνων εντοπισμού έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό 

τους δέκτες G.P.S. και δεν προτιμάται η χρήση γεωδαιτικού σταθμού, 

προς εκμετάλλευση των τριγωνομετρικών σημείων του νησιού και της 

ιδιαίτερα αραιής δόμησης της περιοχής αλλά και λόγω της ανάγκης για 

εκτεταμένη συλλογή στοιχείων -η χρήση γεωδαιτικού σταθμού σε 

εργασία τόσο μικρής κλίμακας είναι αρκετά χρονοβόρα. Να σημειωθεί 

ότι το MobileMapper CE προτιμάται μολονότι παρέχει δεδομένα σχετικά 

χαμηλής ακρίβειας -της τάξης του ενός μέτρου-, διότι η λειτουργία του 

παρουσιάζει μεγαλύτερη ελαστικότητα ως προς την επαφή του με τους 

δορυφόρους στις σχετικά πυκνές δασικές εκτάσεις. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και σε μεταγενέστερο 

στάδιο ορθοφωτογραφίες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. ως υπόβαθρο στο 

Πληροφοριακό Σύστημα. Λεπτομερής αναφορά γίνεται παρακάτω. 

Από τη μία πλευρά, το ζεύγος των δεκτών G.P.S. αξιοποιεί το λογισμικό
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SurveCE και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση του κάστρου του 

οικισμού με την βοήθεια της τεχνικής R.T.K. Πιο συγκεκριμένα, ο 

πρώτος δέκτης -base- τοποθετείται και παραμένει καθόλη τη διάρκεια 

των μετρήσεων, σε ένα γνωστό σημείο -τριγωνομετρικό με γνωστές 

συντεταγμένες- και με την κατάλληλη σύνδεση των δεκτών ξεκινά η 

καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος, με την συνεχόμενη μετακίνηση 

του δεύτερου δέκτη -rover. Να αναφερθεί ότι με τη μέθοδο αυτή 

προσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείου ενδιαφέροντος ως προς 

ένα άλλο σημείο γνωστών συντεταγμένων - υπολογίζεται το διάνυσμα 

των δύο σημείων, δηλαδή το διάνυσμα της βάσης. Από την άλλη, το 

ΜοbileMapper CE είναι ένα P.D.A. με ενσωματωμένο δέκτη G.P.S και  

λογισμικό χωρικής ανάλυσης για φορητές συσκευές, το Αrcpad 6.0, που 

είναι ικανό να καταγράψει τη θέση του χρήστη, αξιοποιώντας διάφορες 

τεχνικές, όπως η τεχνική R.T.K., η τεχνική stop and go και άλλες. Μετά 

από την εισαγωγή σε αυτό των παραμέτρων του ΕΓΣΑ 87 - χρήση 

ειδικού αρχείου με extension «.prj» - προσδιορίζεται η θέση των  

σημείων μέσω καρτεσιανών συντεταγμένων. Επιπλέον, παρέχει την 

δυνατότητα επιλογής του μορφότυπου στο οποίο θα αποδοθεί η 

οντότητα, δηλαδή εάν θα γίνει χρήση σημειακού, γραμμικού ή 

επιφανειακού χαρακτήρα. O χρήστης απλά εκκινεί τη συσκευή, επιλέγει 

το μορφότυπο που επιθυμεί, ενεργοποιεί το G.P.S και εφόσον ορίσει το 

φάκελο αποθήκευσης, ξεκινά να μετακινείται με το P.D.A. ανά χείρας.  

 

Τα υπόλοιπα όργανα είναι κυρίως βοηθητικά, ωστόσο η χρήση τους 

κρίνεται απαραίτητη. Με την ειδική βάση έδρασης εξασφαλίζεται 

αδιατάρακτα η θέση ενός εκ των δεκτών πάνω στο τριγωνομετρικό 

σημείο, με τη μετροταινία μετρώνται το ύψος οργάνου και του στυλαιού, 

ενώ είναι απαραίτητη και η χρήση του touchpad pen για την διαχείριση 

των χειριστηρίων των δεκτών αλλά και του MobileMapper. 
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Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιείται είναι Canon EOS 

80D με φακό 18 mm για την λήψη φωτογραφιών όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Συγκεκριμένα αυτές εξυπηρετούν διπλό ρόλο, καθώς 

χρησιμεύουν είτε για την απλή φωτογραφική τεκμηρίωση της εκάστοτε 

θέσης ενδιαφέροντος, είτε ως βασικά στοιχεία για την κατασκευή του 

τρισδιάστατου μοντέλου του οποιουδήποτε σημαντικού ευρήματος 

εντοπίζεται, με τις αρχές της Φωτογραμμετρίας. Eίναι αναγκαίο να 

διευκρινιστεί ότι επειδή ο αισθητήρας της μηχανής αυτής έχει διαστάσεις 

22.5 x 15 mm  και η ανάλυσή της είναι 24 MP (6000 x 4000), το μέγεθος 

του pixel σε κάθε φωτογραφία είναι 22.5/6000 = 4 μm. 

 

Αναφορικά με την παρεχόμενη ακρίβεια των οργάνων είναι σκόπιμο να 

διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία. Σαφώς, το ΜobileMapper CE παρέχει 

χωρικά δεδομένα χαμηλής ακρίβειας, μόνο οριζοντιογραφικά, που 

ανέρχεται σε αβεβαιότητα της τάξης του ενός μέτρου. Ωστόσο, επειδή 

μεγάλο μέρος των εργασιών εκτελείται σε αγροτικά και ορεινά εδάφη, η 

ακρίβεια αυτή θεωρείται ανεκτή ˙ δεν πρέπει να ξεχνά κάποιος ότι 

πρόκειται κυρίως για θεματική εργασία. Το ζεύγος των δεκτών G.P.S. 

παρέχει πολύ καλύτερη ακρίβεια, στην διαδικασία προσδιορισμού από 

αυτή του προηγούμενου οργάνου, που εξαρτάται από αρκετές 

παραμέτρους, όπως τα σφάλματα των δεκτών, την ακρίβεια των 

συντεταγμένων  του τριγωνομετρικού σημείου, τα χαρακτηριστικά των 

δεκτών, την γεωμετρία των δορυφόρων, τη μέθοδο που εφαρμόζεται, την 

διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων κ.ά. Συμπερασματικά, η χρήση 

των δεκτών με την συγκεκριμένη τεχνική παρέχει ακρίβεια λίγων cm. 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η αναφορά και στις Ο/Φ, που 

χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο των παραγόμενων εφαρμογών και έχουν 

εδαφοψηφίδα 50 cm. Επίσης οι Ο/Φ ως ψηφιακό προϊόν δεν έχουν  

συγκεκριμένη κλίμακα, αλλά το γεγονός ότι έχουν εδαφοψηφίδα 50cm 

παραπέμπει σε κλίμακα 1/5000- αυτό προκύπτει από τη σχέση 0.1 mm * 

(συντελεστής κλίμακας ) = 50 cm. 
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6.3  Σχεδιασμός Εργασιών 
 

Για την πλήρωση των αναγκών του Πληροφοριακού Συστήματος και της 

Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.) με δεδομένα, πραγματοποιείται ο απαραίτητος 

σχεδιασμός για την καταγραφή τους. Μέσα από το σύνολο των ενεργειών 

και των αποφάσεων που λαμβάνονται, στοχεύεται η απόκτηση 

δεδομένων που είναι ικανά να περιγράψουν το προς εξέταση θέμα. 

 

Αρχικά λοιπόν κρίνεται αναγκαία η μετάβαση στο νησί  κατά το 

διάστημα 28/3/2018 έως 1/4/2018.  

 

Έπειτα, γίνεται μια αναφορά των εργασιών που γίνονται καθημερινά 

κατά την παραμονή του συνεργείου στο νησί, ώστε να παρουσιαστεί ο 

τρόπος που συλλέγονται τα δεδομένα με την χρήση του εκάστοτε 

εξοπλισμού, κάθε φορά. Ακόμη, είναι απαραίτητη και η αναφορά στα 

δεδομένα που συλλέγονται με την μέθοδο της ψηφιοποίησης. 

 

 

         
 
                                             Eικόνα 21: Θέση «Άγιος Αντώνιος» 

                        Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του συγγραφέα της εργασίας 
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6.3.1 Εργασίες στον Οικισμό 

 

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας πραγματοποιούνται στο κάστρο, πάνω 

από τον οικισμό του νησιού ˙ με την βοήθεια του ζεύγους των δεκτών 

G.P.S. γίνεται αποτύπωση των τμημάτων ενδιαφέροντος της περιοχής 

αυτής, με την τεχνική R.T.K.  Με αυτή αποτυπώνεται το περίγραμμα του 

κάστρου, ο φέρων οργανισμός του, ορισμένα τοιχία και κάποιες 

οχυρώσεις του, όπου αυτά είναι εμφανή.  

 

Επίσης αποτυπώνονται τα ερείπια του ναού των Πέντε Μαρτύρων, που 

κατέρρευσε μετά το σεισμό του 1968 και η βάση του ναού της Παναγιάς 

της Καστρινής, που προϋπήρχε στην περιοχή. Το σύνολο των εργασιών 

συμπληρώνεται με την λήψη σχετικών φωτογραφιών για να 

αξιοποιηθούν στο στάδιο δημιουργίας της Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.). 

 

 

                                

 

   Eικόνα 22 : Τμήμα από το αυτοσχέδιο υπαίθρου που απεικονίζει το περίγραμμα του κάστρου 
                               Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από μέλος του συνεργείου 
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Eικόνα 23: Τμήμα από το αυτοσχέδιο υπαίθρου που απεικονίζει το ναό και τον πρόναο των Πέντε 

Μαρτύρων 
                                Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από μέλος του συνεργείου 

 

 

 

          
 

Eικόνα 24: Απομεινάρια από τον Ι.Ν. των Πέντε Μαρτύρων 
                    Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 



 

 

                                                                                 Κεφάλαιο 6
ο
 : Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων  

 

Σελίδα | 89 

 

 

6.3.2  Εργασίες στο Δυτικό Τμήμα του Νησιού 
 

Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, 

που υποδεικνύονται από τον κ. Μανικάκη. Στο συνεργείο συμμετέχει και 

η κ. Μαρή, προκειμένου να αξιολογεί τα ευρήματα που εντοπίζονται ˙ 

ιδιαίτερη βοήθεια προέρχεται από την τεχνική έκθεση που συντάσσει για 

την υπηρεσία της. Το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος 

καταγράφονται με την βοήθεια του MobileMapper.  

 

                                            
 
                         Εικόνα 25: Απόδοση των τοποθεσιών μελέτης στο νότιο τμήμα του νησιού 

                             Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από την εφαρμογή που δημιουργείται  

 

 Αρχικά το συνεργείο επισκέπτεται την τοποθεσία «Τρυπητή», στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού,  όπου εντοπίζονται ερείπια οικίας  του 

20
ου

 αιώνα και ένα σύνολο κινητών ευρημάτων -ελληνιστική κεραμική. 

Στη θέση αυτή καταγράφονται ξεχωριστά η παραπάνω οικία, ως 

πολύγωνο, μια μεσοτοιχία στο εσωτερικό της ως γραμμικό στοιχείο, οι 

θέσεις κινητών ευρημάτων ως σημεία αλλά και η ευρύτερη περιοχή ως 

πολύγωνο, για να επιτονιστεί η σπουδαιότητά της. 

 

Στην συνέχεια, το συνεργείο μεταβαίνει στην τοποθεσία «Άγιος 

Νικόλαος», στο νοτιδυτικό άκρο του νησιού, για την καταγραφή πλήθους 

στοιχείων όπως οχυρώσεις με τη μορφή γραμμικών στοιχείων και  ειδικοί 

φυσικοί σχηματισμοί με τη μορφή πολυγώνων. 

