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Περίληψη 

Η ψηφιακή καταγραφή και τρισδιάστατη μοντελοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αφορά 

πεδίο έντονης δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πλήθος τεχνολογιών και μεθόδων για 

την τρισδιάστατη αποτύπωση, παρατήρηση και ανακατασκευή ιστορικών μνημείων και τόπων. Η 

επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος του έργου, την εμπειρία του 

δημιουργού του, τα διαθέσιμα δεδομένα, περιορισμούς που ενδεχομένως να επιβάλει η περιοχή 

κ.ά.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην προσπάθεια τρισδιάστατης αναπαράστασης του 

στρατοπέδου Β’ Ε.Τ.Ο. της Μακρονήσου. Η λειτουργία της Μακρονήσου ως τόπου εξορίας έχει 

σταματήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ το 1989 με απόφαση του Υπουργείου 

Πολιτισμού ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και όλα τα 

κτίρια του νησιού ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις και 

διατάγματα που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της Μακρονήσου ως ιστορικό μνημείο.  

Βασικό χαρακτηριστικό που απαιτείται για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου είναι οι 

διαστάσεις και η θέση των επιμέρους στοιχείων των εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης. 

Συμπληρωματικά, διερευνήθηκαν η χρήση των κτισμάτων, και λοιπές λεπτομέρειες των 

εγκαταστάσεων. Εξαιτίας της καταστροφής που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις με την πάροδο των 

ετών, πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων που αφορούν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση 

όσο και την μορφή των εγκαταστάσεων την περίοδο λειτουργίας της Μακρονήσου ως τόπου 

εξορίας.  

Η μετάβαση στο νησί δεν ήταν εφικτή, συνεπώς ως δεδομένα δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

επιτόπου παρατηρήσεις και μετρήσεις της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι μέσα από την παρούσα 

διπλωματική εργασία θα διερευνηθεί και ο βαθμός κατά τον οποίο η τρισδιάστατη αναπαράσταση 

μιας ιστορικής περιοχής είναι εφικτή αξιοποιώντας μόνο δεδομένα που υπάρχουν ήδη, Α/Φ και 

ιστορικές φωτογραφίες. 
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Abstract 

The digital documentation and 3D modeling of Cultural Heritage is receiving great attention in the 

last years. Many technologies and methods are available in order to observe and reconstruct 

historical monument and sites. The selection of the appropriate technique depends –among others- 

on the project requirements, the operator experience, the existing data and the location constrains. 

This diploma thesis deals with the three-dimensional reconstruction of B’ ETO (Second Battalion) 

camp of the island of Makronisos. The use of Makronisos as an exile place has stopped since the 

early 1950s. In 1989, with the ruling of the Ministry of Culture, Makronisos’ whole island has been 

characterized as a historic site and all its buildings have been named as preserved monuments. 

Other rulings have followed regarding the protection and promotion of Makronisos as a historic 

monument.  

In order to create a 3D model of an existing object, the dimensions and placement of each building 

are required. In addition to that, we examined their use and other details. Due to the demolition of 

most of the buildings, we gathered information regarding the state of the camp during the period 

that the island was used as an exile place and nowadays. 

The transition to the island wasn’t possible, so on the spot observations and measurements weren’t 

available for use. Therefore, in this diploma thesis we investigate, also, if a 3D reconstruction of a 

historical site is possible, using only existing data, such as aerial and historical images.  
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια τρισδιάστατης αναπαράστασης του 

στρατοπέδου του Β’ ΕΤΟ στην Μακρόνησο. Επιχειρείται η αξιοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης 

σε συνδυασμό με ιστορικές φωτογραφίες και ντοκουμέντα με σκοπό την ψηφιακή απεικόνιση της 

μορφής του ιστορικού αυτού τόπου σε μία προηγούμενη ιστορική περίοδο.  

Η ψηφιακή ανακατασκευή του μοντέλου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, η πλειοψηφία των 

οποίων απαιτεί την επί τόπου λήψη δεδομένων. Η μετάβαση, όμως, στην περιοχή μελέτης δεν ήταν 

δυνατή, έτσι αναζητήθηκαν ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, 

καθώς και τρόποι απόκτησης φωτοσταθερών σημείων. Η απόκτηση πληροφοριών για τις 

διαστάσεις των κτιρίων χρησιμοποιήθηκαν Α/Φ δύο διαφορετικών περιόδων, για τη μελέτη και 

σύγκριση της υφιστάμενης και προηγούμενης κατάστασης των κτισμάτων. Λεπτομέρειες και 

διαστάσεις όψεων προήλθαν από ιστορικές φωτογραφίες που φιλοξενούνται στα ΑΣΚΙ και του 

μουσείου Μακρονήσου, ενώ λοιπές πληροφορίες που αφορούσαν την περιοχή μελέτης προήλθαν 

από αντίστοιχη βιβλιογραφία για την Μακρόνησο την περίοδο που λειτουργούσε ως τόπος εξορίας. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αξιοποιήθηκαν αρχικά για την καταγραφή των λεπτομερειών της περιοχής 

μελέτης και στη συνέχεια την τρισδιάστατη αναπαράστασή τους. Στο μοντέλο συμπληρώθηκαν οι 

υφές των κτισμάτων και του εδάφους, φωτισμός και κάποια επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την 

τελική σκηνή προς απόδοση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, ακολούθησε η δημιουργία 

ενός τελικού βίντεο στο οποίο γίνεται προσπάθεια απεικόνισης της κατάστασης του Β’ ΕΤΟ την 

περίοδο λειτουργίας του. 

1.2 Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται κάποια γενικότερα στοιχεία που αφορούν στην 

μοντελοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεθόδους και τεχνικές που αυτή πραγματοποιείται 

καθώς γίνεται και πιο συγκεκριμένη αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

τρισδιάστατη αναπαράσταση της περιοχής μελέτης, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και 

τέλος τη δημιουργία και απόδοση του τελικού μοντέλου. 

 

Το  κεφάλαιο που ακολουθεί (κεφάλαιο 2
ο
) αναφέρεται στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η ανάγκη για την ψηφιακή απεικόνιση 

στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία, πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της εφαρμογής της, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη δημιουργία και 

αξιοποίηση εικονικών μουσείων με παραδείγματα εφαρμογής σήμερα. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στην εικονική αρχαιολογία, στο πώς αυτή ορίζεται, το σκοπό και την αξιοποίησή της από 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Τέλος, γίνεται πιο συγκεκριμένη αναφορά στη χρήση 

τρισδιάστατων γραφικών στην αρχαιολογία. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνει στις μεθόδους και τεχνικές τρισδιάστατης μοντελοποίησης, 

παρουσιάζοντας αρχικά κάποια γενικά στοιχεία και στη συνέχεια μεθόδους απόκτησης δεδομένων. 

Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά κάποια παραδείγματα εφαρμογών. 

Στο επόμενο κεφάλαιο (4
ο
 κεφάλαιο) ξεκινά η πιο λεπτομερής παρουσίαση του τμήματος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας που αφορά την πρακτική εφαρμογή των στοιχείων και 
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μεθοδολογιών που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Αρχικά περιγράφεται η περιοχή 

μελέτης, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη λειτουργία της 

Μακρονήσου ως τόπου εξορίας, τις υποδομές και τη διοικητική της  οργάνωση. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας κάποιες λεπτομέρειες για το Β’ ΕΤΟ. 

Ακολουθεί η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των διαδικασιών και μεθοδολογιών που 

ακολουθήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων (κεφάλαιο 5
ο
). Παρουσιάζονται τα 

υφιστάμενα δεδομένα για τα κτίσματα και τις λοιπές λεπτομέρειες της περιοχής μελέτης, ενώ στη 

συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των δεδομένων που αξιοποιήθηκαν για την 

παραγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των 

Α/Φ για την εξαγωγή μετρητικής πληροφορίας και την παραγωγή του ΨΜΕ, καθώς και η 

αξιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο δημιουργίας 

συμπληρωματικών στοιχείων της σκηνής.  

Στο επόμενο κεφάλαιο (6
ο
) περιγράφεται η διαδικασία τρισδιάστατης μοντελοποίησης και 

απεικόνισης. Αρχικά, παρουσιάζονται στοιχεία για το λογισμικό Maya που αποτέλεσε και το κύριο 

εργαλείο για την παραγωγή και απόδοση του τρισδιάστατου μοντέλου. Ακολουθούν λεπτομέρειες 

για την επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον αυτό, ενώ το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την περιγραφή της διαδικασίας σύνθεσης και απόδοσης της τελικής σκηνής. 

Στο 7
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εν 

λόγω διπλωματική εργασία σε συνδυασμό με προτάσεις για μελλοντική μελέτη. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 

2.1 Σημασία – Ανάγκη 

Ο ορισμός της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς δόθηκε από τη Σύμβαση για την Προστασία 

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 

της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972 και καθορίζει ως "Πολιτιστική Κληρονομιά" μνημεία, ομάδες 

κτισμάτων και χώρων με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή 

ανθρωπολογική αξία. 

 

Τα μνημεία που συγκαταλέγονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς επιλέγονται και 

εγκρίνονται βάσει της αξίας τους «ως τα καλύτερα παραδείγματα της δημιουργικής ευφυΐας του 

ανθρώπου. Αποτελούν τεκμήρια μιας σημαντικής ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών και παρέχουν μια 

μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτισμικής παράδοσης ή ενός πολιτισμού που 

ζει ακόμα ή έχει εξαφανισθεί. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης 

ιστορίας και για το λόγο αυτό έχουν εξέχουσα οικουμενική αξία και αποτελούν τμήμα της κοινής 

κληρονομιάς της ανθρωπότητας». (www.unesco-hellas.gr) 

 

Η επαφή των ανθρώπων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σηματοδοτεί την γνώση, μελέτη και 

ερμηνεία της ίδιας τους της ιστορίας. Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο εκπαίδευσης και 

ψυχαγωγίας, ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των λαών και κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρόλα αυτά, η πρόσβαση των ανθρώπων στο σύνολό τους περιέχει δυσκολίες, είναι 

περιορισμένη. Τα μνημεία αυτά βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη την πρόσβαση επισκεπτών στο σύνολό τους, εξαιτίας γεωγραφικών και οικονομικών 

αιτιών. Επιπλέον, πολλά από αυτά δεν είναι ανοιχτά στο κοινό, είτε η πρόσβαση επιτρέπεται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν, ακόμα, περιπτώσεις μνημείων που το μέγεθος της 

φθοράς που έχουν υποστεί απαιτεί την προσέγγιση και μελέτη τους με άλλους τρόπους είτε ακόμα 

και την πλήρη ανακατασκευή τους. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιοποίηση μεθόδων για την ψηφιακή αναπαράσταση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς  έχει εξαιρετική σημασία στην εκπαίδευση και ψυχαγωγία του 

κοινωνικού συνόλου.  

 

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει συμβάλλει σημαντικά σε 

αυτή την προσπάθεια. Οι νέες, διευρυμένες δυνατότητες που παρέχουν  τα σύγχρονα υπολογιστικά 

συστήματα καθώς και τα νέα λογισμικά τρισδιάστατης απεικόνισης καθιστούν εφικτή την ακριβή 

απεικόνιση ιστορικών μνημείων και τόπων. Οι δυνατότητες αφορούν στο πλήθος των διαφορετικών 

επιλογών για την πιστή αποτύπωσή και απόδοσή τους σε διαστάσεις και μορφή, καθώς και το είδος 

της πρόσβασης που παρέχεται για το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα με τη χρήση και εξέλιξη του διαδικτύου.  

 

Ευρέως διαδεδομένη είναι η χρήση της εικονικής πραγματικότητας, προσφέροντας στους χρήστες 

μια ρεαλιστική εμπειρία εικονικής «επίσκεψης» στο εκάστοτε μνημείο, τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε άτομα που διαφορετικά δεν την είχαν. Η δυνατότητα πλήρους και ακριβούς αναπαράστασης 

μνημείων και ιστορικών τόπων αποτελεί, επίσης, πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση επιστημόνων για 

τη διατήρηση και αποκατάσταση τους. 
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2.2 Εικονικά Μουσεία 

2.2.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Ο όρος “εικονικό μουσείο” χρησιμοποιήθηκε και προσδιορίστηκε πρώτη φορά από τους Tsichritzis 

και Gibbs, το 1991 σε δημοσίευσή τους. Σε αυτή περιγράφεται η ιδέα ενός εικονικού μουσείου, 

καθώς και οι τεχνολογίες που χρειάζεται για να δημιουργηθεί, χρησιμοποιώντας τον όρο 

«εικονικό» για τον χαρακτηρισμό ενός μουσείου ως μία υπηρεσία (π.χ. μέσω του διαδικτύου) και 

όχι ως μία τοποθεσία.  

 

Πλέον, η πλειοψηφία των σύγχρονων μουσείων προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες για 

λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο του μουσείου αξιοποιώντας πολυμέσα. Υπάρχουν 

περιπτώσεις μουσείων και φορέων που είναι δυνατή ακόμα και η εικονική περιήγηση ώστε οι 

επισκέπτες να δουν τα εκθέματα του μουσείου. Κάποια μουσεία χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

εικονικής πραγματικότητας για τη δημιουργία ή συμπλήρωση εκθέσεων και παρουσιάσεων. 

2.2.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

 

Η δημιουργία και αξιοποίηση εικονικών μουσείων ουσιαστικά έρχεται να λειτουργήσει ενισχυτικά 

στη λειτουργία των πραγματικών μουσείων. Τα πλεονεκτήματα των εικονικών μουσείων αφορούν 

κυρίως στην επίλυση αδυναμιών που παρουσιάζουν τα πραγματικά. Άρα, μειονεκτήματα που 

αφορούν στα εικονικά μουσεία  αναφέρονται σε προτερήματα των πραγματικών. Η αξιολόγηση, 

λοιπόν, των δύο γίνεται συγκριτικά χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αντιπαραθετική τους ύπαρξη 

και χρήση. 

 

Τα αντικείμενα που προβάλλονται στα μουσεία είναι πραγματικά. Για παράδειγμα παρουσιάζεται 

ως έκθεμα ένας πραγματικός αμφορέας ή άγαλμα και όχι κάποιο αντίγραφο. Χρειάζεται, λοιπόν, η 

ύπαρξη και των κατάλληλων χώρων για τη φιλοξενία τους. Κάποια ευρήματα είναι πολύ μεγάλα ή 

ατελή, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεσή τους είναι δύσκολη και καθιστά αναγκαία τη λήψη 

επιπλέον μέτρων για την ασφάλεια και συντήρησή τους που μπορεί να κοστίζουν αρκετά. Επιπλέον, 

μπορεί να χρειαστεί ακόμα και η κατασκευή νέων χώρων που να πληρούν τις απαραίτητες 

προδιαγραφές (διαστάσεις, περιβαλλοντικές συνθήκες) για την έκθεση κάποιων ευρημάτων. 

 

Η αύξηση του αριθμού των ευρημάτων συνεπάγεται την αύξηση της δυσκολίας των μουσείων για 

την αποθήκευση και έκθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μεγάλος αριθμός ευρημάτων που 

εκτίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή και καθόλου. 

 

Η έκθεση των ευρημάτων σε κάποιο μουσείο απαιτεί από τους επισκέπτες να ταξιδέψουν για να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό. Επιπλέον, η παρατήρηση των εκθεμάτων σπάνια γίνεται στο μέρος που 

ανακαλύφθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι αφενός η εμπειρία των επισκεπτών είναι κατά μία έννοια 

ελλιπής, και αφετέρου η μεταφορά των ευρημάτων  εμπεριέχει κινδύνους  για τη διατήρησή τους. 

 

Τα παραπάνω μειονεκτήματα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ξεπεραστούν από την αξιοποίηση 

εικονικών μουσείων.  

 

Το πρώτο στοιχείο που προσφέρουν τα εικονικά μουσεία είναι η οικονομική πρόσβαση σε 

μεγαλύτερο τμήμα επισκεπτών, καθώς και σε ανθρώπους που επιθυμούν να δουν τα εκθέματα, 

αλλά δεν μπορούν εξαιτίας κινητικών ή άλλων δυσκολιών. Η έκθεση των ευρημάτων σε ένα 

εικονικό μουσείο δεν απαιτεί τη διαρκή μεταφορά τους από το χώρο που ανακαλύφθηκαν ή μεταξύ 

διαφορετικών χώρων έκθεσης. Αυτό διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την ακεραιότητα και 

ασφάλεια των ευρημάτων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται άρση κάθε περιορισμού όσον αφορά το 
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μέγεθος και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου έκθεσης.  Τα ευρήματα είναι δυνατό να 

απεικονισθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, ακόμα και αν αυτό δεν υπάρχει με τα πλήρη του 

χαρακτηριστικά σήμερα, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτά. 

 

Συνοπτικά, λοιπόν, με βάση και όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η χρήση των εικονικών 

μουσείων πραγματοποιείται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην έλλειψη χώρων 

έκθεσης ή των κατάλληλων υποδομών και στην αδυναμία ρεαλιστικής και διαδραστικής 

αναπαράστασης των ευρημάτων στα μουσεία. 

 

Μερικοί επιπλέον λόγοι για τους οποίους η χρήση εικονικών μουσείων είναι εξαιρετικά βοηθητική 

αποτελούν η ανάγκη απεικόνισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η απεικόνιση χώρων 

που η πρόσβαση από τους επισκέπτες είναι επικίνδυνη. 

 

Ένα σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν την 

προσομοίωση σημαντικών ιστορικών αντικειμένων, περιοχών ή κτιρίων που σήμερα μπορεί να μην 

υπάρχουν στο σύνολό τους, να είναι κατεστραμμένα και να χρειάζονται ανακατασκευή ή να μην 

είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά λόγω της θέσης τους. Επιπλέον, υπάρχουν περιοχές που η 

πρόσβαση εμπεριέχει κινδύνους για τους επισκέπτες. Η χρήση συστημάτων εικονικής απεικόνισης 

είναι ένας ασφαλής τρόπος για να έρθει το κοινό σε επαφή με τις περιοχές αυτές χωρίς τους 

κινδύνους που η φυσική του παρουσία εκεί θα περιείχε. 

 

Ενώ τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των εικονικών μουσείων είναι πολλά, υπάρχουν και 

στοιχεία που θα μπορούσαν να αναφερθούν ως μειονεκτήματα. Η τρισδιάστατη απεικόνιση των 

εκθεμάτων δεν γίνεται αυτόματα, με την έννοια ότι για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου 

πραγματοποιούνται εργασίες από διαφορετικούς επιστήμονες μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, 

ενώ η αναπαράσταση μπορεί να φαίνεται υπερβολικά ρεαλιστική, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα 

ότι είναι και πιστή αντιγραφή του εκθέματος, όπως αυτό υπήρξε τη χρονική στιγμή της δημιουργίας 

του. Πολλές φορές τα στοιχεία για την αναπαράσταση των εκθεμάτων δεν είναι ολοκληρωμένα. 

Έτσι, πληροφορίες που λείπουν υπάρχουν περιπτώσεις που συμπληρώνονται προσεγγιστικά από 

την έρευνα των επιστημόνων, χωρίς όμως να διασφαλίζεται πάντα η ορθότητα της 

αναπαράστασης. Επιπλέον, ακόμα και όταν υπάρχει ένας βαθμός ακρίβειας το αποτέλεσμα μπορεί 

να μην είναι ορθό. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών μουσείων και 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμο στους 

ιστορικούς μελετητές και η απόδοση γίνεται από ειδικούς στη χρήση του. Σε περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων, υπάρχει η περίπτωση 

διαστρέβλωσης και λαθεμένης παρουσίασης των εκθεμάτων. Τα οπτικά αποτελέσματα μπορεί να 

είναι εντυπωσιακά, αλλά ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι, οι 

χρήστες διαμορφώνουν μια εσφαλμένη εντύπωση για το πραγματικό αντικείμενο. 