Τρυπητή 

Άγιος Νικόλαος 

Άγιος Αθανάσιος 

Άγιος Αντώνιος 



 

 

                                                                                 Κεφάλαιο 6
ο
 : Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων  

 

Σελίδα | 90 

 

 

Να σημειωθεί το πλήθος των κινητών ευρημάτων που εξετάζονται από 

την αρχαιολόγο, χαρακτηρίζονται ως στοιχεία της Πρώιμης Εποχής του 

Χαλκού. 

                      
 

Εικόνα 26: Απομεινάρια οικίας στην τοποθεσία «Τρυπητή» 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 

 Έπειτα, γίνεται επίσκεψη της περιοχής «Άγιος Αθανάσιος» που 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Εκεί συναντώνται σπουδαία 

απομεινάρια αρχαιολογικού ενδιαφέροντος προγενέστερα των 

τελευταίων 100 ετών. Συγκεκριμένα εντοπίζονται τα ερείπια δύο ναών 

και ενός βοσκότοπου. Όλα αποτυπώνονται με την βοήθεια πολυγωνικού 

μορφότυπου. 

 

                        
 

Εικόνα 27  : Απομεινάρια κτηνοτροφικής έκτασης στην τοποθεσία «Άγιος Αθανάσιος» 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 
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Τέλος, ακολουθεί η εξέταση της περιοχής «Άγιος Αντώνιος» και 

συγκεκριμένα στην θέση «της Μπελαρούς η Ράχη», στο δυτικό τμήμα 

του νησιού, όπου το σύνολο των κινητών ευρημάτων απαιτεί την 

καταγραφή μιας ευρείας έκτασης με την μορφή πολυγώνου και ιστορικά 

κατατάσσεται στους ρωμαϊκούς και ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Στην 

περιοχή αυτή χρησιμοποιούνται πολυγωνικά μορφότυπα για την 

αποτύπωση των ευρύτερων περιοχών όπου βρέθηκαν τα κινητά 

ευρήματα.  

  

           
 

Εικόνα 28 : Έκταση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην τοποθεσία « Άγιος Αντώνιος » 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 

6.3.3  Εργασίες στο Βορειοανατολικό Τμήμα του Νησιού 
 

Κατά την τρίτη ημέρα εργασίας συλλέγεται μεγάλο μέρος των 

απαιτούμενων δεδομένων.  Το συνεργείο μεταβαίνει, με πεζοπορία, σε 

ιδιαίτερης σημασίας τοποθεσίες ˙ αυτές είναι σε πλαγιές βουνών, 

αναβαθμούς, κοιλάδες και γενικότερα σε μέρη που δεν είναι εύκολα 

προσβάσιμα. Βασικό εργαλείο καταγραφής είναι το MobileMapper CE. 

Αξίζει αναφορά στην ιδιαίτερη ομορφιά των μη εύκολα προσβάσιμων  

τοποθεσιών του νησιού, στοιχείο που μαζί με την ιστορική σπουδαιότητα 

του τόπου αποτελούν διάμεσο για την περαιτέρω ανάδειξη και 

εξερεύνησή του. 
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Οι εργασίες ξεκινούν από το βορειοανατολικό άκρο του νησιού και τη 

θέση «Άγιος Παντελεήμων». Η απλή περιδιάβαση της περιοχής μαρτυρά 

την ανθρωπινή παρουσία σε μια άλλη εποχή. Για το λόγο αυτό 

καταγράφεται η ευρύτερη έκταση της περιοχής, με την βοήθεια 

πολυγωνικού χαρακτήρα. Ακόμα σημεία ενδιαφέροντος είναι η ομώνυμη 

εκκλησία αλλά και δύο ιδιαίτερες θέσεις που ενδέχεται να αποτελούν 

αρχαίους τάφους. Στη συγκεκριμένη περιοχή είναι άξιο αναφοράς η 

παρουσία του ανθρώπινου στίγματος στο φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει 

να γίνει παράλειψη στο λαξευτό βράχο διαμορφωμένο σε διπλό  

πατητήρι που συναντάται στην περιοχή αυτή, για το οποίο σχηματίζεται 

το 3D μοντέλο. 

 

                
 

Εικόνα 29 : Λαξευτός βράχος διαμορφωμένος σε διπλό πατητήρι, στην τοποθεσία                              

« Άγιος Παντελεήμονας » 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 
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Κατάλοιπα τοιχίων ακόμα και ογκώδεις λαξευμένοι λίθοι αγροτικών 

εργασιών βρίσκονται σε αυτή και χαρακτηριστικά αποδίδεται στην Βάση 

Δεδομένων (Β.Δ.) το 3D μοντέλο μιας τέτοιας λαξευμένης λίθου που 

χρησιμοποιούνταν ως αντίβαρο για τη σύνθλιψη σταφυλιών. 
                          

                     
 

              Εικόνα 30: Λαξευμένη λίθος που χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για την σύνθλιψη 

σταφυλιών για την οποία κατασκευάζεται το τρισδιάστατο μοντέλο  της,  στην  τοποθεσία «Άγιος 

Παντελεήμονας» 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από τo αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 

Κατόπιν, εξετάζεται η περιοχή «Ριζαριό», ένα μέρος όπου διακρίνεται 

από φυσιολατρικά στοιχεία.  Εκεί συναντάται η εκκλησία της Ζωοδόχου 

Πηγής -γνωστή και με τη ονομασία «Παναγιά η Ριζαριώτισσα» και  

συλλέγονται πληροφορίες για πηγή νερού και δεξαμενή. Στην συνέχεια, 

κι έπειτα από περιπλάνηση στις δασικές εκτάσεις, μελετάται η περιοχή 

«Μικρά Αυλάκια» με επίσης πλούσιο φυσικό στοιχείο και ανώμαλο 

ανάγλυφο. Ο ιδιαίτερος σχηματισμός ενός βοσκότοπου που συνδυάζει 

γραφικούς εδαφικούς σχηματισμούς και απαράμιλλη θέα επιλέγεται ως 

ένα ενδεικτικό σημείο της περιοχής και περιγράφεται με πολυγωνικό 

μορφότυπο.  Επόμενη στάση η τοποθεσία «Αγία Βαρβάρα» με τεράστια 

σημασία, φυσιολατρική και ιστορική.  
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Αυτό προκύπτει από το πλήθος των στοιχείων που παρουσιάζει -και 

προφανώς μελετώνται- όπως η ομώνυμη εκκλησία, φυσικές εδαφικές 

κοιλότητες μικρών διαστάσεων -οι λεγόμενες γούρνες- τα λαξευτά 

πατητήρια και οι περιοχές με πλήθος κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων 

προϊστορικών χρόνων κυρίως. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται 

πολυγωνικά μορφότυπα για τα παραπάνω στοιχεία. 

 

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι το πλήθος των 

ευρημάτων που παρουσιάζει η περιοχή, τη καθιστά ιδιαίτερη και 

αντικείμενο εξέτασης πολλών θεματικών κατηγοριών. Οι ιστορική 

ταυτότητά τους προκύπτει από την βοήθεια του κ. Μανικάκη. 
 

                                          

 

Εικόνα 31: Απομεινάρια του Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας, στην ομώνυμη τοποθεσία 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

                                        

                               
 

Εικόνα 32: Απεικόνιση έκτασης στην τοποθεσία «Μικρά Αυλάκια» 

Πηγή: Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του κ. Β. Μανικάκη
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       ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ 

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ 

    

  

Τρυπητή 

Οικεία       20
ος 

αιώνας Πολυγωνικό 

Μεσοτοιχία       20
ος 

αιώνας Γραμμικό 

Ευρύτερη Περιοχή       20
ος 

αιώνας Πολυγωνικό 

    

Άγιος 

Νικόλαος 

Εδαφικοί Σχηματ.   Προϊστορική Περ. Πολυγωνικό 

Κινητά Ευρήματα   Προϊστορική Περ. Πολυγωνικό 

Οχυρώσεις   Προϊστορική Περ. Γραμμικό 

    

Άγιος 

Αθανάσιος 

Θεματική Περιοχ.      20
ος 

αιώνας Πολυγωνικό 

Πιθανή Αρχ. Θέση      20
ος 

αιώνας Πολυγωνικό 

Τοιχία      20
ος 

αιώνας Γραμμικό 

    

Άγιος 

         Αντώνιος 

   
Περιοχή Ευρημάτων     Ρωμαϊκή Περ. Πολυγωνικό 

   

    

            Άγιος            

      Παντελεήμων 

Εκκλησία 19
ος 

αιώνας Πολυγωνικό 

Πιθανοί Τάφοι                 - Σημειακό 

Ευρύτερη Περιοχή                 - Πολυγωνικό 

Λαξευτό Πατητήρι                 - Πολυγωνικό 

    

                 

           Ριζαριό 

 ( Ζωοδόχος Πηγή )  

Δεξαμενή                 - Πολυγωνικό 
Πηγή                 - Σημειακό 

Εκκλησία 

 
                - Πολυγωνικό  

    

 

Σωληνάρι  

   
Δεξαμενή                  - Πολυγωνικό 

Κοιλότητα Νερού - Πολυγωνικό 
   

    

            Μικρά  

         Αυλάκια 

   
Βοσκότοπος                 - Πολυγωνικό 

   

    

                                     

             Αγία 

         Βαρβάρα 

Εκκλησία                 - Πολυγωνικό 

Φυσικές Κοιλότητες 

( Γούρνες ) 
                - Πολυγωνικό 

Λαξευτό Πατητήρι                 - Πολυγωνικό 

Περιοχή Ευρημάτων                 - Πολυγωνικό 
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Άγιος Ιωάννης 

Ελεήμων 

       

 

Εκκλησία 
                                              

19
ος 

αιώνας 

 

Πολυγωνικό 

Μεγάλα Περίτεχνα 

Πέτρινα Αλώνια 
        19

ος 
αιώνας Πολυγωνικό 

    

                              

   Προφήτης Ηλίας 

Εκκλησία Υστεροκλασική Περ. Πολυγωνικό 

Τοιχία-Οχυρώσεις Υστεροκλασική Περ. Γραμμικό 

Κυκλώπεια Τείχη Υστεροκλασική Περ. Γραμμικό 

    
                      

           Eικόνα 33: Σύνολο Καταγεγραμμένων Οντοτήτων της νήσου του Αγίου Ευστρατίου                     
                            Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας. 

 

6.3.4  Εργασίες Νότια του Οικισμού 
 

Κατά την τέταρτη ημέρα ακολουθείται ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, γίνονται συνομιλίες με τους κατοίκους του νησιού για τον 

σχηματισμό εικόνας σχετικά με την καθημερινότητά τους. Ακολουθεί  

επίσκεψη σε τμήμα του οικισμού, όπου καταδεικνύονται συγκεκριμένες 

περιοχές και εντοπίζονται τα προβλήματά τους. Πραγματοποιήθηκε 

επίσης επίσκεψη στο Μουσείο Δημοκρατίας, που είναι ένας  ιδιαίτερος 

χώρος που φιλοξενεί τμήμα της  πρόσφατης Ιστορίας της χώρας και του 

νησιού. Οι παραπάνω επισκέψεις και συναντήσεις συμβάλλουν ενεργά 

στην σκιαγράφηση της ταυτότητας της περιοχής. Έπειτα, 

πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο λόφο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, 

όπου και αποδίδεται το περίγραμμα της ομώνυμης εκκλησίας, δύο 

παραδοσιακών αλωνιών αλλά και το περίγραμμα της συνολικής έκτασης 

της περιοχής με την βοήθεια πολυγωνικού μορφοτύπου και την χρήση 

του MobileMapper CE. Οι εργασίες συλλογής δεδομένων 

ολοκληρώνονται με την επίσκεψη στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Στη 

θέση αυτή καταγράφονται και πάλι η ομώνυμη εκκλησία, η ευρύτερη 

περιοχή και ορισμένα τοιχία που συναντώνται στον περιβάλλοντα χώρο 

της. Το μορφότυπο των τοιχίων είναι γραμμικό, ενώ τα υπόλοιπα είναι 

πολυγωνικά. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στις φωτογραφίες της θέσης 

«Παλιόμυλος», όπου υπάρχουν Μυκηναϊκοί τάφοι. 
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Eικόνα 34: Επιγραφή στα απομεινάρια του Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα 

Πηγή:  Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 

 

 

             
 

Eικόνα 35: Περίτεχνα Πέτρινα Αλώνια στην τοποθεσία «Άγιος  Ιωάννης ο Ελεήμονας»  

Πηγή:  Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλου 

 



 

 

                                                                                 Κεφάλαιο 6
ο
 : Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων  

 

Σελίδα | 98 

 

 

6.3.5 Αξιολόγηση Εργασιών Πεδίου 
 

Η απλή παράθεση των εργασιών που γίνονται από το συνεργείο κατά την 

παραμονή του στο νησί δεν έχει την απαιτούμενη βαρύτητα, εάν δεν 

συνοδεύεται από τα κατάλληλα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση της δράσης του. Τα συμπεράσματα αυτά που συνάγονται 

αφορούν τα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και το νησί του Αγίου 

Ευστρατίου.  

 

Οι δύο αυτές όψεις τους είναι αλληλένδετες και συνάμα αποτελούν 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στα στάδια περάτωσης του τελικού 

στόχου. Σχετικά με τα συμπεράσματα για το νησί, η ολιγοήμερη αυτή 

επίσκεψη καταδεικνύει την αδυναμία των αρμόδιων φορέων να 

αντιληφθούν την πολιτιστική σπουδαιότητα του τόπου. 

 

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι  μεγάλος μέρος των πολιτιστικών 

στοιχείων παραμένουν άγνωστα, λόγω της απρόσιτης γεωγραφικής τους 

θέσης και στερούνται βασικών σταδίων προστασίας. Επιπλέον οι 

υποδομές για την μετατροπή του νησιού σε «Πράσινο Νησί» δεν 

αξιοποιούνται πλήρως με αποτέλεσμα την επιβάρυνση και μη 

ολοκληρωτική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αξίζει αναφορά 

και στο γεγονός ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί η σπουδαιότητα του τόπου 

από την κοινή γνώμη. Επισημαίνεται ότι η σημερινή Δημοτική Ηγεσία 

στηρίζει ενεργά την ανασύσταση της ιστορικής ταυτότητας του νησιού, 

προσπαθώντας έτσι να βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας 

και στην ενημέρωση των κατοίκων, κάθε ηλικίας, του νησιού. Ως προς 

την αξιολόγηση των δεδομένων του νησιού, είναι αναγκαίο να σημειωθεί 

ότι δεν είναι αρκετά και δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το σύνολο των 

θέσεων ενδιαφέροντος του νησιού ˙ το γεγονός αυτό είναι συνάρτηση του 

σύντομου χρονικού διαστήματος παραμονής του συνεργείου στο νησί και 

περάτωσης της εργασίας αυτής. Ωστόσο, καταδεικνύουν σημαντικές 

θέσεις ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με την επαγγελματική μελέτη 

της «Κρίτων Α.Ε.» αποσκοπούν στην  χαρτογράφηση και ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση των πιο σημαντικών πολιτιστικών στοιχείων του νησιού.
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6.3.5 Εργασίες Ψηφιοποίησης 
 

Το τελευταίο μέρος των εργασιών σχετίζεται με την συλλογή δεδομένων 

με την μέθοδο της ψηφιοποίησης ˙ με την βοήθεια του QGIS, των 

γεωαναφερμένων Ο/Φ της  Ε.Κ.Χ.Α. και των σχεδίων της «Kρίτων Α.Ε.» 

αξιοποιείται η παραπάνω μέθοδος. Πιο συγκεκριμένα, αποκόπτονται από 

τα σχέδια της Κρίτων Α.Ε. τμήματα εικόνων που παρουσιάζουν στοιχεία 

ενδιαφέροντος -κατάλοιπα οικισμών, ναών κλπ- και γεωαναφέρονται στο 

υπόβαθρο των Ο/Φ, ώστε να γίνει με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια η 

ψηφιοποίηση. 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ακρίβεια της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικότερα, η 

ακρίβεια με την οποία έχει γεωαναφερθεί η Ο/Φ, τα σφάλματα που 

υπεισέρχονται από τον σχεδιαστή, η ακρίβεια γεωαναφοράς των 

αποκομμάτων από τα σχέδια της Κρίτων Α.Ε. - συνδέεται άμεσα με την 

γεωαναφορά της αρχικής Ο/Φ- επηρεάζουν το τελικό παράγωγο. 

6.4  Επεξεργασία Δεδομένων 
 

Επόμενο στάδιο της συλλογής των δεδομένων είναι η επεξεργασία τους 

προκειμένου να μετατραπούν σε χρήσιμη πληροφορία -χαρακτηριστική η 

εικόνα 1.1. - αποκτώντας μορφή αξιοποιήσιμη για τη Βάση Δεδομένων    

(Β.Δ.) και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) που θα 

δημιουργηθούν παρακάτω. Κάθε σύνολο αυτών δεν απαιτεί το ίδιο 

πλήθος παρεμβάσεων. Χαρακτηριστικά τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται 

σε τρείς ομάδες. Αυτές είναι τα δεδομένα από την αποτύπωση του 

κάστρου, των περιοχών ενδιαφέροντος  και οι φωτογραφικές λήψεις. 

 

Το πρώτο σύνολο αναφέρεται στην περιοχή του κάστρου. Τα πρωτογενή 

στοιχεία των μετρήσεων δεν είναι εμφανή. Η επίλυση της βάσης γίνεται 

από τους δέκτες και το παράγωγο που καλείται να αξιοποιήσει ο χρήστης 

είναι ένα αρχείο «.txt» με τις συντεταγμένες των σημείων λεπτομερειών. 

Αυτές εισάγονται στο  Microsoft Office Excel, που αποτελεί διάμεσο για 

την τελική εισαγωγή τους στο AutoCAD, ώστε να γίνει η ηλεκτρονική 

σχεδίαση βάσει του αυτοσχέδιου υπαίθρου. 
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Το δεύτερο σύνολο σχετίζεται με την ηλεκτρονική καταγραφή των 

σημείων ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα αυτά δεν χρήζουν ιδιαίτερης 

επεξεργασίας -σε πρώτο χρόνο- καθώς πρόκειται για αρχεία «.shp», που 

εισάγονται στο λογισμικό χωρικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται -το 

QGIS- για να συγκριθεί η σχετική τους θέση με το υπόβαθρο των 

ορθοφωτογραφιών. Ωστόσο για να εισαχθούν τα θεματικά επίπεδα στην 

Β.Δ. με την βοήθεια της PostgreSQL, μετατρέπονται σε σύνολο 

συντεταγμένων σε φύλο εργασίας τύπου «.xlsx» με την βοήθεια μιας 

επέκτασης του QGIS και κατόπιν εισάγονται στην Β.Δ. -αναλυτική 

παρουσίαση στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Τέλος, οι φωτογραφίες αξιοποιούνται για την κατασκευή του 3D 

μοντέλου ορισμένων σημείων ενδιαφέροντος αλλά και ευρημάτων. Με 

την βοήθεια ειδικού φωτογραμμετρικού λογισμικού επιτυγχάνεται το 

τελικό αποτέλεσμα. 

 

Οι φωτογραφίες που δεν μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία 

χρησιμοποιούνται χωρίς επεξεργασία στο θεματικό χαρακτήρα της Β.Δ. 

Παρόλα αυτά, παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία 

σχηματισμού του 3D μοντέλου με την βοήθεια του  ειδικού λογισμικού. 

 

6.4.1   3D Modeling με το  AgioSoft Photoscan 
 

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα πλήρες φωτογραμμετρικό 

λογισμικό για την εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών. Στο πλαίσιο της 

εργασίας αυτής χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τρισδιάστατου 

μοντέλου ορισμένων ευρημάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 

συγκεκριμένα για ένα παραδοσιακό λαξευτό πατητήρι  στην τοποθεσία   

και μια λίθο που χρησίμευε ως εργαλείο σύνθλιψης σταφυλιών στην 

τοποθεσία « Άγιος Παντελεήμονας». Παρακάτω αποδίδονται συνοπτικά 

τα βήματα για το τελικό αποτέλεσμα. Αρχικά, εισάγονται οι φωτογραφίες 

που έχουν ληφθεί με την Canon EOS 80D και φακό 18 mm, με τα 

κατάλληλα ποσοστά επικάλυψης -70%. Πρώτο στάδιο η αποκατάσταση 

του εσωτερικού προσανατολισμού, ζητήματος που σχετίζεται με την 
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γεωμετρία της μηχανής. Αυτό γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. 

Αφού τοποθετηθούν στις φωτογραφίες οι λεγόμενες «μάσκες», 

ακολουθεί το στάδιο της αποκατάστασης του σχετικού 

προσανατολισμού. Πρακτικά, μέσα από τις επιλογές στο λογισμικό -

επιλογή align- εκκινείται ένας αλγόριθμος που αναζητεί κοινά σημεία 

στις φωτογραφίες -η χρησιμότητα των μασκών εντοπίζεται στο σημείο 

αυτό καθώς αυτές βοηθούν τον παραπάνω αλγόριθμο να αναζητά σημεία 

μόνο στο λειτουργικό μέρος κάθε φωτογραφίας- με απώτερο σκοπό την 

τοποθέτηση των φωτογραφιών στη θέση που είχαν τη στιγμή της λήψης 

τους και την σωστή ανάπλαση του τρισδιάστατου σχήματος του υπό 

εξέταση αντικειμένου. 

 

 Έπεται η εξαγωγή του νέφους σημείων και εν συνεχεία του 

τρισδιάστατου μοντέλου, στο οποίο αποδίδεται υφή με βάσει τις 

φωτογραφίες που έχουν ληφθεί. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στo 

πλαίσιo της εργασίας δεν απαιτούνται επίτευξη απόλυτου 

προσανατολισμού και εξαγωγή Ο/Φ. 

 

6.5 Πόρισμα Εργασιών 
 

Στο τελευταίο στάδιο αυτού του κεφαλαίου είναι αναγκαίο να αποδοθούν 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις εργασίες του 

τοπογραφικού συνεργείου. Αρχικά, η εργασία της συλλογής των 

δεδομένων χαρακτηρίζεται ως επίπονη, πρακτικά και επιστημονικά. 

Πρακτικά διότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει ξαναγίνει στο νησί, με 

αποτέλεσμα την αδυναμία του συνεργείου να σχεδιάσει της εργασίες του 

στο βαθμό που επιθυμεί ˙ δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη ενδεχόμενων 

δυσκολιών, της σπουδαιότητας των σημείων μετάβασης ώστε να 

αποδοθεί μια σειρά ιεραρχίας και ακόμη οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν - κυρίως υψηλοί άνεμοι - δυσχεραίνουν το έργο του.  