 

Μπορεί θεωρητικά η χρήση των εικονικών μουσείων να διευρύνει το τμήμα των ανθρώπων που 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε εκθέματα και τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος, στην 

πραγματικότητα όμως εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες. Οι επισκέπτες των εικονικών 

μουσείων απαιτείται να έχουν κάποιες δεξιότητες, γνώση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές για την αναζήτηση πληροφοριών. Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει τμήμα του πληθυσμού 

που αντιμετωπίζει δυσκολίες. 

 

2.2.3 Χρήση Σήμερα 

 

Ο αριθμός των μουσείων που έχουν δοκιμάσει ή αξιοποιήσει τις τεχνολογίες τρισδιάστατης 

απεικόνισης και αναπαράστασης αυξάνεται με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Μελέτες στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας της εικονικής 



 

πραγματικότητας για την ανάδειξη αρχαιοτήτων, αναδεικνύουν ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 

35% των μουσείων έχει χρησιμοποιήσει κάποιο είδος τρισδιάστατης αναπαράστασης για τη 

βελτίωση της προβολής των εκθεμάτων του.

 

Η ίδια έρευνα αναφέρεται και στην αποδοχή της χρήσης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης 

για την παρουσίαση και μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων 

65% των μουσείων που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τη σημασία της εικονικής 

πραγματικότητας στην ανάδειξη αρχαιοτήτων, με το 85% των μουσείων στην Ελλάδα να τάσσεται 

υπέρ της άποψης αυτής. 

 

Παρά την ευρεία αναγνώριση της αξίας  της χρήσης μεθόδων τρισδιάστατης απεικόνισης στην 

ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, η αξιοποίησή της είναι μικρότερη της αναμενόμενης. 

ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που κοστίζει. 

Για τη δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η συνεργασία και δουλειά 

επιστημόνων και ειδικών διαφορετικών πεδίων. Όσον αφορά 

πληροφοριακών συστημάτων και της απαιτούμενης αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

προγραμματιστή και σχεδιαστή. Για το σχεδιασμό του εικονικού χώρου απαιτείται η συνεργασία 

αρχιτεκτόνων με ειδικούς πάνω στον

αρχαιολογικά μουσεία. Για τη ρεαλιστική και ακριβή απόκτηση δεδομένων για το σχήμα και το 

μέγεθος των εκθεμάτων απαραίτητη είναι η εργασία τοπογράφων μηχανικών σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους φωτογράφους. Επιπλέον, σειρά άλλων ειδι

τη διασφάλιση της ασφάλειας των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών λήψης των 

απαραίτητων δεδομένων  για την τρισδιάστατη ανακατασκευή και απεικόνιση, όπως συντηρητές 

αρχαιοτήτων, χημικοί μηχανικοί κ.ά. Το κόστος αλ

δημιουργίας ενός εικονικού μουσείου είναι και οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό 

των εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης σήμερα ως εργαλείο 

ανάδειξης στοιχείων της πολιτιστικής κλη

2.2.4 Εφαρμογές στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

Σκοπός του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

“είναι να τηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελληνική παράδοση, να κάνει συνειδητή την 

οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού και να προβάλλει τη συμβολή του στην εξέλιξη του 

πολιτισμού”.  Έτσι, το ΙΜΕ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ανάδειξη του ελληνικού 

πολιτισμού και Ιστορίας με έμφαση στο Μείζονα Ελληνισμό, όπως τη διοργάνωση συνεδρίων, 

σεμιναρίων και προβολών, την παραγωγή εντύπων εκδόσεων και υλικού με επιστημονικό ή 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τους παραπάνω σκοπού

 

Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η ίδρυση και λειτουργία

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, “Ελληνικός Κόσμος”.

όπου αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία επιχειρείται ένας νέος τρόπος διάδοσης της Ιστορικής 

πληροφορίας, όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά. (

 

Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία της η «Θόλος», ένα ημισφαιρικό 

θέατρο εικονικής πραγματικότητας στο οποίο παρουσιάζονται οι 

ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ.

πλήθος προβολών, όπως η «Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρό

της

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία 

Αρχαία Αγορά» κ.ά.

Εικόνα 2. 1: Η "Θόλος" Πηγή: 

www.tholos254.gr  
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πραγματικότητας για την ανάδειξη αρχαιοτήτων, αναδεικνύουν ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 

έχει χρησιμοποιήσει κάποιο είδος τρισδιάστατης αναπαράστασης για τη 

βελτίωση της προβολής των εκθεμάτων του. 

Η ίδια έρευνα αναφέρεται και στην αποδοχή της χρήσης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης 

για την παρουσίαση και μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων από την επιστημονική κοινότητα. Το 

65% των μουσείων που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τη σημασία της εικονικής 

πραγματικότητας στην ανάδειξη αρχαιοτήτων, με το 85% των μουσείων στην Ελλάδα να τάσσεται 

ση της αξίας  της χρήσης μεθόδων τρισδιάστατης απεικόνισης στην 

ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, η αξιοποίησή της είναι μικρότερη της αναμενόμενης. 

ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που κοστίζει. 

ιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η συνεργασία και δουλειά 

επιστημόνων και ειδικών διαφορετικών πεδίων. Όσον αφορά την ανάπτυξη των κατάλληλων 

πληροφοριακών συστημάτων και της απαιτούμενης αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

μματιστή και σχεδιαστή. Για το σχεδιασμό του εικονικού χώρου απαιτείται η συνεργασία 

αρχιτεκτόνων με ειδικούς πάνω στον ιδιαίτερο τομέα του μουσείου, όπως αρχαιολόγους για 

αρχαιολογικά μουσεία. Για τη ρεαλιστική και ακριβή απόκτηση δεδομένων για το σχήμα και το 

μέγεθος των εκθεμάτων απαραίτητη είναι η εργασία τοπογράφων μηχανικών σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους φωτογράφους. Επιπλέον, σειρά άλλων ειδικοτήτων θα μπορούσε να χρειαστεί για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών λήψης των 

για την τρισδιάστατη ανακατασκευή και απεικόνιση, όπως συντηρητές 

αρχαιοτήτων, χημικοί μηχανικοί κ.ά. Το κόστος αλλά και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

δημιουργίας ενός εικονικού μουσείου είναι και οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό 

των εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης σήμερα ως εργαλείο 

ανάδειξης στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Εφαρμογές στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

ος Ελληνισμού, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος 

“είναι να τηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελληνική παράδοση, να κάνει συνειδητή την 

του Ελληνισμού και να προβάλλει τη συμβολή του στην εξέλιξη του 

.  Έτσι, το ΙΜΕ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ανάδειξη του ελληνικού 

πολιτισμού και Ιστορίας με έμφαση στο Μείζονα Ελληνισμό, όπως τη διοργάνωση συνεδρίων, 

ροβολών, την παραγωγή εντύπων εκδόσεων και υλικού με επιστημονικό ή 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τους παραπάνω σκοπούς. (www.fhw

Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρ

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, “Ελληνικός Κόσμος”. Ο “Ελληνικός Κόσμος” είναι ένας πολυχώρος 

όπου αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία επιχειρείται ένας νέος τρόπος διάδοσης της Ιστορικής 

πληροφορίας, όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά. (www.fhw.gr/cosmos ) 

 

Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία της η «Θόλος», ένα ημισφαιρικό 

θέατρο εικονικής πραγματικότητας στο οποίο παρουσιάζονται οι 

ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 

πλήθος προβολών, όπως η «Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρό

της Εποχής του Περικλή», η «Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία», η 

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο», 

Αρχαία Αγορά» κ.ά. (www.tholos254.gr/projects)

 

πραγματικότητας για την ανάδειξη αρχαιοτήτων, αναδεικνύουν ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 

έχει χρησιμοποιήσει κάποιο είδος τρισδιάστατης αναπαράστασης για τη 

Η ίδια έρευνα αναφέρεται και στην αποδοχή της χρήσης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης 

από την επιστημονική κοινότητα. Το 

65% των μουσείων που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τη σημασία της εικονικής 

πραγματικότητας στην ανάδειξη αρχαιοτήτων, με το 85% των μουσείων στην Ελλάδα να τάσσεται 

ση της αξίας  της χρήσης μεθόδων τρισδιάστατης απεικόνισης στην 

ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, η αξιοποίησή της είναι μικρότερη της αναμενόμενης. Η 

ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που κοστίζει. 

ιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η συνεργασία και δουλειά 

την ανάπτυξη των κατάλληλων 

πληροφοριακών συστημάτων και της απαιτούμενης αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

μματιστή και σχεδιαστή. Για το σχεδιασμό του εικονικού χώρου απαιτείται η συνεργασία 

, όπως αρχαιολόγους για 

αρχαιολογικά μουσεία. Για τη ρεαλιστική και ακριβή απόκτηση δεδομένων για το σχήμα και το 

μέγεθος των εκθεμάτων απαραίτητη είναι η εργασία τοπογράφων μηχανικών σε συνεργασία με 

κοτήτων θα μπορούσε να χρειαστεί για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών λήψης των 

για την τρισδιάστατη ανακατασκευή και απεικόνιση, όπως συντηρητές 

λά και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

δημιουργίας ενός εικονικού μουσείου είναι και οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό 

των εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης σήμερα ως εργαλείο 

, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος 

“είναι να τηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελληνική παράδοση, να κάνει συνειδητή την 

του Ελληνισμού και να προβάλλει τη συμβολή του στην εξέλιξη του 

.  Έτσι, το ΙΜΕ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ανάδειξη του ελληνικού 

πολιτισμού και Ιστορίας με έμφαση στο Μείζονα Ελληνισμό, όπως τη διοργάνωση συνεδρίων, 

ροβολών, την παραγωγή εντύπων εκδόσεων και υλικού με επιστημονικό ή 

fhw.gr/fhw ) 

του Κέντρου Πολιτισμού του 

Ο “Ελληνικός Κόσμος” είναι ένας πολυχώρος 

όπου αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία επιχειρείται ένας νέος τρόπος διάδοσης της Ιστορικής 

Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία της η «Θόλος», ένα ημισφαιρικό 

θέατρο εικονικής πραγματικότητας στο οποίο παρουσιάζονται οι 

Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 

πλήθος προβολών, όπως η «Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρόπολη 

Εποχής του Περικλή», η «Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία», η 

, η «Περιήγηση στην 

). 
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Στο πρόγραμμα “Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρόπολη” 

παρουσιάζονται στον επισκέπτη με κάθε λεπτομέρεια όλα τα κτίρια 

που βρίσκονταν στον «Ιερό Βράχο» της 

Ακρόπολης τον 5ο αιώνα π.Χ., στην 

πραγματική τους κλίμακα και τις 

διαστάσεις. Με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, ο θεατής θα έχει την 

ευκαιρία να θαυμάσει τα πιο περίπλοκα, 

από αρχιτεκτονικής άποψης, κτίρια της 

Ακρόπολης, όπως τον Παρθενώνα, το 

Ερεχθείο, τον Ναό της Απτέρου Νίκης, τα Προπύλαια, αλλά και τα 

αγάλματα που τα διακοσμούσαν, απεικονιζόμενα σε τρεις διαστάσεις και στα φυσικά τους 

χρώματα, όπως ήταν την  εποχή που δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, παρουσιάζονται ναοί και 

αγάλματα τα οποία δεν διασώζονται μέχρι σήμερα όπως το Αρρηφόριον, το Ιερό του Διός Πολιέως, 

το Ιερό της Αρτέμιδος Βραυρωνίας, η Χαλκοθήκη, ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα με το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς κ.α. 

 

Στην παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας «Διαδραστική 

Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο» γίνεται περιήγηση στη χερσόνησο 

και την πόλη της Μιλήτου, όπως ήταν δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 

εξερευνήσουν την εικονική πόλη και 

να γνωρίσουν τα σημαντικότερα 

δημόσια κτήριά της. Ξεκινώντας από 

την πύλη της στο Λιμάνι των 

Λεόντων, μπαίνουν στο ιερό του 

Δελφινίου Απόλλωνα. Στη συνέχεια, 

επισκέπτονται την Ιωνική Στοά, που 

στέγαζε τα καταστήματα της πόλης, το Ελληνιστικό Γυμνάσιο, τη 

Βόρεια Αγορά και το Βουλευτήριο, διακρίνοντας ακόμη και τις 

λεπτομέρειες στην αρχιτεκτονική των κτιρίων. Μπορούν να 

«πετάξουν» πάνω από την πόλη για μια τελευταία πανοραμική ματιά στον άρτιο πολεοδομικό 

σχεδιασμό της, ακόμη και να «βουτήξουν» στο λιμάνι της. (www.tholos254.gr/projects) 

 

Στο πρόγραμμα «Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά» οι θεατές 

ξεναγούνται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς έχοντας τη 

δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τη διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν. Η αναπαράσταση της Αγοράς 

πραγματοποιείται σε τρεις 

διαφορετικές στιγμές της 

ιστορίας της, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη 

να αντιληφθεί στοιχεία της 

ιστορικής εξέλιξης από 

εποχή σε εποχή όπως αυτά αποτυπώνεται σε αρχιτεκτονικές 

και πολεοδομικές μεταβολές. Στην κλασική Αγορά (περί το 

400 π.Χ.) τονίζεται η σημασία των δημόσιων διοικητικών 

Εικόνα 2. 5: Στο λιμάνι της αρχαίας 

Μιλητού Πηγή: www.elculture.gr/ 

Εικόνα 2. 3: Το χρυσελεφάντινο 

άγαλμα της θεάς Αθηνάς Πηγή: 

www.elculture.gr/ Εικόνα 2. 2: Το Ερέχθειο 

Πηγή: www.elculture.gr/ 

Εικόνα 2. 4: Περιήγηση στην αρχαία 

πόλη της Μιλητού Πηγή: 

www.elculture.gr/ 

Εικόνα 2. 7: Όψη της Αρχαίας Αγοράς 

Πηγή: www.elculture.gr/ 

Εικόνα 2. 6: Στοιχεία της Αρχαίας Αγοράς 

Πηγή: www.elculture.gr/ 
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κτιρίων και η ύπαρξη ενός μεγάλου ανοιχτού χώρου για συναθροίσεις και αθλητικές 

δραστηριότητες. Στα Ελληνιστικά χρόνια (περί το 150 π.Χ.) δεσπόζουν τα μεγάλα εμπορικά κτίρια 

(στοές) και δίνεται έμφαση στην ευεργετική δράση των ελληνιστικών ηγεμόνων. Τέλος, η ρωμαϊκή 

εικόνα της Αγοράς (περί το 150 μ.Χ.) αποτυπώνει τη σταδιακή της αποδυνάμωση ως διοικητικού 

και εμπορικού κέντρου, γεγονός που άφησε περιθώρια για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα της, καθώς ανεγέρθηκαν καινούριοι ναοί, ωδείο, βιβλιοθήκη και νυμφαίο. 

(www.tholos254.gr/projects) 

 

 

2.3 Εικονική Αρχαιολογία 

2.3.1 Ορισμός 

Ο όρος “Εικονική Αρχαιολογία” προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Paul Reilly το 1990. Πρόκειται 

για μετάφραση του όρου “Virtual Archeology” και αναφέρεται στη δυνατότητα αναπαράστασης 

τοποθεσιών και αντικειμένων με ιστορικό ενδιαφέρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης. Η έννοια του εικονικού δηλώνει ότι πρόκειται για ένα 

αντίγραφο τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο αναπαριστά αντικείμενα και περιοχές τα οποία δεν 

υπάρχουν στην εποχή μας με τα πλήρη τους χαρακτηριστικά. Πρόκειται δηλαδή για 

αναπαραστάσεις στοιχείων του παρελθόντος που έχουν υποστεί καταστροφές μέσα στο πέρασμα 

των ετών. Τα παραπάνω καθιστούν την εικονική αρχαιολογία ως ένα σημαντικό εργαλείο όχι μόνο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ψυχαγωγία των ανθρώπων αλλά και στην μελέτη και 

οργάνωση αρχαιολογικών ανασκαφών και μελετών, καθώς προσφέρει σε αρχαιολόγους και 

ιστορικούς μια πιο ολοκληρωμένη γνώση δεδομένων της αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και τη 

δυνατότητα καλύτερου και αποδοτικότερου σχεδιασμού της, πρόβλεψης δυσκολιών και 

επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της. 

Αξιοποιώντας δυνατότητες της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθίσταται εφικτή όχι 

μόνο μια απλή τρισδιάστατη απεικόνιση του αντικειμένου ή της περιοχής προς μελέτη, αλλά και η 

δυνατότητα της διά δράσης των επιστημόνων με το αντικείμενο.  

 

Η συνεχόμενη εξέλιξη στις δυνατότητες και την ποιότητα των προγραμμάτων τρισδιάστατης 

απεικόνισης καθώς και των υπολογιστικών συστημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

χρήσης τους σε εφαρμογές που αφορούν την απεικόνιση αρχαιολογικών χώρων, τοπίων και 

καλλιτεχνικών δημιουργιών. Τα υπολογιστικά συστήματα βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο του 

πολιτισμού σε εργασίες που αφορούν την ψηφιακή διαχείριση και διάδοση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και την τρισδιάστατη 

αναπαράσταση αρχαιολογικών τόπων και αντικειμένων. (Κουρτζέλης, 2008) 

2.3.2 Σκοπός 

 

Η κατανόηση των διαφορετικών σταδίων εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού, ανακαλύπτοντας 

στοιχεία διαφορετικών πλευρών της ανθρώπινης δημιουργίας κατά το πέρασμα των αιώνων 

αποτελεί σκοπό της κλασικής αρχαιολογίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανασκαφή 

οργανώνονται και κατηγοριοποιούνται, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται μελέτη-ερμηνεία των 

ευρημάτων και ακολουθεί η οπτικοποίησή τους. 

 

Η εικονική αρχαιολογία στοχεύει στην απλοποίηση και ενίσχυση της παραπάνω διαδικασίας, 

συμβάλλοντας στην ευρύτερη συνεργασία ερευνητών και αρχαιολόγων. Δίνει τη δυνατότητα στους 

ανασκαφείς να μοιράζονται τις ανακαλύψεις τους με όλο τον επιστημονικό κόσμο. Οι 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των υπό μελέτη αντικειμένων και περιοχών συμπληρώνουν τις 

δημοσιεύσεις δημιουργώντας ένα πιο λεπτομερές και περιγραφικό αποτέλεσμα. Η χρήση ενός 
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υπολογιστικού περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης των δεδομένων όταν 

προκύπτουν νέα, ενώ οδηγεί στη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων μοντέλων μέσα από την 

ευκολότερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. 

 

Η αξία της εικονικής παρουσίασης αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων και περιοχών γίνεται 

αντιληπτή αν εξετάσει κανείς την περίπτωση του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες 

Φιγαλείας. Πρόκειται για ένα από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους ναούς της 

αρχαιότητας.  Ανεγέρθηκε το δεύτερο μισό του 5
ου

 αιώνα π.Χ. και αποδίδεται στον Ικτίνο, τον 

αρχιτέκτονα του Παρθενώνα. Ήταν το πρώτο μνημείο στην Ελλάδα που ανακηρύχθηκε Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO  το 1986. Ο ναός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 

διάβρωσης και για την προστασία του από το 1987 προστατεύεται από τις αντίξοες συνθήκες με 

ειδικό στέγαστρο, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό καθιστά 

δύσκολη τη φυσική επίσκεψη του μνημείου και την παρατήρησή του στο φυσικό του περιβάλλον. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ένα τρισδιάστατο μοντέλο θα συνέβαλλε σημαντικά στην ανάδειξή του, 

να έρθουν σε επαφή επισκέπτες κάτι που σήμερα δεν είναι εφικτό. Ταυτόχρονα, θα παρείχε τη 

δυνατότητα ουσιαστικότερης μελέτης από πλευράς αρχιτεκτόνων και λοιπών επιστημόνων που 

ασχολούνται με την αποκατάστασή του, όσον αφορά στη δοκιμή και επιλογή διαφορετικών 

λύσεων. (Κουρτζέλης, 2008) 

2.3.3 Η συμβολή της εικονικής αναπαράστασης αρχαιολογικών χώρων 

 

Η προσπάθεια εικονικής αναπαράστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων έχει διπλή αναφορά. 