Επιστημονικά διότι τα μέλη του συνεργείου που είναι Τοπογράφοι 

Μηχανικοί καλούνται να συντονιστούν με μια Αρχαιολόγο. Προς 

αποφυγή παρεξηγήσεων, η συνεργασία των μελών είναι άψογη, με το 

πρόβλημα να εντοπίζεται στη γλώσσα επικοινωνίας των διαφορετικών
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 ειδικοτήτων ˙ ενδεικτικά οι Τοπογράφοι εξηγούν στην Αρχαιολόγο τον 

τρόπο που είναι δυνατό να γίνει η καταγραφή των δεδομένων μέσα από 

την παρουσίαση των διαφόρων μορφότυπων  δεδομένων. Ανάλογα με 

την σπουδαιότητά τους αλλά και τη μορφή τους, αυτή προτείνει ένα 

ενδεικτικό μορφότυπο, με τους Τοπογράφους να αξιολογούν αν αυτό 

ικανοποιεί τις απατήσεις της επεξεργασίας που ακολουθεί. Έπειτα, η 

εύρεση διαφόρων ευρημάτων ιδιαίτερα σημαντικών επιφορτίζουν το 

έργο του συνεργείου και απαιτούν προσεκτική διαχείριση και  υπομονή. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιαίτερες παραμέτρους που εν γένει 

μπορούν να ανατρέψουν όλο το σχεδιασμό που έχει γίνει. 
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7.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 

Εισαγωγή: 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος ανάπτυξης του 

πληροφοριακού συστήματος που μελετάται. Πιο συγκεκριμένα, αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από την λήψη και ανάλυση των σχετικών αποφάσεων 

για την περάτωση των σταδίων του Συστήματος Βάσης Δεδομένων                     

(Σ.Β.Δ.) ˙ το σύνολο των σχετικών εννοιών έχει αναλυθεί στο τρίτο 

κφεφάλαιο. Ακολουθεί η σύνδεση αυτού με το ελεύθερο λογισμικό 

QGIS. 

 

Εκ του συνόλου των αποφάσεων και ενεργειών που πραγματοποιούνται, 

αξίζει μια πρώιμη αναφορά στην επιλογή της PostgreSQL, ως το 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) που χρησιμοποιείται 

για την δημιουργία της Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.) ˙ τα δύο τελευταία 

στοιχεία συνθέτουν το Σ.Β.Δ.  
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7.1.  Υλοποίηση Σταδίων του Σ.Β.Δ. 
 

Η σχεσιακή Βάση Δεδομένων (Β.Δ.) που δημιουργείται σε συνδυασμό με 

το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) που επιλέγεται για 

την διαχείρισή της - προφανώς κι αυτό είναι σχεσιακό- συνθέτουν το  

Σύστημα Βάσης Δεδομένων (Σ.Β.Δ.). Αυτό πραγματώνεται μέσα από την 

περάτωση ορισμένων σταδίων που αναλύονται παρακάτω και 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του υπό μελέτη θέματος. Μέσα από αυτό 

στοχεύεται η επεξήγηση του τρόπου περάτωσής τους. 

Πριν την ανάλυση που πρόκειται να γίνει, κρίνεται αναγκαίο να 

αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται ο σχεδιασμός μιας 

σχεσιακής βάσης Β.Δ. Μια τέτοια Β.Δ. βασίζεται στο ομώνυμο μοντέλο 

δεδομένων ˙ θεμέλιος λίθος του είναι η σχέση, δηλαδή ένας δισδιάστατος 

πίνακας. Η πολυπλοκότητα των στοιχείων που εξετάζονται- 

αρχαιολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά κλπ - σε συνδυασμό με την ανάγκη 

για το σχεδιασμό ενός έργου που μεταξύ άλλων θα παρέχει την 

δυνατότητα επεξεργασίας και σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο, 

απαιτούν την χρήση των βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 

μοντέλου. Συγκεκριμένα, αξιοποιούν την ισχυρή μαθηματική θεμελίωση 

και το σχεσιακό λογισμό που διακρίνουν το μοντέλο αυτό. Ακόμη το 

γεγονός ότι το αντικειμενοστραφές μοντέλο βρίσκεται σε μεταβατικό 

στάδιο, το καθιστά ως δευτερεύουσα επιλογή. 

7.1.1 Το στάδιο του Καθορισμού 
 

Στο στάδιο αυτό καθορίζεται ο σκοπός του συστήματος και 

προσδιορίζονται οι χρήστες και οι απαιτήσεις τους. Στην προκειμένη 

περίπτωση, ο σκοπός είναι η πολιτιστική ανάδειξη του νησιού μέσα από 

την ψηφιακή καταγραφή των θέσεων ενδιαφέροντος με διαφορετικούς 

αποδέκτες, δηλαδή την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Λέσβου, το 

σχολείο του νησιού και τον Δήμο. Από την μία πλευρά η ΕΦ.Α έχει την 

ανάγκη για προσδιορισμό των θέσεων με σχετικά καλή ακρίβεια, ενώ 

από την άλλη το νεαρό της ηλικίας των μαθητών και οι κάτοικοι του 

οικισμού απαιτούν την εκλαΐκευση του επιστημονικού υποβάθρου που 

εφαρμόζεται. 
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Όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατευθυντήρια γραμμή και καταδεικνύουν 

την σπουδαιότητα του σταδίου αυτού, αφού οριοθετεί ορισμένες 

παραμέτρους. Βασικότερη όλων είναι η δυνατότητα κατασκευής ενός 

συστήματος που θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται και να 

προσαρμόζεται σε κάθε μελλοντική ανάγκη που προκύπτει. Το στοιχείο 

αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας ˙ αρκεί να αναλογιστεί κανείς την 

κινητικότητα που διακατέχει τόσο το φυσικό όσο και το τεχνητό 

περιβάλλον. 

7.1.2 Το στάδιο του Σχεδιασμού 
 

Ο σχεδιασμός κατέχει βαρύνουσα σημασία και συντίθεται από πέντε 

υποστάδια, με το καθένα να επιτελεί το δικό του ρόλο. Παρακάτω γίνεται 

ανάλυση των πέντε αυτών τμημάτων και του τρόπου που 

προσαρμόζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να τονιστεί η σημασία του σχεδιασμού στην δημιουργία του 

Συστήματος Βάσης Δεδομένων (Σ.Β.Δ.) αφού η λήψη καίριων 

αποφάσεων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του σταδίου αυτού. 

7.1.2.1 Ανάλυση και Συγκέντρωση Απαιτήσεων  
 

Η μελέτη και η επεξήγηση της εργασίας πραγματοποιούνται παραπάνω 

και έχουν να κάνουν τόσο με τον τρόπο προσέγγισης του Σ.Β.Δ. από την 

εκάστοτε ομάδα ενδιαφέροντος, που δεν είναι άλλες από την ΕΦ.Α. 

Λέσβου και την μαθητική και τοπική κοινότητα του νησιού όσο και το 

θέμα της, δηλαδή την επισήμανση των σημείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος του νησιού για την ανάδειξή του. 

7.1.2.2 Εννοιολογικός Σχεδιασμός  
 

Στην ουσία, καθορίζονται οι ονττητες του θέματος, οι συσχετίσεις, τα 

κλειδιά και τα χαρακτηριστικά τους. Η υλοποίησή του γίνεται μέσα από 

την διαγραμματική απεικόνιση του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων, 

δηλαδή με το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων που ακολουθεί 

παρακάτω και υπόκειται σε ορισμένους κανόνες.  
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Οι οντότητες αποδίδονται με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, οι 

συσχετίσεις με ρόμβο, τα χαρακτηριστικά εμπεριέχονται σε ελλείψεις και 

διαχωρίζονται σε απλά, σύνθετα, πλειότιμα και παράγωγα και τα κλειδιά 

τους βρίσκονται υπογραμμισμένα εντός ελλείψεων επίσης. Βέβαια 

υπάρχει πλήθος κανόνων που εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες που 

παρουσιάζουν κάθε φορά οι μεταβλητές που οπτικοποιούνται με την 

βοήθεια του υπό εξέταση διαγράμματος. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία η 

αναφορά στις όψεις που παρουσιάζουν οι συσχετίσεις των οντοτήτων 

μέσα από την συμμετοχή και την πληθικότητα. Απόρροια της 

συμμετοχής είναι ο έλεγχος εάν όλες οι οντότητες ενός συνόλου 

οντοτήτων  μετέχουν σε μια συγκεκριμένη συσχέτιση, ενώ η συμμετοχή 

έχει να κάνει με την συμμετοχή συνόλου οντοτήτων σε μία συσχέτιση.  

  

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι το στάδιο αυτό διακρίνεται από 

υποκειμενικότητα, καθώς η δημιουργία του υπόκειται στις αντιλήψεις και 

τις ιδέες του σχεδιαστή. Χαρακτηριστικά στο διάγραμμα που επεξηγείται 

παρακάτω υπάρχουν επτά οντότητες, με θεματικό κριτήριο την 

ταυτότητα και την χρήση των περιοχών ενδιαφέροντος -εκκλησίες, 

πολιτισμικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι κλπ. Κάποια άλλη προσέγγιση 

είναι εφικτό να μην υιοθετεί αυτή την αντίληψη και να μην διαχωρίζει 

καθόλου τις περιοχές αυτές. Παρακάτω παρουσιάζεται το σχετικό 

διάγραμμα και πραγματοποιείται ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του, καθώς η απλή παράθεσή του δεν θα είχε ιδιαίτερη 

σημασία. 
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Επεξηγήσεις Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων : 

 

                                                                                                                 

Εξεταζόμενη Οντότητα: Αρχαιολογική Θέση 

 

Χαρακτηριστικά: Μέθοδος  Καταγραφής, Πρόσθετα,  Εποχή, 

Πληροφορίες, Όνομα, Μορφότυπο 

Σύνθετα Χαρακτηριστικά:Έκταση 

Απλά Χαρακτηριστικά:Περίμετρος, Εμβαδό 

Πρωτεύον Kλειδί:Ιd_Θέσης, 

Συσχετιζόμενες  Οντότητες:       Φωτογραφίες             Κινητά Ευρήματα 

Λόγος Πληθικότητας:                           1:N                               1:N    

                                     

                                   Εικόνα 36:  Παράθεση Οντότητας «Αρχαιολογική Θέση» 

                              Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

Η οντότητα αυτή παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά, με το καθένα 

να επιτελεί το δικό του ρόλο. Ειδικότερα, η μέθοδος καταγραφής 

προσδιορίζει τον τρόπο συλλογής δεδομένων διαφόρων αρχαιολογικών 

θέσεων, τα πρόσθετα σχετίζονται με υποστηρικτικά αρχεία απεικόνισης  

- τύπος pdf ή dwg και άλλοι - η εποχή συμβάλλει στον χρονολογικό και 

ιστορικό προσδιορισμό τους, οι πληροφορίες κάνουν γνωστή την 

ταυτότητά τους στο χρήστη και το μορφότυπο μαρτυρά την γεωμετρία 

τους. Τέλος, ο ρόλος του ονόματος είναι προφανής. Να σημειωθεί ότι το 

σύνθετο χαρακτηριστικό της έκτασης στοιχείων διασπάται στην 

περίμετρο κάθε εγγραφής και το εμβαδόν της. Σχετικά με το πρωτεύον 

κλειδί ˙ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε ένα 

αρχαιολογικό χώρο που μελετάται. Επίσης η εξεταζόμενη οντότητα 

σχετίζεται τόσο με την οντότητα «Φωτογραφίες» με λόγο πληθικότητας 

1:N καθώς σε έναν αρχαιολογικό χώρο αντιστοιχούν πολλές 

φωτογραφίες και μια μόνο φωτογραφία αντιστοιχεί σε ένα αρχαιολογικό 

χώρο, όσο και με την οντότητα «Κινητά Ευρήματα» και πάλι με λόγο 

πληθικότητας 1:N καθώς σε έναν αρχαιολογικό χώρο αντιστοιχούν 

πολλά κινητά ευρήματα και ένα μόνο κινητό εύρημα αντιστοιχεί σε ένα 

αρχαιολογικό χώρο. 
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Εξεταζόμενη Οντότητα:  Εκκλησίες 

 

Χαρακτηριστικά: Μέθοδος Καταγραφής, Πληροφορίες, Όνομα, 

Μορφότυπο, Πρόσθετα 

Σύνθετα Χαρακτηριστικά:Έκταση 

Απλά Χαρακτηριστικά:Περίμετρος, Εμβαδό 

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Εκκλησίας, 

Συσχετιζόμενες  Οντότητες:      Φωτογραφίες        Κινητά Ευρήματα 

Λόγος Πληθικότητας:                       1:N                              1:N 

                                       

                                           Εικόνα 37:  Παράθεση Οντότητας «Εκκλησίες» 

                              Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

 

                                                                                                                                           

Εξεταζόμενη Οντότητα:  Πολιτισμικοί Χώροι 

 

Χαρακτηριστικά: Μέθοδος Καταγραφής, Πληροφορίες, Όνομα, 

Μορφότυπο, Πρόσθετα, Σχέδια 

Σύνθετα Χαρακτηριστικά: Έκταση 

Απλά Χαρακτηριστικά: Περίμετρος, Εμβαδό 

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Χώρου, 

Συσχετιζόμενες Οντότητες:        Φωτογραφίες          Κινητά Ευρήματα 

Λόγος Πληθικότητας:                          1:N                            1:N 
                               

                                    Εικόνα 38:  Παράθεση Οντότητας «Πολιτισμικοί Χώροι» 

                              Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα  της εργασίας 

 

 

Οι παραπάνω οντότητες παρουσιάζουν κοινά στοιχεία-τα 

χαρακτηριστικά, οι συσχετιζόμενες οντότητες και οι λόγοι  πληθικότητας 

είναι ίδια-  με την πρώτη εξεταζόμενη οντότητα και γι αυτό δεν 

πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση. 
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Εξεταζόμενη Οντότητα: Φυσικοί Σχηματισμοί 

 

Χαρακτηριστικά: Μέθοδος Καταγραφής, Πρόσθετα,  Πληροφορίες, 

Όνομα, Μορφότυπο 

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Σχηματισμού 

Σύνθετα Χαρακτηριστικά: 3D Μοντέλο, Έκταση 

Παράγωγα Χαρακτηριστικά:   Όνομα αρχείου, Ημερομηνία 

Δημιουργίας, Περίμετρος, Εμβαδό 

Συσχετιζόμενες  Οντότητες:       Φωτογραφίες           Κινητά Ευρήματα 

Λόγος Πληθικότητας:                        1:N                              1:N 

Χαρακτηριστικό Συσχέτισης: Συμμετοχή στο 3D μοντέλο 

                                 

                                    Εικόνα 39:  Παράθεση Οντότητας «Φυσικοί Σχηματισμοί» 

                              Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

Μολονότι η οντότητα αυτή παρουσιάζει αρκετά κοινά σημεία με τις 

αρχικές, τόσο στα χαρακτηριστικά όσο και στις συσχετίσεις, 

εντοπίζονται και κάποιες διαφορές. Συγκεκριμένα η οντότητα αυτή 

εμπεριέχει ένα σύνθετο χαρακτηριστικό που υποδηλώνει εάν για τον 

εκάστοτε φυσικό σχηματισμό υπάρχει 3D μοντέλο, το οποίο και 

διαιρείται σε πιο απλά που προσδιορίζουν το όνομα και την ημερομηνία 

δημιουργίας του. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι η 

συσχέτιση των «Φυσικών Σχηματισμών» με τις «Φωτογραφίες» 

διακρίνεται από το πρόσθετο χαρακτηριστικό «Συμμετοχή στο 3D 

μοντέλο». 

 

                                                                                                                                           

Εξεταζόμενη Οντότητα:  Κινητά Ευρήματα 

 

Χαρακτηριστικά: Θέση, Όνομα, Εποχή, Πρόσθετα 

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Ευρήματος, 

Συσχετιζόμενες Οντότητες: Αναφέρονται στις άλλες οντότητες 

Λόγος Πληθικότητας:  Αναφέρονται στις άλλες οντότητες 

                                    

                                    Εικόνα 40:  Παράθεση Οντότητας «Κινητά Ευρήματα» 

                              Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 
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Εξεταζόμενη Οντότητα:  Κάστρα/Οχυρά 

 

Χαρακτηριστικά: Μέθοδος καταγραφής, Όνομα, Μορφότυπο, 

Πληροφορίες, Πρόσθετα 

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Κάστρου, 

Σύνθετα Χαρακτηριστικά:  Χωρική Έκταση 

Απλά Χαρακτηριστικά: Mήκος, Εμβαδό 

Συσχετιζόμενες  Οντότητες:   Φωτογραφίες             Ευρήματα 

Λόγος Πληθικότητας:                    1:N                            1:N 
                                     Εικόνα 41:  Παράθεση Οντότητας «Κάστρα/Οχυρά» 

                            Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας 

 

 

                                                                                                                                           

Εξεταζόμενη Οντότητα:  Φωτογραφίες 

 

Χαρακτηριστικά: Μηχανή, Φακός, Ημερομηνία Λήψης, Path, Ανάλυση, 

Περιγραφή, Όνομα,  

Πρωτεύον Kλειδί: Ιd_Φωτογραφίας 

Συσχετιζόμενες Οντότητες: Αναφέρονται στις άλλες οντότητες 

Λόγος Πληθικότητας:  Αναφέρονται στις άλλες οντότητες 

                                    

                                       Εικόνα 42:  Παράθεση Οντότητας «Φωτογραφίες» 

                            Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

Σημείωση:  Στο παρακάτω διάγραμμα οι αριθμοί εντός των ρόμβων 

υποκαθιστούν την ονομασία των συσχετίσεων, για οικονομία χώρου και 

η πραγματική τους σημασία επεξηγείται παρακάτω: 

                  
 

Εικόνα 43: Επεξήγηση Συσχετίσεων του διαγράμματος Οντοτήτων - Συσχετίσεων 

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συντάκτη της εργασίας



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                            

                                                                                                                                                                                  

 

 

   

Εικόνα 44:  To Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων 

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. ΘΕΣΕΙΣ 
  ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Έκταση 

Πληροφορίες 
  Όνομα 

Μέθ. Καταγρ. 
  Εποχή Id_θέσης 

Μορφότυπο 

Id_Ευρημάτων 

 

   Θέση 

 

   Εποχή 

   Όνομα 

 

     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

  Φακός 

 

Id_Φωτογρ. 

 

Ανάλυση 

 
  Όνομα 

 

Ημερομ. Λήψης 

 

      ΚΑΣΤΡΑ/ΟΧΥΡΑ 

          ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

Μορφότυπο 

Πληροφορίες 

Μέθοδ. Καταγρ 

κΚατσγρ 

   Όνομα 

Id_Εκκλησίας 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ. 

Έκταση 

Περίμετρος   Εμβαδόν 

 Ημερομηνία 

3D model 

Έκταση Id_Σχηματ. 

Εμβαδόν 

Μέθ. Κατάγρ. 

 Πληροφορίες 

 Μορφότυπο 

 
   Όνομα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Id_Χώρου 

Πληροφορίες

σνία 

 Μορφότυπο   Όνομα 

  Μεθ. Καταγρ. 
 Έκταση 

Όνομ. Αρχείου 

Περίμετρος 

 

  Πρόσθετα 

Εμβαδόν 

Περίμετρος

ς 

   Πρόσθετα 

Περίμετρος 

 

Εμβαδόν 

 

  Σχέδια 

Path 

  Όνομα 

 

Id_Κάστρου 

 

Μορφότυπο 

 

Πληροφορίες 

 
Πρόσθετα 

 

Μέθ. Κατάγρ. 

 

Έκταση 

 
Περίμετρος 

 
Εμβαδόν 

 

   

Μηχανή 

 

  

01

1

1 

02

1

1 

03

1

1 

04

1

1 

05

1

1 

06

1

1 

07

1

1 

08

1

1 

09

1

1 

10

1 

11

1 

 Πρόσθετα 

Περιγραφή 

Συμμετοχή 

στο 3D 

 

Πρόσθετα 
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  Πρόσθετα 
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7.1.2.3  Επιλογή του Σ.Δ.Β.Δ. 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) που χρησιμοποιείται. Η φιλοσοφία της εργασίας 

για χρήση λογισμικών και προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα σε 

συνδυασμό με την εξέταση των διαφόρων Σ.Δ.Β.Δ., οδηγούν στην 

επιλογή της PostgreSQL, αφού παρουσιάζει αξιοσημείωτα 

χαρακτηριστικά που απαριθμούνται παρακάτω.  

 

Η PostgreSQL αποτελεί ένα ανοιχτού κώδικα Σ.Δ.Β.Δ. με πολλές και 

συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες. Η ανάπτυξή του ήδη διαρκεί πάνω 

από 15 χρόνια και βασίζεται σε μια αποδεδειγμένα καλή αρχιτεκτονική, η  

οποία εξασφαλίζει την αξιοπιστία, την ακεραιότητα δεδομένων και την 

ορθή λειτουργία του. Αυτό είναι συμβατό με όλα τα κύρια λειτουργικά 

συστήματα όπως Linux, Unix και Windows. Αξίζει να αναφερθεί ότι ως 

Σ.Δ.Β.Δ. είναι πλήρως συμβατό με το μοντέλο A.C.I.D., ένα σύνολο 

ιδιοτήτων που εγγυούνται ότι οι δοσοληψίες στην Β.Δ. είναι αξιόπιστες. 

Το παραπάνω σύνολο συντίθεται από την ατομικότητα που εξασφαλίζει 

την πλήρη επιτυχία ή αποτυχία των εκτελούμενων ενεργειών της Β.Δ., 

την συνέπεια που συμβάλλει στην διατήρηση της Β.Δ. σε συνεπή 

κατάσταση, την απομόνωση που διατηρεί την ατομικότητα των 

δοσοληψιών σε μια Β.Δ. και την μονιμότητα η οποία διασφαλίζει τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε μια Β.Δ. Να σημειωθεί ότι 

συμπεριλαμβάνει τους περισσότερους τύπους δεδομένων και 

χαρακτηρίζεται επιπλέον από ευελιξία.   

 

Ωστόσο για τις ανάγκες της εργασίας αυτής χρησιμοποιείται, πέραν του 

εξεταζόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και μια επέκτασή του - δεν είναι άλλη από την 

PostGIS. Στην ουσία πρόκειται για ένα επίσης ανοιχτού κώδικα 

λογισμικό που αποτελεί χωρική επέκταση της PostgreSQL. Παρέχει 

ειδικούς τελεστές για την διαχείριση χωρικών δεδομένων και υποστηρίζει 

τη λειτουργία χωρικών συναρτήσεων. Επιτρέπει επίσης την ανάθεση 

προβολικών συστημάτων στα χωρικά δεδομένα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίησή τους μέσω ειδικών εφαρμογών, 

όπως το QuantumGIS. 
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7.1.2.4  Λογικός Σχεδιασμός 
 

Επόμενο μέρος του σταδίου του σχεδιασμού είναι ο λογικός σχεδιασμός. 

Πρακτικά, έχει ως παράγωγο το σχεσιακό μοντέλο του Σ.Β.Δ.˙ είναι 

αποτέλεσμα της μετατροπής του διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων, 

υπό την υιοθέτηση ορισμένων κανόνων που θα αναπτυχθούν παρακάτω.  

 

Οι κανόνες για τους οποίους γίνεται λόγος, εφαρμόζονται στο διάγραμμα 

των οντοτήτων-συσχετίσεων, ώστε να παραχθεί το δομικό στοιχείο του 

σχεσιακού μοντέλου, δηλαδή οι σχέσεις ή αλλιώς οι πίνακες. 