Από τη μία πλευρά παρέχει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να διευκρινίσουν δύσκολες ή 

αποσπασματικές πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα καθιστά την προσφερόμενη πληροφορία πιο 

εύκολα αντιληπτή από τους χρήστες. 

 

Η συμβολή της χρήσης τρισδιάστατων γραφικών στην αρχαιολογική έρευνα και μελέτη αρχικά 

ενισχύει την ίδια την ερευνητική διαδικασία. Διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε διαφορετικοί 

επιστήμονες να μπορούν να μεταδώσουν ανακαλύψεις και αποτελέσματα ερευνών 

παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η άντληση 

πληροφοριών από άλλες συναφείς εργασίες. Έτσι, διευρύνονται τα δεδομένα της αρχαιολογικής 

έρευνας. 

 

Η δυνατότητα αναπαράστασης των ιστορικών μνημείων και τόπων μέσω υπολογιστικών 

συστημάτων και προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης, έχει σημαντική συμβολή και στην 

προσπάθεια ερμηνείας των επιμέρους στοιχείων που τα απαρτίζουν. Βοηθά στην κατανόηση 

θεμάτων που αφορούν στην χωροταξία και οργάνωση των ιστορικών τόπων, στον εντοπισμό της 

εξέλιξης της φυσικής παρουσίας των υπό μελέτη αντικειμένων στην πάροδο των ετών, την ανάδειξη 

καταστροφών ή αλλαγών που αυτά έχουν υποστεί.  

 

Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαδικασία αποκατάστασης, όπου απαιτείται ο 

προσδιορισμός των διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν κάθε εύρημα σε κάθε χρονική φάση 

της ύπαρξής του. Με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών η παραπάνω καταγραφή όχι μόνο 

επιτυγχάνεται ταχύτερα, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας. Παράλληλα, 

προσφέρεται η δυνατότητα κατανόησης διαφορετικών φάσεων καταστροφής των αντικειμένων 

προς μελέτης, καθώς και διαρκούς ενσωμάτωσης νέων δεδομένων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 

πιο ολοκληρωμένων μοντέλων.  

 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που αφορά τη διαδικασία της αποκατάστασης, είναι η δυνατότητα 

που παρέχει η χρήση τρισδιάστατων γραφικών για μελέτη διαφορετικών θεωριών, ως προς την 

αρχική μορφή των ευρημάτων. Τέτοιο παράδειγμα είναι το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού στα 

μικρασιατικά παράλια, για το οποίο υπάρχουν τελείως διαφορετικές και διαμετρικά αντίθετες 
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μελέτες αναπαράστασης και αποκατάστασης. Αιτία της διαφωνίας είναι η έλλειψη του 

πρωταρχικού μνημείου καθώς αυτό διαλύθηκε για την κατασκευή του φρουρίου της πόλης. Τα 

τρισδιάστατα γραφικά προσφέρουν τη δυνατότητα οπτικοποίησή των διαφορετικών προτάσεων, 

συνεπώς και την ευκολότερη σύγκριση τους, τον εντοπισμό λαθών και παραλείψεων κάθε 

πρότασης. 

 

Η δυνατότητα δημιουργίας ενός εικονικού μοντέλου πριν τη φυσική αποκατάσταση των μνημείων 

συμβάλλει στο να εντοπισθούν και αντιμετωπισθούν προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Μέσω των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, οι 

διαφορετικές θεωρίες ως προς τη διαδικασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά δοκιμάζονται, ώστε 

να κριθεί η καταλληλότητά τους. Παράλληλα, μπορούν να αποκατασταθούν εικονικά τα αρχικά 

χρώματα αποδίδοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της μορφής ενός οικοδομήματος ή έργου 

τέχνης.   

 

Τα τρισδιάστατα γραφικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών για τη δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πάνω σε έναν 

ψηφιακό χάρτη. Η δυνατότητα απόκτησης του ανάγλυφου μιας περιοχής σε ψηφιακή μορφή και η 

μετέπειτα τοποθέτηση του εικονικού τρισδιάστατου μοντέλου ενός αρχαιολογικού τόπου παρέχει 

τη δυνατότητα στους μελετητές να παρατηρήσουν πλευρές της Ιστορικής εξέλιξης παρατηρώντας 

τη διαμόρφωσή του στο πέρασμα των ετών, την αλληλεπίδραση με άλλα ιστορικά Στοιχεία της 

αντίστοιχης περιόδου. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση ως δεδομένων μνημείων, αρχαίων δρόμων 

και σύνορα πόλεων σε συνδυασμό με το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους μιας περιοχής μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη μελέτη τ ης διάδοσης στοιχείων μιας περιόδου, όπως κατασκευαστικές τεχνικές, 

αξιοποίηση υλικών κλπ. (Κουρτζέλης, 2008)  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Μέθοδοι και Τεχνικές Τρισδιάστατης 

Μοντελοποίησης 

3.1 Γενικά Στοιχεία 

Η τρισδιάστατη Μοντελοποίηση αντικειμένων μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν μία πλήρης 

διαδικασία, η οποία ξεκινά με την απόκτηση των απαραίτητων δεδομένων και καταλήγει στη 

δημιουργία ενός εικονικού τρισδιάστατου μοντέλου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παραπάνω 

διευκρίνηση κρίνεται αναγκαία καθώς συχνά γίνεται αναφορά στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση 

ως τη διαδικασία απλής μετατροπής ενός νέφους σημείων σε επιφάνεια. (Remondino, El-Hakim, 

2006) 

 

Η χρήση ψηφιακών μοντέλων σήμερα αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η δυνατότητα 

αξιοποίησης του διαδικτύου και απεικόνισης σε υπολογιστές χαμηλών προδιαγραφών καθιστά τη 

χρήση τους ιδιαίτερα δημοφιλή. 

 

3.2 Μέθοδοι Απόκτησης Δεδομένων  

Οι μέθοδοι απόκτησης τρισδιάστατων σχημάτων και μοντέλων μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες ανάλογα με το αν βασίζονται στην πραγματοποίηση μετρήσεων. 

 

Τα λογισμικά δημιουργίας animation, αποτελούν τα συστήματα δημιουργίας τρισδιάστατων 

μοντέλων που δεν απαιτούν απαραίτητα την πραγματοποίηση μετρήσεων για τη δημιουργία του 

μοντέλου. Με αρχικό δεδομένο κάποιο απλό στοιχείο, όπως ένα πολυγωνικό κουτί, 

δημιουργούνται υποδιαιρέσεις των επιφανειών που το απαρτίζουν, καθιστώντας δυνατή τη 

λεπτομερέστερη επεξεργασία του σχήματός του. Στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα 

εξομάλυνσης των πολυγώνων για τη δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού μοντέλου.  

 

Η διαδικασία των μετρήσεων και της δημιουργίας των τρισδιάστατων μοντέλων πραγματικών 

αντικειμένων μπορεί να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες. Η μία αφορά μεθόδους κατά τις 

οποίες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται απευθείας στο αντικείμενο προς απόδοση, για 

παράδειγμα η απευθείας μέτρηση συντεταγμένων. Η άλλη μέθοδος αφορά στη συλλογή 

δεδομένων χωρίς να προηγηθούν άμεσες μετρήσεις για την περιγραφή του αντικειμένου, όπως 

Laser Scanning, φωτογραφίες, κλπ. Στην πλειοψηφία των εφαρμογών σήμερα, η δημιουργία 

τρισδιάστατων μοντέλων πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθούν άμεσες μετρήσεις στο σύνολο 

του αντικειμένου. Η εν λόγω μέθοδος ενδείκνυται όταν πρόκειται για την αποτύπωση και απόδοση 

καλώς δομημένων αντικειμένων, με ευδιάκριτες ακμές και γωνίες και πλήθος ευδιάκριτων 

χαρακτηριστικών σημείων. (Remondino, El-Hakim, 2006) 

 

Οι οπτικές μέθοδοι συλλογής τρισδιάστατης πληροφορίας διαχωρίζονται σε ενεργητικές και 

παθητικές. Στις παθητικές μεθόδους συγκαταλέγονται ο τριγωνισμός, οι 

στερεοσκοπικές/φωτογεαμμετρικές μέθοδοι, καθώς και η απόδοση σχήματος από σκίαση,  υφή 

κλπ. Ενεργητικές μεθόδους αποτελούν η χρήση Laser (Time of flight, phase shift κ.ά.), η 

συμβολομετρία, κλπ. 

 

Οι ενεργητικοί δέκτες παρέχουν δεδομένα τα οποία εμπεριέχουν ως πληροφορία τις συντεταγμένες 

κάθε σημείου στον τρισδιάστατο χώρο, στοιχείο απαραίτητο για τη δημιουργία του βασικού 

δικτύου πολυγώνων που θα αποτελέσει το τρισδιάστατο μοντέλο στη συνέχεια, ενώ οι παθητικοί 
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δέκτες παρέχουν εικόνες που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία για την απόκτηση των 

τρισδιάστατων συντεταγμένων των στοιχείων του μοντέλου.  

 

Ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν, οι ενεργητικοί δέκτες μπορούν να διαχωριστούν 

σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την απόδοση 

τρισδιάστατων συντεταγμένων. Η πρώτη κατηγορία αφορά δέκτες που χρησιμοποιείται η μέθοδος 

του τριγωνισμού για την επίλυση εξισώσεων με αγνώστους τις τρισδιάστατες συντεταγμένες 

σημείων του αντικειμένου. Η επόμενη κατηγορία είναι αυτή της διαφοράς φάσης (phase shift), 

όπου μετράται η διαφορά φάσης μεταξύ εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος, ενώ 

υπάρχουν και σαρωτές όπου μετράται η διαφορά χρόνου μεταξύ εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου 

σήματος.  

 

Χρειάζεται, σε αυτό το σημείο, να διευκρινιστεί ότι ο διαχωρισμός άμεσων και έμμεσων μετρήσεων 

αφορά στον τρόπο συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για την πλήρη περιγραφή και 

ανακατασκευή του υπό μελέτη αντικειμένου. Η χρήση για παράδειγμα, μεθόδων που δεν απαιτούν 

άμεσες μετρήσεις δεν αποκλείει την ανάγκη πραγματοποίησης κάποιων τέτοιων μετρήσεων στο 

πεδίο. Για παράδειγμα, η χρήση φωτογραμμετρικών διαδικασιών για την αληθή –σε μορφή και 

μέγεθος- αποκατάσταση ενός αντικειμένου ή μιας περιοχής, απαιτεί την ύπαρξη αριθμού σημείων 

γνωστών συντεταγμένων ή πλευρών γνωστών διαστάσεων στην πραγματικότητα. Υπάρχουν 

εφαρμογές, λοιπόν, όπου τα δεδομένα από τους παραπάνω δέκτες συνδυάζονται με δεδομένα από 

μετρήσεις στο πεδίο.  

 

3.3 Διαχείριση Όγκου Δεδομένων 

Οι νέες τεχνολογίες απόκτησης δεδομένων συνήθως οδηγούν στην απόκτηση μεγάλου όγκου 

δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε τρισδιάστατες επιφάνειες εκατομμυρίων 

πολυγώνων. Για δεδομένα, λοιπόν, τέτοιου όγκου η διαδικασία απεικόνισης του αποτελέσματος σε 

πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που δυσχεραίνει  τη βέλτιστη 

επεξεργασία τους. Ακόμα, η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας μεταφοράς μεγάλων 

γεωμετρικών μοντέλων, απόδοσης και οπτικοποίησης σύνθετων σκηνών, αλλά και μείωσης του 

αναγκαίου αποθηκευτικού χώρου χωρίς την απώλεια σημαντικής πληροφορίας, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη μεθόδων συμπίεσής τους. 

 

Κατά τη δημιουργία του, συνήθως, σε ένα πολυγωνικό μοντέλο αποδίδονται δύο γεωμετρικές και 

τοπολογικές πληροφορίες. Ένα είδος αλγορίθμων συμπίεσης αφορά στην προσπάθεια 

συρρίκνωσης της γεωμετρικής πληροφορίας του μοντέλου μέσα από τη βελτίωση του τρόπου 

αποθήκευσης των αριθμητικών πληροφοριών ή την αποδοτικότερη καταγραφή της τοπολογίας του 

μοντέλου. Η δυνατότητα ελέγχου του επιθυμητού επιπέδου λεπτομέρειας (Level of Detail – LoD) 

που θα απεικονίζεται  είναι επίσης  μια διαδικασία που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία 

οπτικοποίησης. Το επίπεδο λεπτομέρειας που απεικονίζεται διαφέρει για αντικείμενα της ίδιας 

σκηνής, ανάλογα με τη θέση τους στο μοντέλο άρα και την απόστασή τους από την κάμερα. Δεν 

υπάρχει η ανάγκη απεικόνισης όλων των λεπτομερειών ενός αντικειμένου μακριά από την κάμερα, 

καθώς ο θεατής δεν είναι σε θέση να τις διακρίνει. Αντίστοιχος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εκτός από ο σχήμα και στην υφή των αντικειμένων για τους ίδιους λόγους. Ακόμα, εφαρμόζονται 

τεχνικές φιλτραρίσματος σημείων, ιδιαίτερα όσον αφορά νέφη σημείων, επηρεάζοντας τον αριθμό 

των απεικονιζόμενων ιδιοτήτων. 
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3.4 Μέθοδοι Δημιουργίας Τρισδιάστατων Μοντέλων 

 

Για τη δημιουργία τρισδιάστατων σκηνών και μοντέλων ξεχωρίζουν τέσσερις εναλλακτικές μέθοδοι 

: 

• Image-based rendering (IBR): Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν περιλαμβάνει τη δημιουργία 

ενός γεωμετρικού τρισδιάστατου μοντέλου αλλά για συγκεκριμένα αντικείμενα, συνθήκες 

λήψης και χαρακτηριστικών της σκηνής, μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για τη δημιουργία 

εικονικών παραστάσεων. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί τρισδιάστατα περιβάλλοντα 

απευθείας από τις εισαγόμενες εικόνες. Απαιτεί είτε την ακριβή γνώση της θέσης της 

κάμερας κατά τη στιγμή λήψης είτε την πραγματοποίηση αυτόματης συνταύτισης των 

εικόνων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη γεωμετρικών δεδομένων, οδηγεί 

στην ανάγκη ύπαρξης μεγάλου αριθμού φωτογραφιών, σε κοντινές λήψεις για την επιτυχία 

της. Η δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης στο μοντέλο ίσως να είναι περιορισμένη, 

συνεπώς γίνεται χρήση του εν λόγω αλγορίθμου σε εφαρμογές που δεν απαιτείται ευρεία 

παρατήρηση του τρισδιάστατου μοντέλου. 

 

• Image-based modeling (IBM): Πρόκειται για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους 

σε εφαρμογές που αφορούν γεωμετρικές επιφάνειες και αρχιτεκτονικά αντικείμενα ή 

στοχεύουν στην ακριβή αναπαράσταση πόλεων ή τοπίων. Οι εν λόγω μέθοδοι 

χρησιμοποιούν δισδιάστατες παρατηρήσεις στις εικόνες (αντιστοιχίες) για την απόκτηση 

τρισδιάστατης πληροφορίας χρησιμοποιώντας κάποιο μαθηματικό μοντέλο, είτε αποκτούν 

δεδομένα για τις τρεις διαστάσεις χρησιμοποιώντας μεθόδους απόκτησης σχήματος από 

ιδιότητες του ίδιου του αντικειμένου (σχήμα, περίγραμμα κ.λπ.) και το πως αυτές 

απεικονίζονται στις διαφορετικές λήψεις. 

 

• Range-based modeling: Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η απευθείας απόκτηση 

τρισδιάστατης γεωμετρικής πληροφορίας ενός αντικειμένου. Βασίζεται στη χρήση ενεργών 

αισθητήρων και μπορεί να προσφέρει απεικονίσεις υψηλής λεπτομέρειας και ακρίβειας για 

τα περισσότερα σχήματα. Η χρήση δομημένου φωτός ή ακτινών laser χρησιμοποιείται για 

μετρήσεις αντικειμένων εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στη δημιουργία αισθητήρων καταγραφής τρισδιάστατης πληροφορίας. 

Εξελίσσονται σε ένα σύνηθες εργαλείο, ιδιαίτερα σε εφαρμογές μοντελοποίησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο σχεδιασμός τους είναι για συγκεκριμένες εφαρμογές και η 

απόδοσή τους επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των επιφανειών που σαρώνονται, ενώ 

τα αποτελέσματα χρειάζονται επεξεργασία και διαλογή. Συχνά, η ανάγκη για δημιουργία 

ρεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων υποστηρίζεται από υφές που συλλέγονται ξεχωριστά 

από έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης. Η ακρίβεια των 

παρεχόμενων αποτελεσμάτων διαφέρει μεταξύ των συστημάτων, ενώ πολλές φορές το 

μέγεθος και το σχήμα του αντικειμένου απαιτούν την πραγματοποίηση πολλών σαρώσεων 

από διαφορετικές θέσεις ώστε να καλυφθεί πλήρως το αντικείμενο. Για αντικείμενα 

μικρότερου μεγέθους, όμως, οι εν λόγω μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν ακριβή και 

λεπτομερή μοντέλα με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

αυτόματα. 

 

• Συνδυασμός image-based και range-based μοντελοποίησης: Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις όπου η χρήση αποκλειστικά μίας μεθόδου μοντελοποίησης από όσες 

αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Ο συνδυασμός 

της Φωτογραμμετρίας με τη σάρωση με laser έχει αποδειχθεί ότι δίνει αξιόλογα 

αποτελέσματα όσον αφορά τη μοντελοποίηση σύνθετων ή μεγάλου μεγέθους 

αρχαιολογικών αντικείμενων. Συνήθως τα βασικά σχήματα, όπως επίπεδες επιφάνειες 
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καθορίζονται από image-based μεθόδους, φωτογραμμετρικά, ενώ για την απόδοση 

λεπτομερειών αξιοποιείται η σάρωση με laser. 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν αποτέλεσμα την απόκτηση σημείων. Η δημιουργία της επιθυμητής 

επιφάνειας από τα σημεία αυτά ουσιαστικά αφορά στον προσδιορισμό εκείνης της επιφάνειας που 

προσαρμόζεται καλύτερα στα δοσμένα σημεία, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους ανακατασκευής. 

Εφόσον πρόκειται για πεπερασμένο αριθμό σημείων που παρέχονται ως δεδομένα, η επιφάνεια 

που δημιουργείται αποτελεί προσέγγιση της πραγματικής, ενώ ο βαθμός που αυτή ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα εξαρτάται από το πλήθος, την κατανομή και την ποιότητα των αρχικών 

δεδομένων.  

 

Μία πρώτη, γενική κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων τρισδιάστατης ανακατασκευής μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο των εισαγόμενων δεδομένων. Οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούν ως αρχικά δεδομένα μη οργανωμένα νέφη σημείων δεν έχουν καμία άλλη 

πληροφορία για αυτά εκτός από τη χωρική τους θέση. Δεν πραγματοποιείται καμία υπόθεση όσον 

αφορά τη γεωμετρία του αντικειμένου, έτσι πριν δημιουργηθεί η πολυγωνική επιφάνεια, συνήθως 

δομούνται τα σημεία ανάλογα με τη συνοχή τους. Για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

απαιτείται η καλή και ομοιόμορφη κατανομή των εισαγόμενων σημείων στην επιφάνεια του 

αποδιδόμενου αντικειμένου. Αντίθετα, όσοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν δομημένα νέφη σημείων 

μπορούν να λάβουν υπόψη επιπλέον πληροφορίες για αυτά, όπως γραμμές αλλαγής κλήσης. 

 

Περαιτέρω διαχωρισμός των αλγορίθμων 3D ανακατασκευής  μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τη χωρική υποδιαίρεση που χρησιμοποιείται. Στους περισσότερους αλγορίθμους δεν 

πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ κλειστών και ανοιχτών επιφανειών (surface oriented). 

Υπάρχουν, όμως και αλγόριθμοι που λειτουργούν συγκεκριμένα με κλειστές επιφάνειες (volume 

oriented).  

 

Ακόμα μία κατηγοριοποίηση βασίζεται στο είδος της απεικόνισης της επιφάνειας. Οι μέθοδοι 

παραμετρικής απεικόνισης απεικονίζουν την επιφάνεια ως πλήθος μικρότερων επιφανειών, οι 

οποίες περιγράφονται από παραμετρικές εξισώσεις (parametric representation). Το σύνολο των 

μικρότερων επιφανειών έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας συνεχούς επιφάνειας.  

Υπάρχουν, ακόμα, μέθοδοι όπου προσπαθούν να εντοπίσουν μια ομαλή συνάρτηση η οποία 

διέρχεται από όλες τις θέσεις στις οποίες η πεπλεγμένη συνάρτηση παίρνει συγκεκριμένη τιμή, 

συνήθως τη μηδενική. Είναι δυνατή μια πιο απλή αναπαράσταση της επιφάνειας ως ένα σύνολο 

από απλές οντότητες, όπως σημεία, ακμές και τρίγωνα (Simplical representation). Ανάλογα με τον 

τρόπο απεικόνισης μπορούν να δημιουργηθούν δύο είδη επιφανειών. Οι επιφάνειες που 

προκύπτουν προσεγγιστικά δεν περιλαμβάνουν πάντα όλα τα αρχικά σημεία, αλλά σημεία όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα σε αυτά (approximated surfaces). Επιφάνειες που προκύπτουν μέσω 

παρεμβολής χρησιμοποιούν όλα τα εισαγόμενα δεδομένα, καθώς και τη σύνδεσή τους 

(interpolated surfaces). Η δημιουργία τέτοιων επιφανειών πραγματοποιείται όταν απαιτούνται 

ακριβή μοντέλα.  

 

Ένας τελικός διαχωρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις υποθέσεις που 

πραγματοποιούνται από τον αλγόριθμο. Υπάρχουν αλγόριθμοι που απαιτούν την a priori γνώση της 

τοπολογίας της επιφάνειας (fixed topological type). Πολλοί αλγόριθμοι εκμεταλλεύονται τη δομή 

των δεδομένων για τη δημιουργία της επιφάνειας και κάποιοι τον προσανατολισμό της (algorithms 

exploiting structure or orientation information).  Για παράδειγμα σε περιπτώσεις πολλών σαρώσεων 

μπορεί να αξιοποιηθεί η σχέση γειτνίασης των δεδομένων.  (Remondino, 2004) 
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3.5 Δημιουργία της Επιφάνειας 

Η μετατροπή των αρχικού συνόλου σημείων σε ένα συνεχές πολυγωνικό μοντέλο (mesh) 

πραγματοποιείται με τη δημιουργία τριγώνων. Κατά τη διαδικασία αυτή συνήθως δημιουργούνται 

κορυφές (vertices), ακμές (edges) και όψεις (faces), ο οποίες συναντιούνται μόνο σε κοινές ακμές. 

Κορυφές των παραγόμενων τριγώνων μπορούν να αποτελούν  τα εισαγόμενα σημεία, ενώ μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον για τη δημιουργία πιο ορθού μοντέλου. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο ή τρεις διαστάσεις ανάλογα με τη γεωμετρία των εισαγόμενων 

δεδομένων. 

 

Κατά τη δημιουργία τριγώνων σε δύο διαστάσεις (2D Triangulation) τα εισαγόμενα δεδομένα είναι 

μια πολυγωνική περιοχή μιας επίπεδης επιφάνειας και δημιουργούνται τρίγωνα που συμπίπτουν 

μόνο στις κοινές ακμές και κορυφές. Η αξιοποίηση δεδομένων μιας επίπεδης επιφάνειας σε 

συνδυασμό με μία μοναδική συνάρτηση υπερύψωσης για κάθε σημείο χρησιμοποιούνται για 

διαδικασία δημιουργίας τριγώνων σε 2.5 διαστάσεις (2.5D Triangulation). Κατά τη διαδικασία αυτή 

δημιουργείται μία γραμμική συνάρτηση παρεμβολής των εισαγόμενων σημείων, η οποία ορίζεται 

από το κυρτό σχήμα της περιοχής που ορίζουν τα σημεία. Συνήθως χρησιμοποιείται ο τριγωνισμός 

Delaunay σαν συνάρτηση παρεμβολής. Η επιφάνεια που δημιουργείται ονομάζεται κάναβος 

υπερύψωσης ή TIN (Triangulated Irregular Network). Στην περίπτωση που τα εισαγόμενα σημεία 

ανήκουν στο χώρο των τριών διαστάσεων, χωρίς τον περιορισμό της επίπεδης επιφάνειας, η 

συνάρτηση υπερύψωσης δεν είναι πλέον μοναδική. Τα εισαγόμενα δεδομένα αποτελούν μη 

οργανωμένο νέφος σημείων. Στις τρεις διαστάσεις (3D Triangulation) πραγματοποιείται 

διαχωρισμός των εισαγόμενων δεδομένων σε τετράεδρα που συναντιούνται μόνο στις κοινές τους 

ακμές. 

 

Τη δημιουργία της αρχικής επιφάνειας ακολουθούν κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις, καθώς τα 

πολύγωνα που δημιουργούνται περιέχουν κάποιες ατέλειες.  Οι παρεμβάσεις γίνονται κυρίως 

χειροκίνητα και ποικίλουν από την επεξεργασία τριγώνων έως την επιδιόρθωση επιφανειών. Το 

πολυγωνικό μοντέλο μπορεί να βελτιωθεί με την εισαγωγή νέων ακμών και την προσαρμογή των 

συντεταγμένων όσων ήδη υπάρχουν. Είναι δυνατή η αφαίρεση σημείων που αποτελούν θόρυβο με 

τη χρήση αλγορίθμων εξομάλυνσης. (Remondino, 2004) 

 

3.6 Οπτικοποίηση των Αποτελεσμάτων 

Συχνά, η οπτικοποίηση του τρισδιάστατου μοντέλου αποτελεί το βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος 

από τον υπόλοιπο κόσμο και παραμένει η μοναδική δυνατή επαφή με  το μοντέλο. Έτσι, συχνά 

απαιτείται η ρεαλιστική και ακριβής οπτικοποίηση του μοντέλου. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί 

τρόποι παρουσίασης, ενώ η επιλογή του καταλληλότερου διαφέρει ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 

εφαρμογής.  

 

Ο πρώτος τρόπος αφορά στην απεικόνιση του σκελετού του μοντέλου (wireframe mode). Είναι ο 

ευκολότερος τρόπος παρουσίασης του τρισδιάστατου μοντέλου. Αποτελείται από σημεία, γραμμές 

και καμπύλες που περιγράφουν μόνο τις ακμές του μοντέλου σε ένα διάφανο σχέδιο χωρίς να 

αποδίδεται πληροφορία για την υφή και τη σκίαση. Η μέθοδος της σκίασης (shaded mode) 

βασίζεται στο νόμο συνημίτονων του Lambert, που αναφέρει ότι η παρατηρούμενη φωτεινότητα 

(ακτινοβολία) μιας τέλειας επιφάνειας διάχυσης είναι ανάλογη του συνημίτονου της γωνίας 

πρόσπτωσης. Για τη φωτορεαλιστική απεικόνιση των τρισδιάστατων μοντέλων χρησιμοποιείται η 

απόδοση υφής (textured mode). Η πιο απλή μορφή απόδοσης υφής αποτελεί η αποτύπωση 

μοναδικής υφής (από φωτογραφία ή ορθοφωτογραφία) σε μία επιφάνεια που αποτελείται από ένα 
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ή περισσότερα πολύγωνα (texture mapping). Κατά τη διαδικασία αυτή το χρώμα του αντικειμένου 

σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel) αλλάζει από το χρώμα της αποδιδόμενης υφής. 

 

Στην περίπτωση των τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model – DTM) συνήθεις 

μέθοδοι απεικόνισης είναι οι χάρτες ισοϋψών καμπυλών, μοντέλα σκίασης ή χάρτες κλίσης. Σε ένα 

μοντέλο σκίασης η πληροφορία του ύψους απεικονίζεται με χρώματα. (Remondino, 2004) 

 

3.7 Δημιουργία Animation και Διαδραστικής Ξενάγησης στο 3Δ Μοντέλο 

Ως animation ενός τρισδιάστατου μοντέλο μπορεί να ορισθεί η ακολουθία εικόνων που αποτελούν 

στιγμιότυπα της κίνησης του μοντέλου (frames) εάν αυτές ενωθούν και εμφανίζονται συνεχόμενα 

στη σειρά. Η δημιουργία μπορεί να αφορά είτε το ίδιο το μοντέλο,  μία κάμερα ή και τα δύο. Η 

θέαση του μοντέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί από διαφορετικά σημεία κάθε ένα από τα οποία 

συμβάλλει στη δημιουργία της ακολουθίας των frames. Υπάρχουν πολλά λογισμικά που 

προσφέρουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης τρισδιάστατων απεικονίσεων, στην πλειοψηφία τους 

όμως παρουσιάζουν προβλήματα αλλοίωσης (aliasing effect). Η εν λόγω αλλοίωση παρατηρείται 

κατά την απόδοση σκηνών επειδή η συχνότητα της σκηνής είναι υψηλότερη αυτής της οθόνης. 

Αλγόριθμοι αντιμετώπισης τέτοιων αλλοιώσεων παρέχονται κυρίως από λογισμικά animation. 

3.8 Παραδείγματα Εφαρμογών 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στη σημαντική ανάπτυξη που 

παρατηρείται στη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών στη Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, παραδείγματα 

των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

• Athens Time Walk: Η εν λόγω εφαρμογή για φορητές συσκευές προσφέρει μια πρωτότυπη 

ξενάγηση στο κέντρο της Αθήνας.  Πάνω σε έναν δια δραστικό οδικό χάρτη έχουν 

τοποθετηθεί επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος και μέσα 

από ένα περιβάλλον εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 

να περιπλανηθεί και να ξεναγηθεί στο κέντρο της Αθήνας 

στην ιστορική περίοδο που έχει επιλέξει. Κατά τη διάρκεια 

της περιήγησης, ο χρήστης περιηγείται ελεύθερα στο 

χώρο και στη φορητή του συσκευή παρουσιάζονται οι 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις εμπλουτισμένες με υλικό 

βίντεο, κείμενα και ηχητικές πληροφορίες. (http://www.e-

chronomichani.gr/en/portfolio-item/athens-time-walk/ ). 

 

• Το έργο «Ηράκλειο, κάθε βήμα… ένα ταξίδι στην 

ιστορία, Ηλεκτρονική Περιήγηση στην παλιά 

πόλη του Ηρακλείου» δημιουργήθηκε την 

περίοδο 2013-2014 από την εταιρία «Διάδρασις». 

Μέσα από αυτό πραγματοποιείται η 

τρισδιάστατη αναπαράσταση ολόκληρης της 

πόλης της Ενετοκρατίας, της Κάντιας, στα μέσα 

του 16ου αι. και λίγο πριν την κατάληψή της από 

τους Οθωμανούς. Ο χρήστης της εφαρμογής 

κινείται στην πόλη του Ηρακλείου και ανάλογα με 

την γεωγραφική του θέση, αποκτά πρόσβαση σε 

ένα σύνολο πληροφοριών και υλικού, όπως 3d 

Εικόνα 3. 1: Σκηνή από το Athens Gr-Walk 

Πηγή: www.e-chronomichani.gr 

Εικόνα 3. 2: Σκηνή της παλιάς πόλης του 

Ηρακλείου Πηγή: www.diadrasis.gr 



 

αναπαραστάσεις, κείμενα, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video, κ.λπ., σε σχέση με την ιστορία 

και τον πολιτισμό της πόλης. 

τη χρήση των τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων.

οθόνη της έξυπνης συσκευής ένα μνημείο ή σημείο ενδιαφέροντος, αποκτά πρόσβαση σε 

πληροφορίες και υλικό, όπως κείμενο, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video κ.λπ., που 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο σημείο.

item/herakleion_gr/)  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

του προγράμματος “Open Heritage

CyArk και Google Arts and Culture

το 2003 με σκοπό την καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των σημαντικότερων πολιτιστικών 

μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. (

 

• Στην αναπαράσταση του 

«Σπίτι με το Μπαλκόνι» (

(https://artsandculture.google

 

• Κατά το έργο «Discover

και αποκατάσταση των 

Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ.

κατεστραμμένων ναών, ενώ

κτίσματα απεικονίζονται στο πραγματικό 

τους περιβάλλον. Μέσα από την εφαρμογή 

προσφέρεται η δυνατότητα στους 

επισκέπτες να ξεναγηθούν και να 

παρατηρήσουν στην αρχική τους μορφή 

τους ναούς της αρχαίας πόλης του 

Μπαγκάν, να εισέλθουν 

τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής 

της διαδρομής ξενάγησης από τον ίδιο το 

χρήστη. Σε κάθε σημείο επίσκεψης 

δίνονται και κάποια ιστορικά στοιχεία για 

αυτό. 

(https://artsexperiments.withgoogle.com/bagan

   

 

Εικόνα 3. 3: Το τρισδιάστατο μοντ

Πηγή: CyArk 
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ραστάσεις, κείμενα, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video, κ.λπ., σε σχέση με την ιστορία 

και τον πολιτισμό της πόλης. Η «βιωματική» περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο γίνεται με 

τη χρήση των τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων. Επιπλέον, επιλέγοντας από την 

η της έξυπνης συσκευής ένα μνημείο ή σημείο ενδιαφέροντος, αποκτά πρόσβαση σε 

πληροφορίες και υλικό, όπως κείμενο, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video κ.λπ., που 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο σημείο. (http://www.diadrasis.gr/archives/portfolio

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

Heritage”, που ξεκίνησε το 2018. Αποτελεί συνεργασία 

Culture. Ο CyArk είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε 

το 2003 με σκοπό την καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των σημαντικότερων πολιτιστικών 

μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. (https://www.cyark.org/about/)  

Στην αναπαράσταση του Εθνικού Πάρκου Mesa Verde των ΗΠΑ, ο CyArk

«Σπίτι με το Μπαλκόνι» (Balcony House) χρησιμοποιώντας συστήματα 

φωτογραφίες.  Μετά από επεξεργασία

δημιουργήθηκε ένα φωτορεαλιστικό 

τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου.  

Το αρχαιολογικά στοιχεία του Εθνικού 

Πάρκου Mesa Verde αφορούν πάνω από 

700 χρόνια της αμερικανικής ιστορίας. Το

Balcony House βρίσκεται

πάνω από 200 μέτρα 

Soda Canyon. Το μνημείο αποτελείται από 

πλήθος κτισμάτων τα οποία στο σύνολό 

τους περιείχαν 40 δωμάτια

όνομά του λόγω της κατασκευής

φέρει ένα μπαλκόνι (

διατηρείται ακόμα και σήμερα

google.com/exhibit/AQICXBsdZeHfLg ) 

Discover the temples of Bagan”, πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή 

και αποκατάσταση των κατεστραμμένων από σεισμούς μνημείων της αρχαίας πόλης του 

Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ. Η φωτορεαλιστική αναπαράσταση αφορά 

ναών, ενώ όλα τα 

κτίσματα απεικονίζονται στο πραγματικό 

Μέσα από την εφαρμογή 

προσφέρεται η δυνατότητα στους 

επισκέπτες να ξεναγηθούν και να 

παρατηρήσουν στην αρχική τους μορφή 

ς ναούς της αρχαίας πόλης του 

Μπαγκάν, να εισέλθουν στο εσωτερικό 

τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής 

της διαδρομής ξενάγησης από τον ίδιο το 

χρήστη. Σε κάθε σημείο επίσκεψης 

δίνονται και κάποια ιστορικά στοιχεία για 

https://artsexperiments.withgoogle.com/bagan ) 

Το τρισδιάστατο μοντέλο του Balcony House 

Εικόνα 3. 4: Τρισδιάστατο μοντέλο ναού, 

Πηγή: CyArk 

ραστάσεις, κείμενα, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video, κ.λπ., σε σχέση με την ιστορία 

Η «βιωματική» περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο γίνεται με 

Επιπλέον, επιλέγοντας από την 

η της έξυπνης συσκευής ένα μνημείο ή σημείο ενδιαφέροντος, αποκτά πρόσβαση σε 

πληροφορίες και υλικό, όπως κείμενο, φωτογραφίες, αφηγήσεις, video κ.λπ., που 

http://www.diadrasis.gr/archives/portfolio-

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

, που ξεκίνησε το 2018. Αποτελεί συνεργασία του οργανισμών 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε 

το 2003 με σκοπό την καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των σημαντικότερων πολιτιστικών 

CyArk αποτύπωσε το 

χρησιμοποιώντας συστήματα LiDar και επίγειες 

Μετά από επεξεργασία 

δημιουργήθηκε ένα φωτορεαλιστικό 

τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου.  

Το αρχαιολογικά στοιχεία του Εθνικού 

αφορούν πάνω από 

μερικανικής ιστορίας. Το 

βρίσκεται σε υψόμετρο 

πάνω από 200 μέτρα στο στενό φαράγγι 

. Το μνημείο αποτελείται από 

πλήθος κτισμάτων τα οποία στο σύνολό 

τους περιείχαν 40 δωμάτια, και πήρε το 

κατασκευής του που 

να μπαλκόνι (balcony), το οποίο 

διατηρείται ακόμα και σήμερα 

, πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή 

από σεισμούς μνημείων της αρχαίας πόλης του 

αναπαράσταση αφορά πλήθος 

Τρισδιάστατο μοντέλο ναού, Bagan project
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Πρακτική Εφαρμογή

4.1 Περιοχή Μελέτης: Ιστορικά Στοιχεία 

κατά τους αρχαίους χρόνος ονομαζόταν και Ελένη

ερμηνείες. Η πρώτη αναφέρει ότι 

επιστροφής της από την Τροία, 

κατά το ταξίδι προς την Τροία και έκρυψε την ωραία Ελένη σε μία σπηλιά στη βόρεια πλευρά του 

νησιού.  

  

Κατά την αρχαιότητα η γύρω 

δίοδο των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ κατά το Μεσαίωνα το νησί χρησιμοποιούνταν, όπως η 

Αίγινα και η Σαλαμίνα ως ορμητήριο πειρατών. Μέχρι και τους νεότερους χρόνους παρατηρείται 

στο νησί έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα.

 

Τα έτη 1912-1913 στάλθηκαν στη Μακρόνησο χιλιάδες τούρκοι αιχμάλωτοι 

Πολέμων. Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

ενώ μετά την παράδοση των Ιωαννίνων (21 Φεβρουαρίου 1913) 

ανήλθε στις 30.000. Οι αιχμάλωτοι άρχισαν

νότια Ελλάδα και σε νησιωτικές ή παραθαλάσσιες θέσεις 

αλλά και μειωμένη ανάγκη φύλαξης. Η μεταφορά αιχμα

του 1912, όπου λειτούργησε θεραπευτήριο της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον γαλλικό 

Τύπο μεταφέρθηκαν εκεί οι περισσότεροι από τους αιχμαλώτους των Ιωαννίνων, καταπονημένοι 

και πολλοί ήδη ασθενείς. Μετά την υπο

1913, μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο φεύγουν για την Κωνσταντινούπολη γύρω στις 10.000 

αιχμάλωτοι.  

 

Το 1992, αποφασίστηκε η προσωρινή

εγκατάσταση σε σκηνές έγινε κατά ζώνες ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των προσφύγων και 

των ασθενειών τους, ιδρύθηκε θεραπευτήριο και τοποθετήθηκαν απολυμαντικοί κλίβανοι. Η 

διαρκής άφιξη προσφύγων εντάθηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή. 

εξοντώθηκαν από αρρώστιες, όπως ο τύφος και η χολέρα, μαζί με τους 13 από τους συνολικά 15 

γιατρούς που τους νοσήλευαν. 