Συγκεκριμένα, τα σύνθετα χαρακτηριστικά δεν εισάγονται ατόφια, αλλά 

απλοποιημένα μέσα από τα απλά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα 

το χαρακτηριστικό «Έκταση» δεν εισάγεται αυτό καθεαυτό αλλά με τα 

παράγωγα χαρακτηριστικά του, δηλαδή το χαρακτηριστικό «Περίμετρος» 

και «Εμβαδό». Σε περίπτωση ύπαρξης συσχέτισης τύπου 1:1, τότε 

αποδίδεται σε μια εκ των δύο σχέσεων ως ξένο κλειδί, το πρωτεύον 

κλειδί της άλλης. Εάν πάλι οι εξεταζόμενες οντότητες διακρίνονται από 

συσχέτιση της μορφής 1:N, τότε αποδίδεται ως ξένο κλειδί στην σχέση 

της οντότητας με το Ν-οστό ρόλο το πρωτεύον κλειδί της οντότητας με 

τον μοναδιαίο ρόλο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, εάν η 

συσχέτιση παρουσιάζει χαρακτηριστικά, τότε αυτά προστίθενται και πάλι 

στην οντότητα Ν-οστού ρόλου. Αξίζει η ανάλυση της περίπτωσης όπου 

οι οντότητες παρουσιάζουν συσχέτιση τύπου N:M˙ τότε δημιουργείται 

μια σχέση που περιέχει τα πρωτεύοντα κλειδιά των δύο οντοτήτων και τα 

χαρακτηριστικά της συσχέτισης, εάν αυτά υπάρχουν. Τα παραπάνω 

αποτελούν γενικούς κανόνες που ανάλογα την περίπτωση 

προσαρμόζονται κατάλληλα -διαχείριση αδύναμων, οντοτήτων, 

υποχρεωτικές συμμετοχές κ.τ.λ. 

 

Ακολουθεί η απόδοση του σχεσιακού μοντέλου, που βασίζεται στους 

παραπάνω κανόνες. Θεμέλιο στοιχείο αυτού, όπως έχει αναφερθεί είναι η 

σχέση.
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Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων: 

 

Αρχαιολογικές Θέσεις: 

id_Αρχ.Θέσης Όνομα  Μέθοδος  Μορφότυπο Εποχή  Πληροφ. Εμβαδό Περίμετρος Πρόσθετα 

 

 

Πολιτισμικοί Χώροι: 

id_Πολ.Χώρου  Όνομα Μέθοδος  Μορφότυπο  Πληροφ. Εμβαδό Περίμετρος Πρόσθετα 

 

 

Φυσικοί Σχηματισμοί:  

id_Σχηματισμ. Όνομα Μέθοδος Μορφότυπο Πληρόφ. Date_of_3d  File_of_3d Εμβαδό Περίμετρος Πρόσθετα 

 

 

Εκκλησία:  

id_Εκκλησίας Όνομα Μέθοδος Μορφότυπο Πληρόφ. Εμβαδό Περίμετρος Πρόσθετα 
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Κάστρα/Οχυρά: 

id_Κάστρου Όνομα Μέθοδος Μορφότυπο Πληρόφ. Εμβαδό Περίμετρος Πρόσθετα 

  

 

 

Φωτογραφίες: 

id_Φωτογρ. Μηχανή Φακός Date Όνομα Ανάλυση Path Συμμετοχή στο 3d Περιγραφή 

 

code_Αρχ.Θέσης code_Πολ.Χώρου code_Σχηματισμού code_Εκκλησίας code_Κάστρου code_Ευρημάτων 

 

 

 

Κινητά Ευρήματα 

id_Ευρημάτων Όνομα Θέση Εποχή Κωδ_Αρχ. Θέσης Κωδ _Πολ. Χώρου Κωδ_Σχηματ. Κωδ_Εκκλησίας  Κωδ_Κάστρου 

 

 

Εικόνα 45: Το σχεσιακό μοντέλο 
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7.1.2.5 Φυσικός Σχεδιασμός 
 

Στο στάδιο αυτό γίνεται το σύνολο των ενεργειών για την πρακτική 

δημιουργία της Β.Δ., με την βοήθεια του Σ.Δ.Β.Δ. και την σύνδεσή της 

με το Σ.Γ.Π. που χρησιμοποιείται. Ενδεικτικά, ο σχεδιαστής παίρνει 

αποφάσεις για την γεωμετρία κάθε χωρικού πίνακα, τον τύπο των 

δεδομένων που υποστηρίζονται, το πεδίο ορισμού αυτών, την εισαγωγή 

των περιγραφικών δεδομένων κ.τ.λ. 

 

7.1.3 Το στάδιο της Υλοποίησης της Εφαρμογής 
 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η επαφή του χρήστη με το Σ.Δ.Β.Δ. 

και τη Β.Δ. Συγκεκριμένα, ορίζεται η Β.Δ. με την βοήθεια της γλώσσας 

ορισμού και χειρισμού των δεδομένων του πρώτου . Έτσι λοιπόν 

χρησιμοποιείται κατά κόρον η προγραμματιστική γλώσσα SQL και 

δημιουργούνται τόσο η βάση δεδομένων σαν «υπολογιστική οντότητα», 

όσο και οι δομές δεδομένων αυτής. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

γίνεται με την βοήθεια ενός query tool.    

 

          
 

Eικόνα 46 : Στιγμιότυπο από την υλοποίηση της Β.Δ.                                                                               

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας
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7.1.4 Eισαγωγή Δεδομένων 
 

Όπως είναι προφανές από την ονομασία, πρόκειται για το τμήμα όπου τα 

δεδομένα εισάγονται στην Β.Δ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

απαιτείται μια επεξεργασία των δεδομένων προτού αυτά πάρουν μορφή 

αξιοποιήσιμη από το σύστημα. Η απαιτούμενη επεξεργασία οφείλεται 

και στο γεγονός ότι τα αρχικά δεδομένα είναι ετερογενή. Παρόλα αυτά, 

παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας των διαφορετικών 

συνόλων δεδομένων. Αρχικά τα θεματικά επίπεδα που δημιουργούνται 

για τις περιοχές ενδιαφέροντος, είτε κατά την συλλογή δεδομένων στο 

πεδίο είτε κατά την ψηφιοποίηση και είναι τύπου shp., απαιτείται να 

μετατραπούν σε χωρική πληροφορία, δηλαδή σε συντεταγμένες. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την βοήθεια του λογισμικού QGIS και των ειδικών 

προσθέτων του- χρήση του plug-in ΜΜQGIS. Παράγωγο λοιπόν αυτού 

είναι ένα αρχείο τύπου .xlsx για κάθε shp., που στην συνέχεια γίνεται 

κατάλληλη μορφοποίηση των κελιών του. Πλέον η χωρική πληροφορία 

είναι έτοιμη για εισαγωγή στο σύστημα. Ωστόσο αυτό δεν γίνεται 

μεμονωμένα, καθώς τα χωρικά στοιχεία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

περιγραφικά- θεματικά δεδομένα. Έτσι είναι δυνατή η τεκμηρίωση και 

στοιχειοθέτηση των στοιχείων της Β.Δ. 

 

              
 

Eικόνα 47 : Στιγμιότυπο Εισαγωγής Δεδομένων στην Β.Δ.                                                                           

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας
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Έπειτα οι φωτογραφίες που λαμβάνονται για κάθε τοποθεσία, 

ταξινομούνται με κριτήριο την περιοχή που απεικονίζουν. Αυτό γίνεται 

ώστε να είναι πιο εύκολη η εισαγωγή των εγγραφών στους πίνακες της 

Β.Δ. και να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγχυση. Επίσης, να αποσαφηνιστεί 

ότι μαζί με τις εικόνες εισάγονται στη Β.Δ. και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της καθεμίας, όπως ο τύπος της μηχανής λήψης, η 

ανάλυση, η ημερομηνία λήψης και άλλα. 
                                                                      

      
 

Eικόνα 48 : Στιγμιότυπο Εισαγωγής Εικόνων στην Β.Δ.                                                                           

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 

 

7.1.5 Το στάδιο της Λειτουργίας του Σ.Β.Δ. 
 

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τον έλεγχο του Σ.Β.Δ., την λειτουργία και 

την παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησής του. Ο έλεγχος 

σχετίζεται με την πλήρωση κάποιων προϋποθέσεων ˙ τα δεδομένα πρέπει  

να υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες και να συμβαδίζουν με τις δομές 

του συστήματος. Είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ενδεχόμενο κώλυμα 

στο στάδιο του ελέγχου δεν επιτρέπει τη εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος. Εν συνεχεία, έπονται τα στάδια της λειτουργίας και 

λειτουργίας και συντήρησης. Πρακτικά, δηλαδή, εφόσον τα δεδομένα 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα -άρα έχει περατωθεί και ο έλεγχος- 

απαιτούν από το σχεδιαστή να ελέγξει τον τρόπο που λειτουργεί. 

Πρόκειται για ένα στάδιο ποιοτικό, καθώς μελετάται ο τρόπος που οι 

πίνακες συνδέονται μεταξύ τους, η ορθότητα της θέσης των δεδομένων 

και αν επιτυγχάνεται το τελικό αποτέλεσμα.  
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Στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος πραγματοποιείται με την βοήθεια 

του Σ.Δ.Β.Δ. όπου σε ενδεχόμενο λάθος εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, 

ενώ η λειτουργία και η αξιολόγηση του συστήματος, πραγματοποιείται 

τόσο με την βοήθεια του Σ.Δ.Β.Δ. για μελέτη των πινάκων όσο και με το 

QGIS για την οπτικοποίηση των δεδομένων και την εφαρμογή χωρικών 

ερωτημάτων σε αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.   

 
                                  

                              

 
 Eικόνα 49 : Στιγμιότυπο Εισαγωγής Φωτογραφιών στην Β.Δ.                                                                           

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας 

 

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει μια επιπρόσθετη αναφορά 

στην εφαρμογή ερωτημάτων. Αυτά - τα λεγόμενα queries δηλαδή -  είναι   

χρήσιμα εργαλεία που δομούνται στην αντίστοιχη γλώσσα 

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται και συμβάλλουν στην προβολή 

συγκεκριμένων δεδομένων, που πληρούν ορισμένα κριτήρια, με 

ταχύτητα. Διαιρούνται σε χωρικά και μη, με ειδοποιό διαφορά εάν το 

αποτέλεσμα του ερωτήματος έχει γεωμετρική πληροφορία η όχι.  Στο 

εγχειρίδιο του διαχειριστή που συντάσσεται για την εφαρμογή της ΕΦ.Α. 

αναλύεται ο τρόπος σύνταξης μη χωρικών ερωτημάτων στην PostgreSQL 

και χωρικών ερωτημάτων στο QGIS. Bέβαια, για να γίνει σύνταξη 

διαφόρων queries, απαιτείται μια σχετική γνώση της αντίστοιχης 

γλώσσας προγραμματισμού. 
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7.2  Τα παράγωγα του Συστήματος 
 

Με δεδομένο, την επιτυχή περάτωση όλων των παραπάνω σταδίων, είναι 

απαραίτητη η αναφορά στα παράγωγα που δημιουργούνται, τόσο για τον 

δήμο όσο και για την ΕΦ.Α. Αυτά διαφέρουν μεταξύ τους καθώς 

επιτελούν διαφορετικό ρόλο. 

Σχετικά με την εφαρμογή για το Δήμο ˙ δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 

σύνολο .shp -δηλαδή θεματικών επιπέδων- στα οποία μεταφορτώνονται 

και διαθέσιμα στοιχεία, όπως πληροφορίες και σχέδια. Υπόβαθρο αυτών 

είναι μια ορθοφωτογραφία της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε με εδαφοψηφίδα 50 cm. Tα 

shp. αυτά προκύπτουν ως απόρροια της εφαρμογής χωρικών ερωτημάτων 

στην αρχική Β.Δ. Με αυτό επιτυγχάνεται η ατομική εξέταση κάθε 

σημείου ενδιαφέροντος και η σύνδεσή του με τις αντίστοιχες 

φωτογραφίες. Με την βοήθεια του QGIS και των διαφόρων ρυθμίσεων -

εγκατάσταση προσθέτων, σύνδεση path κ.τ.λ.- επιτυγχάνεται η 

οπτικοποίησή τους σε ένα φιλικό προ το χρήστη περιβάλλον. Να 

επιτονιστεί πως συνοδεύεται κι από σχετικό οδηγό που αναλύονται όλες 

οι απαιτούμενες ενέργειες. 