 

Εικόνα 4. 1: Γεωγραφική Θέση Μακρονήσου 

Πηγή: GoogleEath 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Πρακτική Εφαρμογή 

: Ιστορικά Στοιχεία – Γεωγραφική Θέση 

Η Μακρόνησος ή "Μακρονήσι", λόγω του σχήματός του 

είναι νησί του Αιγαίου πελάγους και βρίσκεται κοντά στις 

ακτές της Αττικής, απέναντι από το

δυτικότερο νησί των Κυκλάδων και διοικητικά υπάγεται 

στη νήσο Κέα. Έχει επίμηκες σχήμα

Νότο η απόσταση είναι περίπου 13χλμ, 

στα περισσότερα σημεία κυμαίνεται από 1 έως

ενώ έχει 28 χλμ. μήκος ακτογραμμής.

του πλάτους του, το νησί 

κορυφογραμμή ύψους από 200 έως 280 μέτρα. Η 

κορυφογραμμή διαχωρίζει την ανατολική από τη δυτική 

πλευρά με ισχυρές κλίσεις στην τελευταία.

 

Το όνομα «Μακρόνησος» αναφέρεται

από τα μέσα του 13ου αιώνα. Τον Μεσαίωνα και μέχρι 

τον 20ό αιώνα το νησί αναφέρεται ως «

ονομαζόταν και Ελένη. Για την προέλευση του ονόματος

. Η πρώτη αναφέρει ότι το επισκέφτηκε η μυθολογική ηρωίδα κατά το ταξίδι τ

επιστροφής της από την Τροία, ενώ η δεύτερη ισχυρίζεται ότι σε αυτό το νησί σταμάτησε ο Πάρις 

και έκρυψε την ωραία Ελένη σε μία σπηλιά στη βόρεια πλευρά του 

 περιοχή της Μακρονήσου αποτελούσε συχνά χρησιμοποιούμενη 

δίοδο των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ κατά το Μεσαίωνα το νησί χρησιμοποιούνταν, όπως η 

Αίγινα και η Σαλαμίνα ως ορμητήριο πειρατών. Μέχρι και τους νεότερους χρόνους παρατηρείται 

ευτική δραστηριότητα. 

1913 στάλθηκαν στη Μακρόνησο χιλιάδες τούρκοι αιχμάλωτοι 

. Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) οι αιχμάλωτοι ήταν 26.000, 

των Ιωαννίνων (21 Φεβρουαρίου 1913)  ο αριθμός των αιχμαλώτων 

Οι αιχμάλωτοι άρχισαν να μεταφέρονται δια θαλάσσης σε 32 στρατόπεδα στη 

νότια Ελλάδα και σε νησιωτικές ή παραθαλάσσιες θέσεις ώστε να υπάρχει 

φύλαξης. Η μεταφορά αιχμαλώτων στη Μακρόνησο

, όπου λειτούργησε θεραπευτήριο της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον γαλλικό 

Τύπο μεταφέρθηκαν εκεί οι περισσότεροι από τους αιχμαλώτους των Ιωαννίνων, καταπονημένοι 

Μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής συνθήκης την 1η Νοεμβρίου 

1913, μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο φεύγουν για την Κωνσταντινούπολη γύρω στις 10.000 

Το 1992, αποφασίστηκε η προσωρινή εγκατάσταση στο νησί προσφύγων από τον 

ε κατά ζώνες ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των προσφύγων και 

των ασθενειών τους, ιδρύθηκε θεραπευτήριο και τοποθετήθηκαν απολυμαντικοί κλίβανοι. Η 

διαρκής άφιξη προσφύγων εντάθηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή. Περίπου 12.000 πρόσφυγες 

αρρώστιες, όπως ο τύφος και η χολέρα, μαζί με τους 13 από τους συνολικά 15 

 

Γεωγραφική Θέση Μακρονήσου 

ή "Μακρονήσι", λόγω του σχήματός του 

και βρίσκεται κοντά στις 

, απέναντι από το Λαύριο. Είναι το 

και διοικητικά υπάγεται 

Έχει επίμηκες σχήμα, από Βορρά προς 

που 13χλμ, το πλάτος του 

στα περισσότερα σημεία κυμαίνεται από 1 έως 2,5 χλμ., 

μήκος ακτογραμμής.  Σχεδόν στο μέσο 

 διαπερνάται από 

ό 200 έως 280 μέτρα. Η 

κορυφογραμμή διαχωρίζει την ανατολική από τη δυτική 

πλευρά με ισχυρές κλίσεις στην τελευταία. 

αναφέρεται για πρώτη φορά 

ον Μεσαίωνα και μέχρι 

το νησί αναφέρεται ως «Μάκρη», ενώ 

. Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν δύο 

το επισκέφτηκε η μυθολογική ηρωίδα κατά το ταξίδι της 

το νησί σταμάτησε ο Πάρις 

και έκρυψε την ωραία Ελένη σε μία σπηλιά στη βόρεια πλευρά του 

περιοχή της Μακρονήσου αποτελούσε συχνά χρησιμοποιούμενη 

δίοδο των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ κατά το Μεσαίωνα το νησί χρησιμοποιούνταν, όπως η 

Αίγινα και η Σαλαμίνα ως ορμητήριο πειρατών. Μέχρι και τους νεότερους χρόνους παρατηρείται 

1913 στάλθηκαν στη Μακρόνησο χιλιάδες τούρκοι αιχμάλωτοι των Βαλκανικών 

οι αιχμάλωτοι ήταν 26.000, 

ο αριθμός των αιχμαλώτων 

να μεταφέρονται δια θαλάσσης σε 32 στρατόπεδα στη 

ώστε να υπάρχει σχετική απομόνωση 

στη Μακρόνησο ξεκινά το Νοέμβριο 

, όπου λειτούργησε θεραπευτήριο της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον γαλλικό 

Τύπο μεταφέρθηκαν εκεί οι περισσότεροι από τους αιχμαλώτους των Ιωαννίνων, καταπονημένοι 

γραφή της ελληνοτουρκικής συνθήκης την 1η Νοεμβρίου 

1913, μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο φεύγουν για την Κωνσταντινούπολη γύρω στις 10.000 

αση στο νησί προσφύγων από τον Πόντο. Η 

ε κατά ζώνες ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των προσφύγων και 

των ασθενειών τους, ιδρύθηκε θεραπευτήριο και τοποθετήθηκαν απολυμαντικοί κλίβανοι. Η 

Περίπου 12.000 πρόσφυγες 

αρρώστιες, όπως ο τύφος και η χολέρα, μαζί με τους 13 από τους συνολικά 15 
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Το 1931 η Μακρόνησος προτείνεται ως χώρος συγκέντρωσης των κομμουνιστών. Το 1935 

αναφέρεται στον Τύπο πως αποφασίστηκε να μεταφέρονται εκεί οι εκτοπιζόμενοι κομμουνιστές, 

για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης των ιδεών τους στα νησιά του Αιγαίου. 

(www.makronisos.org) 

4.2 Η Λειτουργία της Μακρονήσου ως Τόπου Εξορίας 

Το 1946 πραγματοποιείται η δημιουργία πειθαρχικών ταγμάτων για τους “επικίνδυνους” 

φαντάρους στο Λίοπεσι, στη Λάρισα, στο Ντουντουλάρ (Διαβατά) Θεσσαλονίκης και στον Άγιο 

Νικόλαο Κρήτης. Τα τάγματα αυτά σταδιακά μεταφέρθηκαν στη Μακρόνησο. 

 

Οι πρώτες μεταγωγές κρατουμένων στη Μακρόνησο πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου 1947 και 

αφορούσαν τους στρατιώτες του Β’ Τάγματος, ενώ στους δύο επόμενους μήνες πραγματοποιήθηκε 

η μεταφορά στο νησί και άλλων δύο ταγμάτων (Α’ και Γ΄), έτσι δημιουργούνται το Α’, Β’ και Γ’ Ειδικό 

Τάγμα Οπλιτών (ΕΤΟ).   

 

Η Ιστορία της Μακρονήσου ως τόπου εξορίας μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους, όσον αφορά 

τη σύνθεση των στρατοπέδων. Η πρώτη περίοδος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την 

ίδρυση του στρατοπέδου μέχρι την άνοιξη του 1947, κατά το οποίο στο νησί εκτοπίζονται κυρίως 

στρατιώτες και αξιωματικοί. Περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε τη μεταφορά των τριών ταγμάτων, 

καθώς και τη δημιουργία του Γ’ Κέντρου Παρουσιάσεως Αξιωματικών.  

 

Με βάση το ΟΓ Ψήφισμα της 14/10/1949 “Περί μέτρων Εθνικής αναμορφώσεως”, ιδρύεται ο 

Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου παρέχοντας τη δυνατότητα στο στρατό να κρατά 

πολίτες. Έτσι από την άνοιξη του 1949 μέχρι και το καλοκαίρι του 1950, συγκεντρώνεται στη 

Μακρόνησο, εκτός των φαντάρων, και ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός πολιτών. Τον Ιανουάριο 

του 1950 μεταφέρονται στη Μακρόνησο και γυναίκες εξόριστες από το Τρίκερι. 

(www.makronisos.org) 

 

Ο αριθμός και η σύνθεση των κρατουμένων στη Μακρόνησο άλλαζε κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου. Το καλοκαίρι του 1947, οι έγκλειστοι στρατιώτες και αξιωματικοί προσέγγιζαν τις 10.000. 

Τον Μάιο του 1948 κρατούνταν στη Μακρόνησο 15.814 στρατιώτες και αξιωματικοί, καθώς και 728 

πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι. Τον Αύγουστο του 1949 βρίσκονταν 7.500 στρατιώτες και 

20.000 πολίτες, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ήταν στη Μακρόνησο 5.521 στρατιώτες και 

11.247 πολιτικοί εξόριστοι. Συνολικά, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μέχρι τον Οκτώβριο 

του 1949 είχαν «αναμορφωθεί» 25.000 οπλίτες και αξιωματικοί.  

 

Το καλοκαίρι του 1950 χιλιάδες άνδρες εξόριστοι μεταφέρονται από τη Μακρόνησο στον Άγιο 

Ευστράτιο, ενώ οι γυναίκες εξόριστες μεταφέρθηκαν στο Τρίκερι. Τα στρατόπεδα συνέχισαν να 

λειτουργούν μέχρι το 1957, ενώ μέχρι και το κλείσιμο των στρατοπέδων, στη Μακρόνησο 

λειτουργούν μόνο οι Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών. Τον Φεβρουάριο του 1961 οι τελευταίοι 

στρατιώτες που φρουρούσαν τις εγκαταστάσεις εγκατέλειψαν τη Μακρόνησο.  

 

Την εγκατάλειψη ακολούθησε η καταστροφή, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με 

δημοπρασία για την αποξήλωση και την απομάκρυνση από το νησί των χρήσιμων δομικών υλικών. 

(www.makronisos.org) 

 

Το επόμενο διάστημα, μέχρι και τη δεκαετία του 1980 ελάχιστες αναφορές πραγματοποιούνται 

σχετικά με τη Μακρόνησο και όσα διαδραματίστηκαν εκεί. Μετά το 1981 η ενασχόληση αρχίζει να 

γίνεται όλο και πυκνότερη. Το 1987 ιδρύεται η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών 

Μακρονήσου, με στόχο εκτός των άλλων την ανάδειξη της Μακρονήσου ως ιστορικού τόπου. Οι 



 

εκδόσεις-μαρτυρίες Μακρονησιωτών πληθαίνουν, κ

των θυμάτων της Μακρονήσου. Το 1989 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτι

“ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου ιστορικός τόπος και όλα τα κτίρια των στρατοπέδων Ιστορικά 

διατηρητέα μνημείο”. Με μια 

Περιβάλλοντος, το 1990, συστάθηκε ομάδα εργασίας για τη 

την προστασία και ανάδειξη του ιστορι

στρατοπέδων.  

 

 

• Το Β΄ Τάγμα Σκαπανέων (Β΄Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, 1947

Μακρόνησο από το Πόρτο Ράφτη στις 26

λόφου που κατηφόριζε ανώμαλα προς τη θάλασσα ανάμεσα σε δύο χαράδρες. Η διοίκηση 

εγκαταστάθηκε στο ύψωμα και οι καταυλισμοί των λόχων κοντά και παράλληλα στ

Η δύναμη του τάγματος αρχικά δεν 

του 1947 ξεπέρασε τις 2000 και στις αρχές του 1948 ο αριθμός πλησίασε τις 5.000. Τα δύο 

επόμενα χρόνια στο στρατόπεδο του Β’ ΕΤΟ με την καταναγκαστική εργασία των φ

δημιουργήθηκαν κτίσματα, μάντρες, ασπίδες, σκοπιές, θέατρο, αποχωρητήρια, 

κ.ά. Τον Νοέμβριο του 1949 δημιουργήθηκε στο χώρο του Β’ ΕΤΟ 

Σχολείων Αναμορφώσεως Ιδιωτών (ΕΣΑΙ).

• Το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων (Γ΄ Ειδικό Τάγμα 

ήταν τελείως απομονωμένο. Κατά τον Ιούνιο 

3.000 στρατιώτες από το Ντουντουλάρ (Διαβατά) Θεσσαλονίκης. Στο λοφίσκο κοντά στη 

θάλασσα χτίστηκε το διοικητήριο και όλες οι 

εγκαταστάθηκαν οι καταυλισμοί των λόχων περιμετρικά μιας τεράστιας πλατείας. 

 

• Το Α΄ Τάγμα Σκαπανέων (Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, 1947

στη Μακρόνησο στις 21 Ιουλίου 1947 και εγκαταστάθηκε στο κέντρ

Εκατέρωθεν του στρατοπέδου λειτουργούσαν ήδη το Β΄και Γ΄Τάγμα. Χαρακτηριστικά κτίρια 

που χτίστηκαν είναι το θέατρο, η εκκλησία και οι αρτοκλίβανοι, που σώζονται ακόμα, και το 

Διοικητήριο. Τον Μάρτη τ

δύο Ειδικών Σχολείων Αναμορφώσεως Ιδιωτώ

1200 γυναίκες εξόριστες από το Τρίκερι

Εικόνα 4. 2: Οι θέσεις των στρατοπέδων Maκρονήσου 

Πηγή:GoogleEarth 
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ονησιωτών πληθαίνουν, καθώς και οι εκδηλώσεις και συναυλίες Μνήμης 

των θυμάτων της Μακρονήσου. Το 1989 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτι

της Μακρονήσου ιστορικός τόπος και όλα τα κτίρια των στρατοπέδων Ιστορικά 

”. Με μια δεύτερη διυπουργική απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος, το 1990, συστάθηκε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση παρεμβάσεων με σκοπό 

δειξη του ιστορικού τόπου της Μακρονήσου και των Ιστορικών κτιρίων και 

4.3 Υποδομές και Διοικητική 

Οργάνωση στην Μακρόνησο

Στη Μακρόνησο λειτούργησαν συνολικά 

έξι διαφορετικές κατηγορίες 

και χώρων εγκλεισμού. Πρόκειται για τα 

τρία στρατόπεδα των Ταγμάτων 

Σκαπανέων, τα Ειδικά Στρατόπεδα 

Αναμορφώσεων Ιδιωτών, το Γ’ Κέντρο 

Παρουσιάσεως Αξιωματικών, το 

Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης, τις 

Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών και το 

Ειδικό Στρατόπεδο Αναμορφώ

Γυναικών. (www.makronisos.org

Τάγμα Σκαπανέων (Β΄Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, 1947-1953): 

Μακρόνησο από το Πόρτο Ράφτη στις 26-28 Μαΐου 1947. Στρατοπέδευσε στην πλαγία ενός 

λόφου που κατηφόριζε ανώμαλα προς τη θάλασσα ανάμεσα σε δύο χαράδρες. Η διοίκηση 

στο ύψωμα και οι καταυλισμοί των λόχων κοντά και παράλληλα στ

Η δύναμη του τάγματος αρχικά δεν υπερέβαινε τους 800 σκαπανείς, μέσα στο καλοκαίρι 

του 1947 ξεπέρασε τις 2000 και στις αρχές του 1948 ο αριθμός πλησίασε τις 5.000. Τα δύο 

επόμενα χρόνια στο στρατόπεδο του Β’ ΕΤΟ με την καταναγκαστική εργασία των φ

δημιουργήθηκαν κτίσματα, μάντρες, ασπίδες, σκοπιές, θέατρο, αποχωρητήρια, 

Τον Νοέμβριο του 1949 δημιουργήθηκε στο χώρο του Β’ ΕΤΟ εάν

Σχολείων Αναμορφώσεως Ιδιωτών (ΕΣΑΙ).  

 

Το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων (Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, 1947-1953): Το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων 

ήταν τελείως απομονωμένο. Κατά τον Ιούνιο - Ιούλιο του 1947 μεταφέρθηκαν εκεί 2.500 με 

3.000 στρατιώτες από το Ντουντουλάρ (Διαβατά) Θεσσαλονίκης. Στο λοφίσκο κοντά στη 

θάλασσα χτίστηκε το διοικητήριο και όλες οι υπηρεσίες του, ενώ στους λόφους 

εγκαταστάθηκαν οι καταυλισμοί των λόχων περιμετρικά μιας τεράστιας πλατείας. 

Το Α΄ Τάγμα Σκαπανέων (Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, 1947-1953): Το Α΄Τάγμα μεταφέρθηκε 

στη Μακρόνησο στις 21 Ιουλίου 1947 και εγκαταστάθηκε στο κέντρ

Εκατέρωθεν του στρατοπέδου λειτουργούσαν ήδη το Β΄και Γ΄Τάγμα. Χαρακτηριστικά κτίρια 

είναι το θέατρο, η εκκλησία και οι αρτοκλίβανοι, που σώζονται ακόμα, και το 

. Τον Μάρτη του 1949 εγκαταστάθηκε στο χώρο του Α’ ΕΤΟ τ

δύο Ειδικών Σχολείων Αναμορφώσεως Ιδιωτών, ενώ τον Ιανουάριο του 1950 μεταφέρθηκαν 

1200 γυναίκες εξόριστες από το Τρίκερι. 

Οι θέσεις των στρατοπέδων Maκρονήσου 

θώς και οι εκδηλώσεις και συναυλίες Μνήμης 

των θυμάτων της Μακρονήσου. Το 1989 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού κηρύχθηκε 

της Μακρονήσου ιστορικός τόπος και όλα τα κτίρια των στρατοπέδων Ιστορικά 

διυπουργική απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

παρεμβάσεων με σκοπό 

κού τόπου της Μακρονήσου και των Ιστορικών κτιρίων και 

Υποδομές και Διοικητική 

Οργάνωση στην Μακρόνησο 

Στη Μακρόνησο λειτούργησαν συνολικά 

ές κατηγορίες στρατοπέδων 

εγκλεισμού. Πρόκειται για τα 

τρία στρατόπεδα των Ταγμάτων 

Σκαπανέων, τα Ειδικά Στρατόπεδα 

Ιδιωτών, το Γ’ Κέντρο 

Παρουσιάσεως Αξιωματικών, το 

Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης, τις 

Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών και το 

Ειδικό Στρατόπεδο Αναμορφώσεως 

www.makronisos.org) 

 Μεταφέρθηκε στη 

28 Μαΐου 1947. Στρατοπέδευσε στην πλαγία ενός 

λόφου που κατηφόριζε ανώμαλα προς τη θάλασσα ανάμεσα σε δύο χαράδρες. Η διοίκηση 

στο ύψωμα και οι καταυλισμοί των λόχων κοντά και παράλληλα στην ακτή. 

τους 800 σκαπανείς, μέσα στο καλοκαίρι 

του 1947 ξεπέρασε τις 2000 και στις αρχές του 1948 ο αριθμός πλησίασε τις 5.000. Τα δύο 

επόμενα χρόνια στο στρατόπεδο του Β’ ΕΤΟ με την καταναγκαστική εργασία των φαντάρων 

δημιουργήθηκαν κτίσματα, μάντρες, ασπίδες, σκοπιές, θέατρο, αποχωρητήρια, μαγειριά, 

εάν εκ των δύο Ειδικών 

Το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων 

Ιούλιο του 1947 μεταφέρθηκαν εκεί 2.500 με 

3.000 στρατιώτες από το Ντουντουλάρ (Διαβατά) Θεσσαλονίκης. Στο λοφίσκο κοντά στη 

υπηρεσίες του, ενώ στους λόφους 

εγκαταστάθηκαν οι καταυλισμοί των λόχων περιμετρικά μιας τεράστιας πλατείας.  

Το Α΄Τάγμα μεταφέρθηκε 

στη Μακρόνησο στις 21 Ιουλίου 1947 και εγκαταστάθηκε στο κέντρο του νησιού. 

Εκατέρωθεν του στρατοπέδου λειτουργούσαν ήδη το Β΄και Γ΄Τάγμα. Χαρακτηριστικά κτίρια 

είναι το θέατρο, η εκκλησία και οι αρτοκλίβανοι, που σώζονται ακόμα, και το 

υ 1949 εγκαταστάθηκε στο χώρο του Α’ ΕΤΟ το  πρώτο εκ των 

ν, ενώ τον Ιανουάριο του 1950 μεταφέρθηκαν 
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• Το Γ΄ Κέντρο Παρουσιάσεως Αξιωματικών (Γ΄ΚΠΑ, 1947-1953): Δημιουργήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1947 ανάμεσα στο Α΄και Γ΄ Τάγμα. Εκεί απομονώθηκαν 1200 μόνιμοι και 

έφεδροι αξιωματικοί. Στην περιοχή του Γ΄ ΚΠΑ δημιουργήθηκαν με την καταναγκαστική 

εργασία των εξόριστων ένα διώροφο νοσοκομείο (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μακρονήσου), 

λέσχη και άλλα κτίσματα, τα οποία στη συνέχεια, όμως, γκρεμίστηκαν. Τον Φεβρουάριο του 

1948 οι μόνιμοι αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν και οδηγήθηκαν στις ΣΦΑ. Αργότερα 

καθαιρέθηκαν και τον Νοέμβριο του 1948 μεταφέρθηκαν στα βόρεια του νησιού 

δημιουργώντας το “Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης”.   

 

• Το Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης (ΣΠΔ, 1948): Δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 

1948 και το φρουρούσε το Δ’ Τάγμα Χωροφυλακής. Οι εξόριστοι αργότερα μεταφέρθηκαν 

από αυτό στα Ειδικά Στρατόπεδα Αναμορφώσεως Ιδιωτών. Κατά την ίδρυσή του σε αυτό 

βρίσκονταν 40 εξόριστοι, ενώ το καλοκαίρι του 1949 ο αριθμός των εξόριστων υπερέβαινε 

τις 10.000. 

 

• Οι Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών (ΣΦΑ, 1947-1950): Δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 

1947, με υπόδικους και κατάδικους στρατιώτες, οι οποίοι μέχρι τότε κρατούνταν στις 

Στρατιωτικές Φυλακές που βρίσκονταν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το στρατόπεδο 

χτίστηκε στη βάση μιας μεγάλης αμφιθεατρικής πλαγιάς. Εκατοντάδες εξόριστοι 

βασανίστηκαν στις ΣΦΑ, ανάμεσά τους και ανήλικοι κρατούμενοι. Από το πλήθος των 

κτισμάτων, έχουν περισωθεί τμήματα της εκκλησίας, του καταλύματος του διοικητή, το 

διοικητήριο και η Λέσχη αξιωματικών, τα οποία όμως με το πέρασμα των ετών καταρρέουν. 

(www.pekam.org.gr)  

 

Η πλειοψηφία των στρατοπέδων φέρει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, η πλήρης καταγραφή των 

κτισμάτων στο νησί εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη ακόμα και σήμερα. Μία σημαντική 

προσπάθεια έχει πραγματοποιηθεί από τον Μακρονησιώτη ιστορικό κ. Νίκο Μάργαρη, και 

προσδιορίστηκε η ταυτότητα κάποιων από αυτά. Όλα τα στρατόπεδα αναπτύσσονται πάνω από τον 

δρόμο που τα συνδέει, ενώ κοντά στην ακτή εντοπίζονται κτίσματα των μαγειρείων και τα 

αποχωρητήρια. Σε όλα υπήρχε το γήπεδο-χώρος συγκέντρωσης, το ηρώων και το σημαιοστάσιο. 

Μικρές εκκλησίες υπήρχαν σε όλα τα στρατόπεδα της Μακρονήσου, με εξαίρεση την εκκλησία του 

Α΄ΕΤΟ που διαφέρει σημαντικά όσον αφορά το μέγεθος και την αρχιτεκτονική σε σχέση με τις 

εκκλησίες των υπόλοιπων στρατοπέδων. Στους χώρους των στρατοπέδων του Α΄, Β΄και Γ΄ΕΤΟ 

υπήρχαν θέατρα τα οποία αποτελούνταν από το κυρίως χώρο της σκηνής, βοηθητικούς χώρους-

κτίσματα, καθώς και πέτρινες κερκίδες. Στην πλειοψηφία των στρατοπέδων εντοπίζονται επίσης 

κτίσματα και ερείπια που αποτελούσαν κτίρια που στεγάζονταν οι διοικούντες και αναρρωτήριο. 

Στα μεγαλύτερα στρατόπεδα υπήρχε και ξεχωριστός χώρος εντοπισμένος σε χαράδρες όπου 

διαβιούσαν οι αμετανόητοι φαντάροι και πολίτες. 

 

Η Μακρόνησος υπαγόταν στην υπηρεσία Β ΧΙ του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Διοικητής του 

στρατοπέδου μέχρι την άνοιξη του 1950 ήταν ο ταξίαρχος Γεώργιος Μπαϊρακτάρης.  Διοικητής του 

Α΄Τάγματος ήταν ο ταγματάρχης Αντώνης Βασιλόπουλος, διοικητής του Β΄Τάγματος ο ταγματάρχης 

Ηλίας Τολιόπουλος και του Γ΄ Τάγματος ο αντισυνταγματάρχης Σπύρος Χειμαριώτης. Διοικητής των 

ΣΦΑ ήταν ο συνταγματάρχης Θωμάς Σούλης. (www.makronisos.gr) 



 

4.4 Το Β’ Ε.Τ.Ο.: Αναλυτική περιγραφή κτισμάτων και εγκαταστάσεων

του μια αψιδωτή πύλη, ενώ στο μέσο της έκ

μεγαλύτερες διαστάσεις. Ανηφορίζοντας, υπάρχει η λεγόμενη “λεωφόρος των τεχνών”, στοιχείο 

που εντοπίζεται μόνο στο στρατόπεδο του Β’ Τάγματος. Πρόκειται για μικρογραφίες του 

Παρθενώνα, της Αγίας Σοφίας, 

εργασία των φαντάρων. Μπροστά από την 

κτίσματα τα οποία πιθανότατα αποτελούσαν τα 

 

Στο βορειοδυτικό σημείο του στρατοπέδου βρίσκεται το λιμάνι 

την παρουσία ενός αγάλματος λιονταριού. Πίσω από αυτό είναι το γήπεδο

κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 

 

Στο δρόμο που ενώνει το Β΄ΕΤΟ με το Α΄ΕΤΟ και το Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης 

Πολιτικών Εξόριστων υπάρχουν χτισμένες δύο γέφυρες εκατέρωθεν του στρατοπέδου. Δίπλα από 

τη γέφυρα προς το Α΄Τάγμα υπάρχει επίσης ένα κτίριο, πιθανόν πρόκειται για κτίριο ε

 

Πάνω από τους λόχους βρίσκεται το Διοικητήριο και η Λέσχη Αξιωματικώ

ένα άγαλμα στο κέντρο μιας κυκλικής σκάλας.

υδραγωγείο του Β΄ Τάγματος. Στην κορυφή του στρατοπέδου υπάρχει ένα σ

στεγαζόταν η Αστυνομία Μονάδος

βρίσκεται η χαράδρα όπου υπήρχε η 

 

Μπροστά από το σύρμα και περίπου στο μέσον της βόρειας πλευρά

θέατρο. Η σκηνή, το κυρίως και τα βοηθητικά κτίρια, καθώς και οι κερκίδες διασώζονται μέχρι και 

σήμερα. Στο ίδιο ύψος αλλά από τη νότια πλευρά του στρατοπέδου 

αξιωματικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 3: Παρουσίαση των θέσεων κάποιων κτισμάτων 

του Β' ΕΤΟ Πηγή: GoogleEarth 
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: Αναλυτική περιγραφή κτισμάτων και εγκαταστάσεων

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως το Β’ ΕΤΟ 

βρίσκεται περίπου 5 χλμ. βορειότερα του Α’ ΕΤΟ, 

τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο χαράδρες. Όλο το 

στρατόπεδο πλαισιώνεται από

από φυλάκια.  

 

Η περιοχή των λόχων ξεκινά κατά μήκος του 

δρόμου. Αποτελείται από επί

υψομέτρου πάνω στα οποία στ

των εξόριστων. Εκεί βρίσκονται και κάποια

που στεγάζονταν οι διοικούντες

διάφορες υπηρεσίες που διαμορφώθηκαν από 

τους εξόριστους κατά τη διαμονή τους εκεί, όπως 

κουρείο, ραφείο κ.ά. Κάθε λόχος έχει στην είσο

στο μέσο της έκτασης εντοπίζεται η κεντρική πύλη του στρατοπέδου με 

μεγαλύτερες διαστάσεις. Ανηφορίζοντας, υπάρχει η λεγόμενη “λεωφόρος των τεχνών”, στοιχείο 

που εντοπίζεται μόνο στο στρατόπεδο του Β’ Τάγματος. Πρόκειται για μικρογραφίες του 

Παρθενώνα, της Αγίας Σοφίας, του Λεωνίδα κ.ά. που δημιουργήθηκαν με την καταναγκαστική 

Μπροστά από την περιοχή των λόχων και προς την 

κτίσματα τα οποία πιθανότατα αποτελούσαν τα μαγειριά και αποχωρητήρια των στρατοπέδου.

του στρατοπέδου βρίσκεται το λιμάνι του Β ΈΤΟ, με το κτίριο ελέγχου και 

την παρουσία ενός αγάλματος λιονταριού. Πίσω από αυτό είναι το γήπεδο-χώρος συγκέντρωσης, 

κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  

Στο δρόμο που ενώνει το Β΄ΕΤΟ με το Α΄ΕΤΟ και το Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης 

υπάρχουν χτισμένες δύο γέφυρες εκατέρωθεν του στρατοπέδου. Δίπλα από 

τη γέφυρα προς το Α΄Τάγμα υπάρχει επίσης ένα κτίριο, πιθανόν πρόκειται για κτίριο ε

Πάνω από τους λόχους βρίσκεται το Διοικητήριο και η Λέσχη Αξιωματικών. Μπροστά τους υπάρχει 

ένα άγαλμα στο κέντρο μιας κυκλικής σκάλας. Συνεχίζοντας προς τα πάνω εντοπίζεται το 

υδραγωγείο του Β΄ Τάγματος. Στην κορυφή του στρατοπέδου υπάρχει ένα σύμπλεγμα κτιρίων που 

Μονάδος (ΑΜ), δίπλα σε αυτό και ξεχωριστά από το κυρίως στρατόπεδο 

βρίσκεται η χαράδρα όπου υπήρχε η απομόνωση του στρατοπέδου, το λεγόμενο “σύρμα”. 

Μπροστά από το σύρμα και περίπου στο μέσον της βόρειας πλευράς του στρατοπέδου υπάρχει το 

θέατρο. Η σκηνή, το κυρίως και τα βοηθητικά κτίρια, καθώς και οι κερκίδες διασώζονται μέχρι και 

σήμερα. Στο ίδιο ύψος αλλά από τη νότια πλευρά του στρατοπέδου βρίσκονται οι κοιτώνες των 

 

Παρουσίαση των θέσεων κάποιων κτισμάτων 

: Αναλυτική περιγραφή κτισμάτων και εγκαταστάσεων 

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως το Β’ ΕΤΟ 

βορειότερα του Α’ ΕΤΟ, 

τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο χαράδρες. Όλο το 

πλαισιώνεται από μία κάθετη σειρά 

εριοχή των λόχων ξεκινά κατά μήκος του 

δρόμου. Αποτελείται από επίπεδα διαφορετικού 

υψομέτρου πάνω στα οποία στήνονταν οι σκηνές 

Εκεί βρίσκονται και κάποια κτίρια 

οι διοικούντες, καθώς και 

διάφορες υπηρεσίες που διαμορφώθηκαν από 

τους εξόριστους κατά τη διαμονή τους εκεί, όπως 

Κάθε λόχος έχει στην είσοδό 

εντοπίζεται η κεντρική πύλη του στρατοπέδου με 

μεγαλύτερες διαστάσεις. Ανηφορίζοντας, υπάρχει η λεγόμενη “λεωφόρος των τεχνών”, στοιχείο 

που εντοπίζεται μόνο στο στρατόπεδο του Β’ Τάγματος. Πρόκειται για μικρογραφίες του 

του Λεωνίδα κ.ά. που δημιουργήθηκαν με την καταναγκαστική 

των λόχων και προς την άκρη εντοπίζονται 

και αποχωρητήρια των στρατοπέδου. 

Β ΈΤΟ, με το κτίριο ελέγχου και 

χώρος συγκέντρωσης, 

Στο δρόμο που ενώνει το Β΄ΕΤΟ με το Α΄ΕΤΟ και το Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης 

υπάρχουν χτισμένες δύο γέφυρες εκατέρωθεν του στρατοπέδου. Δίπλα από 

τη γέφυρα προς το Α΄Τάγμα υπάρχει επίσης ένα κτίριο, πιθανόν πρόκειται για κτίριο ελέγχου.  

ν. Μπροστά τους υπάρχει 

Συνεχίζοντας προς τα πάνω εντοπίζεται το 

ύμπλεγμα κτιρίων που 

εχωριστά από το κυρίως στρατόπεδο 

του στρατοπέδου, το λεγόμενο “σύρμα”.  

ς του στρατοπέδου υπάρχει το 

θέατρο. Η σκηνή, το κυρίως και τα βοηθητικά κτίρια, καθώς και οι κερκίδες διασώζονται μέχρι και 

βρίσκονται οι κοιτώνες των 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων 

5.1 Υφιστάμενα Δεδομένα 

Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της περιοχής στρατοπέδου του Β΄ΕΤΟ Μακρονήσου αποτελείται 

από διάφορα στοιχεία. Αφενός απαιτείται η τρισδιάστατη απόδοση των υπαρχόντων 

εγκαταστάσεων, η φθορά όμως που οι συνολικές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου έχουν υποστεί 

με την πάροδο των ετών, καθιστά αναγκαία την ψηφιακή ανακατασκευή κάποιων από αυτές. Για 

την ψηφιακή απόδοση των εγκαταστάσεων χρειάζεται γνώση, αρχικά, των βασικών διαστάσεων 

των κτισμάτων, καθώς και της θέσης τους στο χώρο. Επιπλέον, χρειάζεται η ψηφιακή απόδοση της 

μορφολογίας της περιοχής. 

 

Η λήψη πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση, για κτίσματα που υπάρχουν ακόμα, καθώς 

και τη μορφολογία της περιοχής, η οποία δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με επί τόπου παρατηρήσεις και μετρήσεις αξιοποιώντας γεωδαιτικές 

μεθόδους και όργανα, επίγειους σαρωτές laser και λήψεις πλήθους επίγειων και εναέριων 

φωτογραφιών. Η μετάβαση, όμως, στο νησί και συνεπώς η λήψη νέων δεδομένων  δεν ήταν εφικτή. 

Έτσι επιλέχθηκε η εξαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών από δεδομένα που ήδη υπάρχουν και 

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Επιλέχθηκε, λοιπόν, η χρήση Α/Φ και τοπογραφικών 

διαγραμμάτων της περιοχής και η αξιοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων για την απόκτηση των 

απαραίτητων πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά στις διαστάσεις και τη θέση των κτιρίων, καθώς 

και τη μορφολογία του εδάφους. Επιπλέον, λεπτομέρειες για τη μορφή και τη χρήση των κτισμάτων 

επιλέχθηκε να αναζητηθεί σε ιστορικά αρχεία και αντίστοιχη βιβλιογραφία. 

 

5.2 Συλλογή Δεδομένων 

Με βάση τον στόχο της παρούσης διπλωματικής εργασίας προκύπτει η ανάγκη για απόκτηση 

δεδομένων και πληροφοριών για στοιχεία πέρα τη απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης: 

• Τι υπάρχει σήμερα και διασώζεται από το σύνολο των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου σε 

σχέση με το τι υπήρχε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

• Πώς μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τις διαστάσεις και θέσεις όσων κτισμάτων 

δεν διασώζονται 

• Πώς μπορούν να προσδιορισθούν λεπτομέρειες για τη χρήση και την αρχιτεκτονική των 

κτισμάτων στο σύνολό τους, είτε αυτά διασώζονται μέχρι και σήμερα είτε όχι, καθώς και 

λοιπών στοιχείων των εγκαταστάσεων.  

Η διαδικασία δημιουργίας του τρισδιάστατου μοντέλου ξεκινά με τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.   

 

Για την αποτύπωση και μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη Α/Φ που 

χορηγήθηκαν από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα που χορηγήθηκε 

από τη ΓΥΣ. Η αναζήτηση των κατάλληλων Α/Φ πραγματοποιήθηκε αρχικά για χρονικές περιόδους 

που το στρατόπεδο λειτουργούσε, ώστε να απεικονίζονται οι εγκαταστάσεις του στο σύνολό τους, 

προτού υποστούν φθορές. Η αναζήτηση αυτή δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι επιλέχθηκαν Α/Φ 

της πλησιέστερης χρονολογίας σε σχέση με την περίοδο λειτουργίας του στρατοπέδου ώστε οι 

καταστροφές που έχουν επέλθει στις εγκαταστάσεις του να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. 

Εντοπίσθηκαν Α/Φ με χρονολογία λήψης το 1973 και κλίμακα 1:20000 (65408/1973, 65409/1973). 

Οι εν λόγω Α/Φ κρίθηκε ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν τη δυνατότητα παρατήρησης των 

εγκαταστάσεων, αλλά η μικρή κλίμακα δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την επιθυμητή ακρίβεια στις 

μετρήσεις και συνεπώς στον προσδιορισμό των απαραίτητων στοιχείων. Έτσι, επιλέχθηκε η 
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συμπληρωματική χρήση Α/Φ μεταγενέστερης χρονολογίας, αλλά μεγαλύτερης κλίμακας και 

συγκεκριμένα τριών συνεχόμενων λήψεων Α/Φ κλίμακας 1:5000 ληφθείσες το 1980 (124227/1980. 

124228/1980, 124229/1980). Η ύπαρξη σημείων γνωστών γεωδαιτικών συντεταγμένων είναι 

απαραίτητη για την αποκατάσταση της κλίμακας του μοντέλου. Η λήψη τους επιλέχθηκε να 

πραγματοποιηθεί από τοπογραφικό διαγράμματα κλίμακας 1:5000 της περιοχής που χορηγήθηκε 

από τη ΓΥΣ.  Τόσο οι Α/Φ όσο και το τοπογραφικό διάγραμμα χορηγήθηκαν σε ψηφιακή μορφή. Η 

σάρωση των Α/Φ πραγματοποιήθηκε με ανάλυση 1000 dpi. 

 

Η συλλογή λοιπών στοιχείων για την αρχιτεκτονική και τη χρήση των κτισμάτων και τον 

προσδιορισμό άλλων λεπτομερειών των εγκαταστάσεων ήταν μία περισσότερο απαιτητική χρονικά 

διαδικασία. Επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έρευνα των απαραίτητων στοιχείων. 

Αρχικά αναζητήθηκαν ιστορικές φωτογραφίες και κείμενα της εποχής. Η αναζήτηση 

πραγματοποιήθηκε στους ιστοτόπους  σειράς φορέων που ασχολούνται με τη συντήρηση, 

διαχείριση και αξιοποίηση τεκμηρίων της νεότερης Ιστορίας, όπως τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 

Ιστορίας, το Μουσείο Μακρονήσου, το αρχείο της ΕΡΤ, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος 

Εθνικής Τραπέζης, η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, καθώς και  

τα αρχεία του Ερυθρού Σταυρού εκπρόσωποι του οποίου είχαν πραγματοποιήσει επίσκεψη στο 

νησί το 1951. Επιπλέον, στοιχεία αναζητήθηκαν σε αντίστοιχη βιβλιογραφία, διπλωματικές 

εργασίες καθώς και σε ταινίες και ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργηθεί για τη Μακρόνησο, αλλά 

και σειρά ιστοσελίδων, που παρατίθενται στο Παράρτημα. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία 

καταγράφηκαν όσες πληροφορίες αφορούσαν τις εγκαταστάσεις του Β΄ΕΤΟ. 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες οργανώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν, ώστε να διευκολυνθεί η 

διαδικασία της επεξεργασίας και αξιοποίησής τους για τη δημιουργία του μοντέλου. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά επιμέρους λεπτομέρειες, αυτές ταξινομήθηκαν ανάλογα με το κτίσμα στο οποίο 

αναφέρονται. 