  

 
 

Eικόνα 50 : Στιγμιότυπο της εφαρμογής για το Δήμο Αγίου Ευστρατίου.                                                                           

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας 
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Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή για την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

(ΕΦ.Α.) δεν έχει ως απώτερο σκοπό την οπτικοποίηση των δεδομένων 

της Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.) αλλά την απόκτηση δεδομένων 

πολιτιστικού χαρακτήρα, που θα έχουν την δυνατότητα διαρκούς 

ενημέρωσης - δημιουργίας δηλαδή ψηφιακού αρχείου. Αυτά θα 

λειτουργήσουν ως επικουρικό στοιχείο στις έρευνες και τις διάφορες 

εργασίες της ΕΦ.Α. Για το λόγο αυτό παραδίδεται και αυτούσια η Β.Δ. 

και επεξηγούνται όλα τα χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, δημιουργείται και 

μια εφαρμογή οπτικοποίησης των περιεχομένων της για να μπορεί ένας 

επιστήμονας, με την βοήθεια του QGIS, μη εξειδικευμένος με τα  

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) να αντιληφθεί τι 

περιέχει αυτή. 

 

Στο σημείο να διευκρινιστεί ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 

ΕΦ.Α. για ενημέρωση-τροποποίηση της Β.Δ. έχουν πρόσβαση μόνο στην 

παραπάνω εφαρμογή. Για τους υπάλληλους που επιφορτίζονται με το 

έργο αυτό, υπάρχει οδηγός διαχείρισης της Β.Δ. που συνοδεύει της 

παρούσα διπλωματική εργασία. 

   

 
 

Eικόνα 51 : Στιγμιότυπο της εφαρμογής για την ΕΦ.Α. Λέσβου                                                                           

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον εκπονητή της εργασίας 



 

 

                                                                              Κεφάλαιο 7
ο
 : Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος  

 

Σελίδα | 123 
 

  

 

7.3  Η Οντολογία  CIDOC-CRM για το θέμα εργασίας   
 

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος πολιτισμικών οντοτήτων για χρήση από 

τοπικούς φορείς. Εργασίες που σχετίζονται με μελέτη πολιτιστικών 

στοιχείων σε ψηφιακό περιβάλλον, μπορούν να μελετώνται τόσο 

μικροσκοπικά όσο και μακροσκοπικά. Η πτυχή κατά την οποία 

προσεγγίζονται είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων, όπως ο χρόνος 

εκπόνησής τους, ο φορέας και ο ανάδοχος τους, οι απαιτήσεις  κλπ.  

Μολονότι καθεμία από αυτές -εννοείται οι δύο διαφορετικές πτυχές-  

έχουν διαφορετική ταυτότητα, στην σημερινή εποχή που διακρίνεται από 

την τεχνολογική έκρηξη και την ασταμάτητη μετάδοση ετερογενών 

πληροφοριών, είναι αναγκαία η υλοποίηση των διαφόρων σχετικών 

εγχειρημάτων μακροσκοπικά. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η 

αποσαφήνιση των παραπάνω ορισμών. 

 

Από την μια πλευρά, κατά την μικροσκοπική προσέγγιση  επιτυγχάνεται 

η πραγμάτωση παρόμοιων εγχειρημάτων δεν ξεφεύγει από την στείρα 

περάτωση ορισμένων βημάτων -εννοείται δηλαδή η δημιουργία 

Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Σ.Β.Δ.) με απλή πραγμάτωση των 

σταδίων, όπως αυτά αναλύονται παραπάνω στην ενότητα αυτή. Το 

αποτέλεσμά τους είναι τμηματικά σύνολα πληροφοριών που αδυνατούν 

να μετέχουν ως δομικά στοιχεία ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέματος. Κατ επέκταση, παρατηρείται ένα είδος ετερογένειας 

πληροφοριών, που καθιστά δυσδιάκριτο το πολιτιστικό τοπίο. Από τη 

άλλη, η  μακροσκοπική  πραγμάτωση εγχειρημάτων ακολουθεί τους 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς εξάπλωσης της πληροφορίας και  συμβάλλει στην 

δημιουργία  ενός  ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, μέσα από 

την εξασφάλιση ομοιογένειας στο σύνολο των διαφορετικών πηγών 

πληροφοριών ˙ επιτυγχάνεται η λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Ένα 

εύλογο παράδειγμα για την κατανόηση των παραπάνω είναι η διαδικασία 

της γεωαναφοράς μιας ορθοφωτογραφίας (Ο/Φ) ή ενός χάρτη. Μια 

γεωαναφερμένη Ο/Φ εντάσσεται στο χώρο ενιαία έχοντας επιλύσει τις 

ατέλειες κλίμακας, στροφής κ.τ.λ. και είναι έτοιμη για χρήση από όλους 

τους χρήστες με τον ίδιο τρόπο.  
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Αντίθετα μια μη γεωαναφερμένη Ο/Φ ή ένας χάρτης έχει αυθαίρετο  

Σύστημα Αναφοράς (Σ.Α.) και μπορεί να είναι χρήσιμο μόνο για μια 

εργασία, χωρίς να περιέχει ενιαία χωρική πληροφορία. 

 

Έτσι το θέμα της εργασίας μπορεί να πραγματωθεί και με διαφορετική 

διαδικασία. Ειδικότερα, η Β.Δ. είναι δυνατό να υλοποιηθεί 

τροποποιώντας το στάδιο του σχεδιασμού του Σ.Β.Δ. βάσει των 

κλάσεων, των ιδιοτήτων και των κανόνων του CIDOC-CRM, 

αποδίδοντας σε αυτήν έναν πιο «εξωστρεφή» χαρακτήρα. 

 

Προκειμένου να παρουσιαστεί ορθά η τροποποίηση της τετριμένης 

διαδικασίας του σταδίου του σχεδιασμού ενός Σ.Β.Δ., είναι αναγκαίο να 

αναφερθούν ορισμένα στοιχεία. Στο πλαίσιο χάραξης εθνικής πολιτικής 

σε ζητήματα τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομίας, προτείνεται 

από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. συγκεκριμένος τρόπος 

δράσης με την χρήση ειδικών δελτίων καταγραφής κινητών και ακίνητων 

σπουδαίων στοιχείων – προφανώς σε ηλεκτρονική μορφή. Η δομή αυτών  

χρησιμοποιεί ως βάση πέντε διαφορετικούς θεματικούς άξονες, που 

υλοποιούνται με συγκεκριμένα πεδία. Αυτοί είναι ο άξονας  ταύτισης του 

δελτίου, ταύτισης του αντικειμένου - κινητού ή μη, αναλυτικής 

τεκμηρίωσης αυτού, διαχείρισής του και της παρουσίασης των αναφορών 

σε υλικό τεκμηρίωσης και πηγές. Τα δύο, διαφορετικής φύσεως, δελτία 

παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς τα πεδία τους˙ 

κυριότερη ομοιότητά τους η χρήση της οντολογίας CIDOC-CRM για την 

υλοποίησή τους.  

 

Για το λόγο αυτό ακολουθούν και επεξηγούνται δύο διαφορετικά 

σχεδιαγράμματα βάσει των συμβουλών του παραπάνω οδηγού και των 

ιδιοτήτων του CIDOC-CRM. Πάραυτα, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι 

τα σχεδιαγράμματα αυτά είναι σε πλήρη αντιστοιχία με το διάγραμμα 

οντοτήτων-συσχετίσεων και εμπεριέχουν τα στοιχεία που εξετάζονται 

και στο τελευταίο. Αυτή η διαδικασία γίνεται ώστε να παρουσιαστεί ένας 

διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του υπό εξέταση θέματος που  

ταυτόχρονα υιοθετεί εθνικά και παγκόσμια πρότυπα για την ταξινόμηση 
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 του πλήθους των πληροφοριών περί τα πολιτιστικά δρώμενα. 

7.3.1   Πρακτική Εφαρμογή 
 

Παρακάτω αποδίδονται δύο διαφορετικά σχεδιαγράμματα, όπως 

προκύπτουν από τον οδηγό πολιτιστικής τεκμηρίωσης και 

διαλειτουργικότητας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), 

για τα κινητά και ακίνητα στοιχεία. 

 

Στο πρώτο παρουσιάζονται οι κλάσεις και οι ιδιότητες που συνθέτουν το 

δελτίο για τα κινητά αντικείμενα. Να σημειωθεί ότι ο παραπάνω οδηγός 

εξετάζει μουσειακά κινητά αντικείμενα, ενώ στην προκειμένη περίπτωση 

μελετώνται κινητά στοιχεία στο ύπαιθρο   αυτός είναι ο λόγος που δεν 

αποδίδονται όλα τα στοιχεία του οδηγού. Με τη βοήθειά του είναι εφικτή 

η καταγραφή του ονόματος, του χαρακτηριστικού κωδικού, ορισμένων 

βασικών πληροφοριών, της εποχής κ.ά. Είναι εμφανές το βασικό στοιχείο 

της οντολογίας CIDOC-CRM ˙ διαφορετικές βαθμίδες ιεραρχίας στις 

κλάσεις και ιδιότητες με πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών αυτές -δηλαδή 

τις κλάσεις. Επίσης να σημειωθεί ότι τα υπό-πεδία των κλάσεων, όπως 

περιγράφονται στον παραπάνω οδηγό, πραγματώνονται μέσω των 

ιδιοτήτων για τις οποίες γίνεται λόγος και δεν σχεδιάζονται. Η μετάβαση 

από κλάση σε υποκλάση με την βοήθεια διπλής γραμμής  και βέλος 

φοράς προς την πρώτη.  

 

Προκειμένου να επεξηγηθεί το σχεδιάγραμμα της εικόνας 42 αρκεί              

να αποδοθούν ορισμένα παραδείγματα. Η υποκλάση «Κωδικός 

Αναγνώρισης (Ε42)» αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό «id Eυρημάτων» 

από το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων -εικόνα. Χαρακτηριστική και 

η ιδιότητα P47 που συμβάλλει στην συσχέτιση του υλικού πράγματος και 

του κωδικού αναγνώρισης - υποκλάσεις Ε19 & Ε42. Έπειτα η υποκλάση 

«Τίτλος (Ε35)» αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό «όνομα» της κλάσης 

οντότητας «Κινητά Ευρήματα» και σχετίζεται με την υποκλάση « 

Γλώσσα (Ε22)» μέσω της ιδιότητας P72 που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της γλώσσας συγγραφής του ονόματος του εξεταζόμενου 

αντικειμένου.
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Να διευκρινιστεί ότι  και στα δύο σχεδιαγράμματα εξετάζεται το θέμα 

της κληρονομικότητας όπως παρουσιάζεται στον οδηγό πολιτιστικής 

τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). 
 

Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι κλάσεις και οι ιδιότητες που απαιτούνται 

για το δελτίο των ακίνητων αντικειμένων, όπως μνημεία κ.τ.λ. 

Ειδικότερα εξετάζονται το όνομα, ο αναγνωριστικός κωδικός, οι 

θεματικές πληροφορίες, η γεωμετρία τους κ.τ.λ. Αφού μελετηθεί το 

δελτίο για τα ακίνητα στοιχεία, επιλέγονται τα χαρακτηριστικά που 

ταιριάζουν με αυτά του διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων. Τα υπό-

πεδία των κλάσεων αναπαρίστανται και πάλι μέσω των επιλεγόμενων 

ιδιοτήτων. 

 

Για παράδειγμα, η υποκλάση «Μέτρηση (Ε16)» συνδέεται με την 

υποκλάση «Συμβολοσειρά (Ε62)» μέσω της ιδιότητας P3, που επεξηγεί 

την ακρίβεια της εκάστοτε μέτρησης -στο πλαίσιο της εργασίας αυτής 

δεν παρέχονται πληροφορίες για την ακρίβεια κάθε εγγραφής της Βάσης 

Δεδομένων (Β.Δ.), αλλά εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παροχής της 

συγκεκριμένης πληροφορίας επιλέγεται να συμπεριληφθεί και αυτή. 