5.3 Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών 

Μέσα από την επεξεργασία των Α/Φ επιχειρείται η απόκτηση πληροφοριών για τις διαστάσεις και 

τη θέση των κτισμάτων, καθώς και η τρισδιάστατη αναπαράσταση της μορφολογίας του εδάφους, 

μέσω φωτογραμμετρικών μεθόδων και διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή συνοψίζεται στα εξής: 

αποκατάσταση εσωτερικού προσανατολισμού, αποκατάσταση σχετικού και απόλυτου 

προσανατολισμού των Α/Φ. Ακολουθεί η ψηφιοποίηση των στοιχείων προς απόδοση. Στη συνέχεια, 

δημιουργείται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους ή Επιφανείας και τέλος παράγεται η 

ορθοφωτογραφία της περιοχής ή του αντικειμένου που μελετάται. Η επεξεργασία των Α/Φ 

πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Photomod 5.1 Lite ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία για 

τις Α/Φ του 1973, καθώς και για αυτές του 1980. 

 

� Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων:  Τέτοια είναι οι 

εικόνες, οι συντεταγμένες των Φωτοσταθερών Σημείων (Φ/Σ) και οι παράμετροι του εσωτερικού 

προσανατολισμού της φωτογραφικής μηχανής. Κάθε εικόνα τοποθετείται σε μία λωρίδα (strip), 

στην οποία θα σχηματιστεί το μοντέλο. Κατά την εισαγωγή των εικόνων καθορίζονται οι 

παράμετροι για την μετατροπή τους, όπως το είδος του αρχείου εξαγωγής, το είδος γεωαναφοράς 

αν αυτή υπάρχει, κ.ά.  
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Ακολουθεί η εισαγωγή συντεταγμένων φωτοσταθερών 

σημείων. Η κατανομή των σημείων αυτών στο επικαλυπτόμενο 

τμήμα διαδοχικών εικόνων έχει εξαιρετική σημασία για την 

ακρίβεια του παραγόμενου μοντέλου. Στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που χορηγήθηκε από τη ΓΥΣ απεικονίζεται η 

ακτογραμμή και κάποια από τα κτίσματα που υπήρχαν στο 

χώρο του στρατοπέδου, καθώς και ισοϋψείς καμπύλες που 

περιγράφουν το ανάγλυφο της περιοχής με ισοδιάσταση 4μ. Ως 

Φ/Σ, λοιπόν, μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν 

σχεδόν αποκλειστικά 

περιγράμματα κτιρίων, 

καθώς περισσότερες 

λεπτομέρειες δεν ήταν 

εμφανείς. Η κατανομή, 

όμως των κτιρίων δεν 

ήταν η απαιτούμενη για 

τη χρήση τους ως Φ/Σ. Επιπλέον, τα κτίρια διαθέτουν 

υψόμετρο. Στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΓΥΣ 

απεικονίζεται η βάση τους, συνεπώς μπορεί να εξαχθεί 

πληροφορία για το υψόμετρο μόνο σημείων της και όχι 

σημείων ακμών της κορυφής, εφόσον το ύψος των 

κτισμάτων δεν είναι γνωστό. Κατά τη στερεοσκοπική παρατήρηση των εικόνων και τη σκόπευση 

των Φ/Σ σε αυτές δεν είναι ορατή η βάση των κτιρίων σε όλες. Έτσι, η διαδικασία απόκτησης Φ/Σ 

πραγματοποιήθηκε ως εξής: χρησιμοποιώντας την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της  

Ελληνικό Κτηματολόγιο εντοπίσθηκαν ευδιάκριτα σημεία των εικόνων στις κατάλληλες θέσεις, και 

καταγράφηκαν οι οριζοντιογραφικές τους συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ ’87. Τα σημεία αυτά εισήχθησαν 

στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΓΥΣ απ΄όπου υπολογίσθηκαν τα υψόμετρά τους από τις ισοϋψείς 

καμπύλες που απεικονίζονται με τη μέθοδο της παρεμβολής. 

 

Στη συνέχεια εισάγονται οι παράμετροι της φωτομηχανής που προήλθαν από το φύλλο 

βαθμονόμησης των δύο διαφορετικών μηχανών που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των Α/Φ στις 

περιόδους. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται (στοιχεία εσωτερικού προσανατολισμού) αφορούν 

στο είδος της μηχανής (αναλογική ή ψηφιακή), τη σταθερά της μηχανής (focal length), τις 

συντεταγμένες του πρωτεύοντος σημείου (principal points coordinates) και την εισαγωγή των 

συντεταγμένων των εικονοσημάτων. Στη συνέχεια εισάγεται η ακτινική διαστροφή, ως ο μέσος 

όρος των τιμών της στις 4 ημιδιαγωνίους για διαφορετικές αποστάσεις από το πρωτεύον σημείο.  

 

� Ακολουθεί η αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού: Η αναπαράσταση της 

γεωμετρίας της δέσμης των ακτινών στο εσωτερικό της φωτομηχανής αφορά στην αναγωγή-

διόρθωση των μετρούμενων εικονοσυντεταγμέων, για να αναχθούν τα μετρούμενα σημεία στις 

θέσεις που απαιτεί το μοντέλο της Κεντρικής Προβολής που περιγράφει τη συγκεκριμένη δέσμη. 

Επειδή ως δεδομένα είχαμε σαρωμένες εικόνες πραγματοποιήθηκαν επιπλέον μετρήσεις των 

εικονοσημάτων για τον υπολογισμό των παράμετροι του αφινικού –συνήθως- μετασχηματισμού 

που πραγματοποιείται για τη μετατροπή των μετρημένων εικονοσυν/νων από το σύστημα της 

ψηφιακής εικόνας σε αυτό της αεροφωτογραφίας. Την σκόπευση των εικονοσημάτων σε κάθε 

εικόνα ακολούθησε η εξαγωγή αναφοράς των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης.  

 

� Αποκατάσταση Σχετικού Προσανατολισμού και Αεροτριγωνισμός: Για να υπάρχει η 

δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης του μοντέλου απαιτείται η αποκατάσταση του σχετικού 

προσανατολισμού των εικόνων κατά τη στιγμή λήψης. Αυτό επιτυγχάνεται σκοπεύοντας 

Εικόνα 5. 1: Κατανομή Φ/Σ στις Α/Φ του 

1980 

Εικόνα 5. 2: Κατανομή Φ/Σ στις Α/Φ του 1973 
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τουλάχιστον έξι σημεία σύνδεσης στο επικαλυπτόμενο τμήμα διαδοχικών φωτογραφιών, σε θέσεις 

που εξασφαλίζουν την κατανομή τους σε όλο το επικαλυπτόμενο τμήμα. Στα πλαίσια του 

λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης σκόπευσης τέτοιων σημείων. Για τη διασφάλιση 

καλύτερου αποτελέσματος πραγματοποιήθηκε χειροκίνητη σκόπευση κάποιων αρχικών σημείων 

σύνδεσης, ως τέτοια χρησιμοποιήθηκαν και τα Φ/Σ σημεία, και στη συνέχεια αυτόματος 

προσδιορισμός των υπολοίπων. Ακολούθησε η  εξαγωγή αναφοράς των αποτελεσμάτων της 

συνόρθωσης. Εφόσον όλες οι τιμές ήταν εντός των αποδεκτών ορίων, ακολούθησε η 

αποκατάσταση του απόλυτου προσανατολισμού των εικόνων, η συσχέτιση του στερεομοντέλου 

που δημιουργήθηκε με το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στο Photomod δεν υπάρχει ξεχωριστό 

εργαλείο επίλυσης του απόλυτου προσανατολισμού, αλλά μόνο αεροτριγωνισμού. Κατά τον 

αεροτριγωνισμό γίνεται επίλυση ενός συνολικού δικτύου που αποτελείται από τα σημεία λήψης, τα 

Φ/Σ και από άλλα σημεία των οποίων ζητείται ο προσδιορισμός γεωδαιτικών συντεταγμένων. 

 

Η συνόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη μέθοδο των ανεξαρτήτων μοντέλων, είτε κατά 

δέσμες. Κατά τη συνόρθωση ανεξαρτήτων μοντέλων κάθε μοντέλο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή 

οντότητα, άρα πραγματοποιείται αποκατάσταση του απόλυτου προσανατολισμού με τη συμβατική 

έννοια. Στη συνόρθωση κατά δέσμες ως μοναδιαίο στοιχείο θεωρείται η δέσμη ακτίνων. Η 

διαδικασία της συνόρθωσης πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις και για τις δύο χρονολογίες. Μια 

πρώτη συνόρθωση έγινε με τη μέθοδο των ανεξαρτήτων μοντέλων και στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν 

τα αποτελέσματά της ως αρχικές τιμές για τη συνόρθωση κατά δέσμες. Για τον προσδιορισμό των 

αποδεκτών ορίων λήφθηκε υπόψιν η ακρίβεια προσδιορισμού των γεωδαιτικών συντεταγμένων 

των Φ/Σ. 

 

� Στερεοσκοπική Παρατήρηση και Απόδοση: Εφόσον αποκαταστάθηκε και ο απόλυτος 

προσανατολισμός των εικόνων ακολούθησε η στερεοσκοπική παρατήρηση του μοντέλου και η 

ψηφιοποίηση των κτισμάτων που εντοπίσθηκαν. Κατά τη στερεοσκοπική παρατήρηση, αρχικά, 

στόχος ήταν ο προσδιορισμός αλλαγών που έχουν επέλθει στην περιοχή στη χρονική περίοδο 

μεταξύ των λήψεων. Οι αλλαγές που εντοπίσθηκαν αφορούσαν κυρίως φθορές στα κτίσματα. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που προέκυψε από τις Α/Φ του 1980 για την ψηφιοποίηση 

των κτισμάτων παρατηρώντας τα στερεοσκοπικά. Με αυτό τον τρόπο προέκυψαν τα διανύσματα 

που περιγράφουν τη θέση, το μήκος και το πλάτος των αντικειμένων. Για τον προσδιορισμό του 

ύψους, εφόσον επρόκειτο για κτίσματα σχετικά απλής αρχιτεκτονικής αρκούσε η σκόπευση ακόμα 

και ενός σημείου στη θέση όπου οι τοίχοι που έχουν απομείνει ενώνονταν με τη στέγη. Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παρείχε όλες τις βασικές πληροφορίες για τη μοντελοποίηση 

της πλειοψηφίας των υπερκείμενων του εδάφους στοιχείων. Οι διανυσματικές οντότητες στη 

συνέχεια εισήχθησαν σε περιβάλλον CAD, και συγκεκριμένα στο AutoCAD 2015 όπου έγιναν οι 

απαραίτητες συμπληρώσεις για την πλήρη απόδοση των κτισμάτων. Στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν 

κάποια φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως στοιχεία της ακτογραμμής και χαράδρες, ώστε 

να απεικονίζεται η απότομη αλλαγή υψομέτρου του εδάφους που παρατηρείται. Ακόμα, 

ψηφιοποιήθηκαν τα όρια των επιπέδων που στα οποία είχε χτιστεί το στρατόπεδο του Β’ ΕΤΟ. Τα 

στοιχεία αυτά επίσης εισήχθησαν στο AutoCAD. 

  

� Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και παραγωγή Ορθοφωτογραφίας: Για την 

απόκτηση δεδομένων όσον αφορά στη μορφολογία του Εδάφους κρίθηκε ότι δεν αρκεί η άντλησή 

τους από τις ισοϋψείς καμπύλες που υπήρχαν στο τοπογραφικό διάγραμμα. Απαιτείτο μια πιο 

λεπτομερής απεικόνιση, έτσι ακολούθησε η δημιουργία του ΨΜΕ στο περιβάλλον του Photomod, 

και για τις δύο περιόδους. Το ΨΜΕ που προέκυψε από τις Α/Φ κλίμακας 1:20000 παρείχε την 

απεικόνιση μεγαλύτερης έκτασης, ενώ αυτό των Α/Φ κλίμακας 1:5000 μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ως 

βάση για το τελικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός τους, όπως θα αναλυθεί σε επόμενα 

κεφάλαια. Για τη δημιουργία του DEM, αρχικά ορίσθηκε η περιοχή που θα καλύπτει, 

δημιουργήθηκε δηλαδή ένας κάναβος (Grid), με βήμα ανάλογο της επιθυμητής πυκνότητας του 
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ΨΜΕ. Η επιλογή του βήματος εξαρτάται από το ανάγλυφο της περιοχής και την κλίμακα του 

τελικού προϊόντος, έτσι επιλέχθηκε βήμα ίσο με 5m. Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν κάποια σημεία 

αυτόματα, ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής και το βήμα του κανάβου. Αξιοποιώντας τα 

ψηφιοποιημένα δεδομένα, ακολούθησε, η δημιουργία ενός δικτύου ακανόνιστων τριγώνων (TIN). 

Σε αυτό υπήρχαν σημεία που είχαν λάθη. Για τη διόρθωσή τους προσφέρονται κάποια φίλτρα από 

το πακέτο. Μία επιλογή είναι η απλοποίηση (simplifying) με βάση είτε την απόκλιση από το 

μοντέλο πηγή είτε τη μέση απόσταση μεταξύ των κόμβων. Υπάρχει ακόμα η επιλογή αφαίρεσης 

κόμβων που διαφέρουν σημαντικά από τους γειτονικούς peak filtering), καθώς και όσων βρίσκονται 

εκτός ενός υψομετρικού εύρους (z-range filtering). Στην εφαρμογή, αρχικά αφαιρέθηκαν κόμβοι 

που η τιμή τους διέφερε από τους γειτονικούς (peak filtering), ενώ στη συνέχεια χειροκίνητα 

αφαιρέθηκαν ακόμα κάποια σημεία που είχαν λάθη.  Για τη δημιουργία του DEM επιλέχθηκε 

μέγεθος ψηφίδας ίσο με 3m, όσο περίπου το μισό του βήματος κανάβου. Στα DEM που προέκυψαν 

επίσης εφαρμόστηκαν φίλτρα για την αφαίρεση σημείων από τα κτίσματα, δέντρων κ.λπ. (building 

and vegetation filter) και για την εξομάλυνση του αποτελέσματος  (smooth filter). Τέλος, 

αξιοποιώντας το ΨΜΕ και τα ψηφιοποιημένα στοιχεία δημιουργήθηκαν οι ορθοφωτογραφίες για 

τις δύο χρονολογίες, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα.  

 

5.4 Αξιοποίηση Ιστορικών Φωτογραφιών 

Η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως παρείχε τα βασικά στοιχεία του τρισδιάστατου 

μοντέλου. Επειδή, όμως αυτά προήλθαν από Α/Φ η απόδοση στοιχείων που αφορούν λεπτομέρειες 

ορατές από την επίγεια παρατήρηση του μοντέλου, όπως όψεις κτιρίων, ήταν αδύνατη. Για τον 

εντοπισμό τέτοιων πληροφοριών αξιοποιήθηκαν ιστορικές φωτογραφίες στις οποίες 

απεικονίζονταν όψεις των κτιρίων ή τμήματα αυτών. Παρατηρήθηκε ότι είναι δυνατή η 

κατηγοριοποίησή τους, για παράδειγμα τα κτίσματα των λόχων παρουσιάζουν όμοια αρχιτεκτονική 

και κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες. Τα κτίρια του στρατοπέδου στην 

πλειοψηφία τους έχουν απλή σχετικά αρχιτεκτονική, με την έννοια ότι αφενός στις όψεις τους δεν 

παρατηρούνται πολλές λεπτομέρειες που θα καθιστούσαν αδύνατη τη θεώρησή τους ως 

επιφάνειες με σταθερό υψόμετρο, ταυτόχρονα υπήρξαν κάποια για τα οποία βρέθηκαν λήψεις 

ικανές να προφέρουν μετρητικής πληροφορία για στοιχεία των όψεων. Η εξαγωγή τέτοιων 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της φωτογραμμετρικής αναγωγής και του 

προγράμματος RDF _Didattica. Οι διαστάσεις των πλευρών των κτιρίων μπορούν να αξιοποιηθούν 

με δύο τρόπους για τη μετατροπή των λήψεων σε αυστηρά κατακόρυφες. Οι πλευρές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας ως δεδομένα της αναγωγής, είτε για τον προσδιορισμό 

συντεταγμένων σημείων της όψης σε αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς 

ορίζεται στο επίπεδο της όψης, με αρχή την κάτω αριστερά γωνία της. Η αλήθεια είναι ότι η εν 

λόγω διαδικασία δεν εφαρμόστηκε στην πλειοψηφία των κτισμάτων καθώς δεν εντοπίσθηκαν οι 

επιθυμητές φωτογραφίες.  

5.5 Συμπληρωματικά Στοιχεία 

Έχοντας επεξεργαστεί τα δεδομένα που εντοπίσθηκαν, συλλέχθηκαν όλες οι δυνατές πληροφορίες 

για τα κτίσματα του στρατοπέδου. Ακολούθησε η καταγραφή επιμέρους Στοιχείων που συνέθεταν 

τη σκηνή του στρατοπέδου, τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η 

αναπαράστασή τους θα συνέβαλλε στην απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τέτοια είναι 

τα Στοιχεία της “λεωφόρου των τεχνών”, ένα άγαλμα μπροστά από το κτίριο διοίκησης, καθώς και 

ένα άγαλμα λιονταριού δίπλα στο λιμάνι. Η αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων κατέληξε στη 

συλλογή πλήθους φωτογραφιών για τα δύο αγάλματα, δεν ήταν δυνατή όμως η ακριβής 

αναπαράσταση της “λεωφόρου των τεχνών”. Τα δύο αγάλματα δημιουργήθηκαν χωρίς να 

υπάρχουν μετρήσεις, χρησιμοποιώντας ως αναφορά κτίσματα γνωστού μεγέθους που 
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απεικονίζονταν κοντά τους. Για τη συμπλήρωση της τελικής σκηνής επιλέχθηκε η δημιουργία 

επιπλέον στοιχείων που δεν αφορούν τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, όπως θάλασσα, 

ουρανός, φυσικός φωτισμός καθώς και επιπλέον στοιχεία που θα δρούσαν συμπληρωματικά στο 

βίντεο περιήγησης. Κρίθηκε επιθυμητή μια γενικότερη απεικόνιση της περιοχής της Μακρονήσου 

ως εισαγωγή σε αυτό. Έτσι, χρησιμοποιώντας εικόνες από το  Google Earth, κατέστη δυνατή η 

δημιουργία της, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια.  
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6 Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Απεικόνιση 

6.1 Το λογισμικό Maya 

Το Maya κατασκευάστηκε το 1998 από την καναδέζικη εταιρία Alias System Corporation (ASC), ενώ 

στη κατά την έκδοση 7.0 της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε εξαγορά της από την Autodesk. Από 

την έκδοση 8.5 και μετά η ονομασία αλλάζει σε Autodesk Maya 2008 και υιοθετείται ο τρόπος 

αναφοράς και η ανανέωση της εφαρμογής σε ετήσια βάση. Για τις ανάγκες της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, η έκδοση Autodesk Maya 2015, ενώ για την 

απόδοση κάποιων στοιχείων αξιοποιήθηκαν επιμέρους δυνατότητες που παρείχε η έκδοση του 

2018, ιδιαίτερα όσον αφορά στην απεικόνιση υγρών στοιχείων.  