Ακόμη με την βοήθεια της ιδιότητας P39 σχετίζονται οι υποκλάσεις  

«Μέτρηση (Ε16)» και «Πράγμα (Ε70)»  προσδιορίζοντας  ποια μέθοδο 

καταγραφής χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση καταγραφής. 

Ενδεικτικά, σχετίζεται με το χαρακτηριστικό «Μέθοδος Καταγραφής» 

των οντοτήτων που μελετούν ακίνητα στοιχεία ενδιαφέροντος, όπως 

εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους κ.τ.λ.  

 

Εν κατακλείδι πρέπει να τονιστεί ότι τα δύο διαγράμματα που 

ακολουθούν στοχεύουν στην δημιουργία ενός κορμού εργασίας για το 

σχεδιασμό της Β.Δ. αυτής, εάν επιλεγόταν  προσέγγιση του θέματος υπό 

την αιγίδα του Οδηγού Τεκμηρίωσης και Διαλειτουργικότητας του Ι.Τ.Ε. 

Επιπλέον οι αντιστοιχία ιδιοτήτων και υποκλάσεων προέρχεται από τον 

παραπάνω οδηγό.
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Πρωτογενής Τιμή (Ε59) 

 

       Οντότητα CIDOC – CRM  

(E1) 

 

Υλικό Πράγμα   (E18) 

 

Νομικό Αντικείμενο   (E72) 

 

                      Πράγμα  (E70) 

 

Oν (Ε77) 

 

       Οντότητα CIDOC – CRM  (E1) 

 

Υλικό Αντικείμενο (Ε19) 

 

Ονομασία  (Ε41) 

 

Συμβολοσειρά (Ε62) 

 

Oν (Ε77) 

 

  Κωδικός Ανάγνωσης  (E42) 
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Ανθρ. Δημιούργημα (Ε1) 
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Τίτλος (Ε35) 

 

 Οπτικό Στοιχείο (E36) 

 

Νοητό Αντικείμενο   (E28) 
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  Eικόνα 52: Σχεδιάγραμμα για τα  κινητά στοιχεία, βάσει της οντολογίας CIDOC-CRM 

0:n 

0:1 

0:n 

0:n 

0:n 0:n 

0:n 

0:n 

0:n 
0:n 

0:n 
0:n 

0:n 

0:n 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         Κεφάλαιο 7
ο
 :  Υλοποίηση  Πληροφοριακού  Συστήματος   
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  Eικόνα 53:  Σχεδιάγραμμα για τα ακίνητα μνημεία, βάσει της οντολογίας CIDOC-CRM 
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Eπεξηγήσεις Ιδιοτήτων: 

 

 

Αρίθμηση Ιδιότητας Επεξήγηση 
P1 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της) 

P3 έχει επεξήγηση 

P39 μέτρησε (μετρήθηκε από) 

P40 παρατήρησε (παρατηρήθηκε από) 

P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του) 

P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από) 

P72 έχει γλώσσα (είναι γλώσσα του/της) 

P87 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

P138 παριστάνει (παριστάνεται από) 

P140 απέδωσε ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε 

από) 

P141 απέδωσε ως ιδιότητα (αποδόθηκε ως 

ιδιότητα από) 

  

  

  
 

                                                    Eικόνα 54: Επεξηγήσεις ιδιοτήτων  

Πηγή: Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας 



 

 

Ε.Μ.Π.- Σ.Α.Τ.Μ.                                                                           Ανάπτυξη Δράσεων &  Αξιολογήσεων  
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Δ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας αυτής σχετίζεται με την παρουσίαση συγκεκριμένων 

δράσεων για την ανάδειξη της σπουδαιότητας του νησιού και την αξιολόγηση των τελικών παραγώγων 

της εργασίας.  

 

Ως προς τις δράσεις που προτείνονται, είναι γενικές αλλά και πιο εξειδικευμένες και αποβλέπουν στην 

χρήση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του νησιού, ως εφαλτήρια για την 

επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Σχετικά με την αξιολόγηση των δύο εφαρμογών, αρκεί να 

σημειωθεί η δυνατότητα που έχει πλέον ο δήμος για την παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος του 

νησιού και η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) για απόκτηση ψηφιακού αρχείου. 
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
 

 

 

Εισαγωγή: 

 

Η ανάγκη για το συγκεκριμένο κεφάλαιο συμπληρώνει το τελικό 

αποτέλεσμα -την ανάπτυξη του υπό μελέτη πληροφοριακού συστήματος-

και ταυτόχρονα οπτικοποιεί τα συμπεράσματα της διαδικασίας συλλογής 

δεδομένων. 

 

Συγκεκριμένα απαριθμούνται τόσο η σπουδαιότητα του τόπου, που  

οδηγεί στην ανάγκη χάραξης πολιτικής και λήψης μέτρων για την 

προστασία όλων των πολιτιστικών κοιτίδων ˙ αυτό επιτυγχάνεται μέσα 

από συγκεκριμένες προτάσεις με άμεση και έμμεση εφαρμογή, όσο και 

τα αποτελέσματα των εν λόγω εφαρμογών. 
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8.1Προτάσεις Ανάπτυξης Δράσεων  
 

Η σημασία της νήσου του Αγίου Ευστρατίου συντίθεται από το πλήθος 

των ιδιαίτερων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της, 

αφού η πολύπλευρη μορφή του πολιτιστικού υποβάθρου και τα ιδιαίτερα 

φυσιογραφικά στοιχεία της συνθέτουν μια διαφορετική και πιο 

εξωστρεφή ταυτότητα γι’ αυτό. Αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι που 

οδηγούν στην ανάγκη χάραξης της συγκεκριμένης πολιτικής. 

 

Μια απλή απαρίθμηση των περιόδων που ο Άγιος Ευστράτιος μετέχει 

στα ιστορικά δρώμενα του τόπου αρκεί για την ανάπτυξη του θεματικού 

τουρισμού. Σε συνδυασμό με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά του 

τόπου, η πρόταση αυτή μόνο ουτοπική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. 

Βέβαια, η γεωγραφική θέση του νησιού καθώς και η συγκοινωνιακή του 

εξυπηρέτηση αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες, ωστόσο η 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εν λόγω εγχειρήματος μπορεί να 

παρακάμψει ανάλογα προβλήματα. Μάλιστα, οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις 

του θέματος μπορούν να γίνουν και από εργαστήρια σχετικών τμημάτων 

Α.Ε.Ι. για χαμηλότερο κόστος. Η έννοια του «θεματικού τουρισμού» που 

παρατίθεται παραπάνω, είναι ευρύτερη ˙ ποικίλες ομάδες επιστημόνων 

και μη μπορούν να εξερευνήσουν το νησί για διαφορετικούς λόγους -

μηχανικοί, αρχαιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, φυσιολάτρες, μέλη ομάδων 

προστασίας χλωρίδας & πανίδας, θρησκευτικές ομάδες κ.τ.λ.. Βέβαια για 

όλα αυτά απαιτείται και η κατάλληλη προβολή του νησιού, υπό το 

πρίσμα του πιο χρήσιμου όπλου της χώρας, του τουρισμού και 

συγκεκριμένα του ειδικευμένου τουρισμού. Επιπλέον το γεγονός την 

απουσίας τεκμηρίωσης και εξερεύνησης του νησιού, είναι δυνατό να 

αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 

συγκεκριμένων τμημάτων Α.Ε.Ι. Κάτι τέτοιο θα έχει διπλό όφελος, 

καθώς και το νησί θα καρπωθεί κάποιο έργο και νέοι επιστήμονες θα 

εργαστούν στο αντικείμενό τους. - μια μικροσκοπική εφαρμογή αυτού 

είναι η συγκεκριμένη εργασία, όπου ένας προπτυχιακός φοιτητής εκπονεί 

την διπλωματική του εργασία, με όφελος για το νησί και τον ίδιο. Εν 

κατακλείδι λοιπόν, απαιτείται οργανωμένη δράση από αρκετούς φορείς - 

κυρίως από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές - για την πραγμάτωση 

εγχειρημάτων που ενώ φαντάζουν γιγαντιαία, αποδεικνύεται πως είναι
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πιο προσιτά. 

Η ιδιαίτερη υπάρχουσα κατάσταση στο νησί -αραιή δόμηση, λίγοι 

κάτοικοι, μεγάλο τμήμα του νησιού χωρίς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις -

παρέχει  την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο μέρος για την 

εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς. 

Χαρακτηριστικές οι σπασμωδικές προσπάθειες που κατά καιρούς 

γίνονται για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. 

 

Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο των παραπάνω μακροσκοπικών δράσεων, δεν 

πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στην ανάγκη για τη χάραξη πολιτικής 

σχετικά με την εκ νέου ανέγερση του ναού των Πέντε Μαρτύρων, που 

βρίσκεται στο κάστρο του νησιού. Η πολύ καλή κατάσταση των 

καταλοίπων -μάρμαρα, κίονες, ορθομαρμαρώσεις κ.τ.λ.- καθίσταται 

αναγκαίο κάτι τέτοιο. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των παραπάνω προτάσεων, είναι 

σκόπιμο να αναφερθεί ότι για την ανάδειξη του νησιού είναι εφικτό να 

υιοθετηθεί σωρεία πολιτικών δράσεων, από διάφορους φορείς, κρατικούς 

και μη. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως είναι απαραίτητο η τοπική κοινωνία 

να παρουσιάσει με ορθό τρόπο της σπουδαιότητα του τόπου αυτού ˙ η 

τοπική κοινωνία εκπροσωπείται από το δήμο και έχει διπλό ρόλο, αφού 

πρέπει να ενημερώσει τόσο το εξωτερικό περιβάλλον όσο και τους 

κατοίκους του νησιού για την σημασία της εκάστοτε υιοθετούμενης 

πολιτικής και τα αποτελέσματά της στον τόπο.  

 

 8.2 Αξιολόγηση 
 

Τα παράγωγα της εργασίας αυτής αποσκοπούν στην εκπλήρωση  

κάποιων στόχων, συσχετιζόμενων με την τοπική κοινωνία και την  

επιστημονική κοινότητα. 

 

Aπo τη μία, με την πρώτη εφαρμογή που απευθύνεται στο δήμο, δίνεται 

η δυνατότητα στους απλούς κατοίκους του νησιού να γνωρίσουν με 

απλές διαδικασίες - μέσα από λίγα «κλικ» - την ιστορία του τόπου τους. 

Έπειτα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και ως τουριστικό εργαλείο, για την 

ανάδειξη και παρουσίαση του νησιού.  
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 Ο ρόλος ωστόσο της εφαρμογής αυτής παρουσιάζει και μια ακόμη πτυχή 

˙ η χρήση της στο τοπικό σχολείο με πολλαπλά οφέλη, αφού πέρα από το 

γεγονός της επαφής των νέων με την ιστορία του τόπου τους, δίνεται σε 

αυτούς η δυνατότητα να γνωρίσουν την γεωπληροφορική. 

 

Από την άλλη, με την δεύτερη εφαρμογή που απευθύνεται στη Εφορεία 

Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Λέσβου, στοχεύεται η δημιουργία ψηφιακού 

υποβάθρου που θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται συνεχώς με 

στόχο την δημιουργία της ιστορικής ταυτότητας του νησιού. Επιπλέον, οι 

επιστήμονες της ΕΦ.Α. θα είναι σε θέση να μελετούν οπτικοποιημένο το 

σύνολο του ψηφιακού υποβάθρου, με την βοήθεια του κατάλληλο  

Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) και να λαμβάνουν 

αποφάσεις για τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν πιο άμεσα και 

πιο εύκολα. 

 

 