 

To 2003 έλαβε το Academic Award for Technical Achievement, ενώ το 2005 οι Jos Stam, Edwin 

Catmull και Tony DeRose της ASC λαμβάνουν ξανά το ίδιο βραβείο για την ανακάλυψη και 

ανάπτυξη υποδιαιρέσεων των τρισδιάστατων επιφανειών. Το 2008 βραβεύονται για την ανάπτυξη 

και ενσωμάτωση των Maya Fluid Effects, που εξομοιώνουν την συμπεριφορά υγρών υλικών.  

 

Το Maya χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική node graph, μία προσέγγιση μοντελοποίησης με 

αρθρωτούς κόμβους οι οποίοι σε συνδυασμό παράγουν ένα γράφημα-τελικό μοντέλο. Η σουίτα 

του Maya περιλαμβάνει πακέτα για την αληθοφανή εξομοίωση υγρών, την απεικόνιση καπνού, 

σύννεφων και εκρήξεων, την εξομοίωση υφασμάτων και την κίνησή τους με βάση κανόνων της 

φυσικής. Επίσης είναι δυνατή η απεικόνιση σύνθετων τρισδιάστατων εφέ που μπορούν να 

αφορούν τη δημιουργία καπνού, υγρών, σκόνης κ.ά. Υποστηρίζει πληθώρα τύπων τρισδιάστατων 

αρχείων τόσο κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τους, καθιστώντας δυνατή τη συνεργασία με 

αντίστοιχες εφαρμογές. Εκτός της δυνατότητας δημιουργίας και απόδοσης τρισδιάστατων σκηνών, 

παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης animation.  

 

6.1.1 Eπεξεργασία στο Maya 

Στο περιβάλλον του Maya πραγματοποιήθηκε το σύνολο της δημιουργίας των στοιχείων της 

σκηνής, εκτός από κάποια που δημιουργήθηκαν στο Mudbox.Η επιλογή αυτή δεν έγινε λόγω της 

αδυναμίας του Maya ως προς τη δημιουργία τους, αλλά γιατί η χρήση του Mudbox ήταν πιο εύκολη 

για τις εν λόγω εφαρμογές. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αρχικά δημιουργήθηκαν 

τα κτίσματα μεμονωμένα, σε ξεχωριστά έργα, τα οποία στη συνέχεια εισήχθησαν στο τελικό 

μοντέλο, καθώς κρίθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν ευκολότερη η διαχείριση και οργάνωσή 

τους. Στην αρχική μορφή των κτιρίων και πριν αυτά εισαχθούν στο τελικό μοντέλο δεν είχαν 

αποδοθεί υφές. Στη συνέχεια, επίσης εκτός του τελικού μοντέλου, δημιουργήθηκαν επιμέρους 

στοιχεία, όπως οι σκηνές, οι δύο γέφυρες, μάντρες και διάφορα διακοσμητικά στοιχεία του 

στρατοπέδου. Για τη δημιουργία του εδάφους πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των δύο ΨΜΕ που 

είχαν προκύψει προηγουμένως. Το ΨΜΕ από τις Α/Φ χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση της 

περιοχής εκτός του στρατοπέδου, ενώ αυτό των Α/Φ του 1980 για την περιοχή ενδιαφέροντος, 

καθώς ήταν επιθυμητή η περισσότερο λεπτομερής απεικόνισή της. Το τελικό μοντέλο του εδάφους 

προέκυψε ως συγχώνευση των δύο. Για να είναι περισσότερο ακριβής η τοποθέτηση των κτισμάτων 

και λοιπών χαρακτηριστικών του στρατοπέδου, χρησιμοποιήθηκε ως αρχική υφή της του εδάφους 

της περιοχής η ορθοφωτογραφία που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Την 

εισαγωγή όλων των στοιχείων του στρατοπέδου ακολούθησε η δημιουργία θάλασσας, ουρανού και 

η απόδοση φυσικού φωτισμού. Για την απόδοση της τελικής σκηνής δημιουργήθηκαν 

δευτερεύοντα στοιχεία, που δεν αφορούσαν στο στρατόπεδο του Β’ ΕΤΟ, όπως η κίνηση ενός 

ιστιοπλοϊκού προς το λιμάνι και η αναπαράσταση της κίνησης ενός γλάρου. Αφού δημιουργήθηκαν 

τα κατάλληλα υλικά και αποδόθηκαν οι αντίστοιχες υφές σε όλα τα στοιχεία ακολούθησε η 

απόδοση της σκηνής, όπως αυτή απεικονιζόταν από τις διαφορετικές κάμερες. Τέλος, 
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δημιουργήθηκε ακόμα ένα έργο με σκοπό την παρατήρηση της περιοχής από μεγαλύτερη 

απόσταση, χωρίς την ύπαρξη μεγάλης λεπτομέρειας, ώστε να χρησιμοποιηθεί στο τελικό βίντεο. Τα 

παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν.  

6.1.1.1 Περιβάλλον Σχεδίασης, Δημιουργία και Αποθήκευση Έργου 

 

Κατά την εκκίνηση του λογισμικού εμφανίζεται η κεντρική οθόνη με τον κάναβο σχεδίασης και το 

σύστημα αναφοράς xyz. Η περιήγηση σε αυτή μπορεί να γίνει είτε με τη μετατόπιση είτε με τη 

στροφή της κάμερας η οποία χρησιμοποιείται (view panel). Αυτόματα δημιουργούνται τέσσερις 

επιλογές θέασης του αντικειμένου, μέσω των αντίστοιχων καμερών. Η μία αφορά στην προοπτική 

θέαση και επιτρέπει την παρατήρηση του αντικειμένου από οποιοδήποτε σημείο. Οι υπόλοιπες 

τρεις αποτελούν τις απεικονίσεις του αντικειμένου όπως αυτό φαίνεται από τα επίπεδα που 

ορίζουν ανά ζεύγη οι άξονες του συστήματος αναφοράς, x-z (top view), x-y (front view) και  y-z (side 

view). Στην κεντρική οθόνη υπάρχει, επίσης η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασης διαφορετικών 

viewports, είτε από τις κάμερες που δημιουργούνται αυτόματα, είτε από όσες δημιουργούνται από 

τον χρήστη. Για το χειρισμό της κάμερας υπάρχουν τρία βασικά εργαλεία: 

• Dolly Tool: Η ονομασία του προέρχεται από τον κινηματογράφο και τη δημιουργία ταινιών, 

όπου η κάμερα στερεωμένη σε βάση μετακινείται προς ή μακριά από ένα αντικείμενο. 

Επιτρέπει τη μακρινή ή κοντινή θέαση αντικειμένων. 

• Trumble Tool: Επιτρέπει την περιστροφή της κάμερας γύρω από ένα σημείο ενδιαφέροντος  

• Track Tool: Μετακινεί την κάμερα πάνω, κάτω ή πλάγια σε σχέση με την σκηνή. 

 

Το Maya προσφέρει μεγάλο πλήθος εργαλείων, τα οποία κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πεδίο 

εφαρμογής τους στους αντίστοιχους καταλόγους (menu sets), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η 

δυνατότητα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής (πχ, 

Animation, Rendering, UV Editing κ.λπ.). Ανάλογα με το στάδιο δημιουργίας του μοντέλου και την 

επιθυμητή ενέργεια, η επιλογή του αντίστοιχου menu set εμφανίζει και τα αντίστοιχα εργαλεία. Αν 

για παράδειγμα πραγματοποιείται επεξεργασία πολυγώνων μπορεί να επιλεχθεί το menu set 

Modeling, αντίστοιχα για την απόδοση (Rendering), τη δημιουργία (Animation) κλπ. Αριστερά της 

κεντρικής οθόνης βρίσκονται κάποια εργαλεία επιλογής, καθώς και εργαλεία για την μετακίνηση 

(move tool), την περιστροφή (rotate tool) και αλλαγή κλίμακας (scale tool) του αντικειμένου. 

Υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη στις ιδιότητες κάθε εργαλείου ώστε να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες που προκύπτουν, ιδιαίτερα κατά το στάδιο δημιουργίας του 

μοντέλου, όπως η ισχύς, το μέγεθος, το σημείο αναφοράς κ.ά. Δεξιά υπάρχουν καρτέλες που 

παρουσιάζουν τα αναλυτικά στοιχεία του επιλεγμένου αντικειμένου (συντεταγμένες, κλίμακα, 

στροφή για κάθε άξονα του συστήματος αναφοράς κ.ά.), καθώς και τα επίπεδα (layers) που έχουν 

δημιουργηθεί. Ακόμα, εμφανίζεται το menu επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου 

αντικειμένου (attribute editor), που παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης και αλλαγής των 

στοιχείων που αφορούν τη θέση, τον προσανατολισμό, τις διαστάσεις και την υφή του, κ.ά. 

Αναλυτικά στοιχεία των παραπάνω παρουσιάζονται στη συνέχεια μέσα από την εφαρμογή τους για 

τις ανάγκες εκπόνησης της παρούσης διπλωματικής εργασίας. 

 

Η δημιουργία του μοντέλου ξεκινά με τον ορισμό του έργου (set up project). Κάθε project του Maya 

περιέχει σειρά φακέλων στους οποίους αποθηκεύονται διαφορετικά συστατικά του μέρη για την 

καλύτερη οργάνωση όλων των δεδομένων. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το 

όνομα και το είδος των φακέλων που δημιουργούνται, όπως και την τοποθεσία τους στον 

αποθηκευτικό χώρο του Η/Υ. Η δημιουργία ξεχωριστών έργων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

περίπτωση που το Maya θα αξιοποιηθεί για την ξεχωριστή δημιουργία περισσότερων του ενός 

έργων. Αυτό γιατί αν δεν αλλάζει η θέση αποθήκευσης των επιμέρους στοιχείων των έργων μεταξύ 

αυτών, το λογισμικό αυτόματα θα αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα στον ίδιο αρχικό φάκελο 

με αποτέλεσμα να χαθεί οποιαδήποτε οργάνωση των δεδομένων. Πριν την έναρξη της δημιουργίας 
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του μοντέλου, επίσης απαιτείται η αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων που αφορούν την ενεργοποίηση της 

αυτόματης αποθήκευσης (Autosave) και την άρση του περιορισμού στην πραγματοποίηση και τον 

αριθμό των επιτρεπτών αναιρέσεων (Undo). 

6.1.1.2 Δημιουργία και Επεξεργασία Αντικειμένων 

 

Όπως αναφέρθηκε κάθε κτίσμα και στοιχείο του στρατοπέδου δημιουργήθηκε σε ξεχωριστό project 

και στη συνέχεια έγινε εισαγωγή τους στο τελικό μοντέλο. Το Maya προσφέρει τη δυνατότητα 

σχεδίασης και επεξεργασίας γραμμών (curves), επιφανειών (surfaces) και πολυγώνων (polygons). 

Τα πολύγωνα αποτελούνται από κόμβους (nodes), ακμές (edges) και έδρες (faces). Το Maya 

προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης όχι μόνο του πολυγώνου ως σύνολο αλλά και 

επιμέρους στοιχείων του, καθώς και αντίστοιχα εργαλεία που περιέχονται στο Modeling Toolkit. 

 

Για τη δημιουργία των κτισμάτων ως επί το πλείστων χρησιμοποιήθηκαν πολύγωνα. Ακολουθήθηκε 

η εξής διαδικασία: Αρχικά δημιουργείται ένα σκαρίφημα της κάτοψης και των όψεων των κτιρίων, 

στο οποίο καταγράφονται οι διαστάσεις του. Αντίστοιχα σκαριφήματα δημιουργήθηκαν και για τα 

επιμέρους στοιχεία του, όπως πόρτες, παράθυρα, σκαλιά, κάγκελα κ.λπ., όπως παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα. Από τα προσφερόμενα βασικά σχήματα (επίπεδο, κύβος, σφαίρα κ.λπ.) επιλέγεται 

αυτό που προσεγγίζει καλύτερα το σχήμα του αποδιδόμενου αντικειμένου, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ο κύβος. Στη συνέχεια αποδίδονται οι επιθυμητές διαστάσεις, όπως αυτές 

προέκυψαν από τη διαδικασία που προηγήθηκε, καθώς και ο επιθυμητός αριθμός υποδιαιρέσεων 

ανά μήκος, πλάτος και ύψος. Κατά τη δημιουργία υποδιαιρέσεων, η αντίστοιχη έδρα (face) του 

πολυγώνου χωρίζεται στον αντίστοιχο αριθμό μικρότερων εδρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 

αριθμός των υποδιαιρέσεων επιλέχθηκε να είναι αντίστοιχος των διαστάσεων του αντικειμένου, 

ώστε να έχουν γνωστές διαστάσεις, ανάλογα με τις λεπτομέρειες της έδρας στην οποία 

αναφέρονται. Με αυτό τον τρόπο, η αφαίρεση κάποιων για την εισαγωγή άλλων στοιχείων (πχ 

πόρτα) μπορεί να γίνει ακριβώς στις διαστάσεις του εισαγόμενου αντικειμένου. Για παράδειγμα σε 

μία πλευρά μήκους 10 μέτρων και ύψους 3m, 20 υποδιαιρέσεις μήκους και 3 υποδιαιρέσεις ύψους 

έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 30 μικρότερων εδρών διαστάσεων 0.5mx1m. Έτσι, σε 

περίπτωση που χρειάζεται η εισαγωγή ενός στοιχείου μήκους 1.5 m και πλάτους 1 m αρκεί η 

διαγραφή 3 υποδιαιρέσεων κατά μήκος. Ακόμα ένας παράγοντας που επηρέασε τον παραπάνω 

αριθμό είναι η θέση των λεπτομερειών, άρα και του απαιτούμενου κενού στο αρχικό πολύγωνο. Η 

μόρφωσης των υποδιαιρέσεων συνέβαλε και κατά τη δημιουργία σκαλιών. Η επιλογή του αριθμού 

πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τον αριθμό των σκαλοπατιών και το ύψος τους, ενώ επιλέγοντας 

την αντίστοιχη έδρα (face) και με την εντολή εξαγωγής (extrude face), δημιουργήθηκε το αρχικό 

σχήμα της σκάλας. Το μέγεθος της εξαγωγής εξαρτάται από το μήκος των σκαλοπατιών. Το Maya 

προσφέρει διάφορα εργαλεία δημιουργίας κενών (holes) σε έδρες ενός πολυγώνου, αλλά η 

παραπάνω διαδικασία κρίθηκε ότι ήταν περισσότερο αποτελεσματική για τη δημιουργία των 

κτιρίων. Μόλις ολοκληρώνεται η δημιουργία του βασικού σχήματος του κτίσματος ακολουθεί η 

δημιουργία επιπλέων χαρακτηριστικών, όπως, σκάλες, παράθυρα, σκεπή κλπ. Πολλά από τα 

κτίσματα αποτελούνταν από περισσότερα του ενός επίπεδα, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις  όπου 

πραγματοποιήθηκε η δημιουργία συγκροτήματος κτισμάτων , όπως για αυτά της Α.Μ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις επίπεδο ή επιμέρους στοιχείο δημιουργήθηκε ξεχωριστά, ενώ η ακριβή τους στοίχιση 

πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό των ορθών τους συντεταγμένων στο ΣΑ του Maya (Grid), και 

την αντίστοιχη μετακίνησή τους. Για τη στοίχιση των αντικειμένων (allign), επίσης προσφέρονται 

διάφορα εργαλεία από το λογισμικό. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει η 

δυνατότητα επεξεργασίας του σημείου αναφοράς των διάφορων αλλαγών στο αντικείμενο (pivot 

point), όπως η μετάθεση η στροφή κ.λπ., ενώ στο Chanel Box αναφέρονται οι συντεταγμένες του 

αντικειμένου τόσο στο γενικότερο σύστημα αναφοράς (World Reference) όσο και ως προς το νέα 

αρχή των αξόνων -pivot (Object Reference), γεγονός που συμβάλλει ιδιαίτερα όταν η επεξεργασία 

ενός αντικειμένου απαιτεί την εξέταση της σχέσης του με ένα άλλο, πχ η τοποθέτηση στο ξύλινο 

παράθυρο ενός τζαμιού. Ακολουθεί η παράθεση κάποιων παραδειγμάτων από την εφαρμογή ώστε 



 

να περιγραφεί καλύτερα η διαδικασία, αυτά αφορούν στη δημιουργία της εκκλησίας του Αγίου 

Νικολάου, του κτιρίου στο λιμάνι, της λέσχης αξιωματικών και του κτιρίου μπροστά από τους 

λόχους. 

 

• Δημιουργία Εκκλησίας Αγίου Νικολάου: 

κατασκευή του κυρίως χώρου

φωτογραμμετρική διαδικασία προέκυψαν οι βασικές διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων, 

ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως οι πόρτες, τα παράθυρα, τα κάγκελα και τα σκαλιά 

δημιουργήθηκαν προσεγγιστικά. Αρχικά δημιουργ

ενώ στη συνέχεια με την επεξεργασία ενός δεύτερου κύβου 

στέγης. Η στέγη αποτελείτο

συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι 

Ακολούθησε η κατασκευή των λεπτομερειών που υπήρχαν γύρω από την πόρτα, εξοχών 

γύρω από τα παράθυρα, όπως και του σταυρού στην κορυφή της στέγης. Κατασκευάστηκαν 

επίσης τα παράθυρα και η πόρτα.

 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το κα

τρία επίπεδα. Το πρώτο περιλαμβάνει την είσοδο, το δεύτερο έναν εξώστη και το τελευταίο 

είναι το καμπαναριό. Τα πρώτα δύο έ

έναν τρούλο στηριζόμενο πάνω σε τέσσερις κολώνες, στην κορυφή του βρίσκεται ένας 

σταυρός. Όπως και κατά τη δημιουργία της εκκλησίας έτσι και εδώ αφού δημιουργήθηκαν 

οι δύο κύβοι με τις ανάλογες υποδιαιρέσεις, διαμορφώθηκαν και οι εσοχές όπ

τοποθετήθηκαν η πόρτα και η 

τρίτο επίπεδο, χρησιμοποιώντας μια σφαίρα για τον τρούλο και τέσσερις κυλίνδρους για τις 

κολώνες. Δημιουργήθηκαν, τέλος τα κάγκελα του εξώστη

 

Εικόνα 6. 1: Όψη του μοντέλου της εκκλησίας

 

Ακολούθως της δημιουργίας 

Εικόνα 6. 3:Όψη του κτίσματος μπροστά από τους λόχους
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καλύτερα η διαδικασία, αυτά αφορούν στη δημιουργία της εκκλησίας του Αγίου 

το λιμάνι, της λέσχης αξιωματικών και του κτιρίου μπροστά από τους 

Δημιουργία Εκκλησίας Αγίου Νικολάου: Η δημιουργία της εκκλησία

κατασκευή του κυρίως χώρου της εκκλησίας και του καμπαναριού. Από τη 

φωτογραμμετρική διαδικασία προέκυψαν οι βασικές διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων, 

ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως οι πόρτες, τα παράθυρα, τα κάγκελα και τα σκαλιά 

δημιουργήθηκαν προσεγγιστικά. Αρχικά δημιουργείται ο κύβος που αποτελεί τη

ενώ στη συνέχεια με την επεξεργασία ενός δεύτερου κύβου δημιουργείται

αποτελείτο από κεραμίδια, οπότε ακολούθησε η δημιουργία αυτών. Στη 

συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι εσοχές όπου θα τοποθετηθούν η πόρτα και τα παράθυρα. 

Ακολούθησε η κατασκευή των λεπτομερειών που υπήρχαν γύρω από την πόρτα, εξοχών 

από τα παράθυρα, όπως και του σταυρού στην κορυφή της στέγης. Κατασκευάστηκαν 

επίσης τα παράθυρα και η πόρτα. 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το καμπαναριό. Για την κατασκευή του αυτό χωρίστηκε σε 

τρία επίπεδα. Το πρώτο περιλαμβάνει την είσοδο, το δεύτερο έναν εξώστη και το τελευταίο 

είναι το καμπαναριό. Τα πρώτα δύο έχουν σχήμα κύβων, ενώ το τελευταίο

έναν τρούλο στηριζόμενο πάνω σε τέσσερις κολώνες, στην κορυφή του βρίσκεται ένας 

σταυρός. Όπως και κατά τη δημιουργία της εκκλησίας έτσι και εδώ αφού δημιουργήθηκαν 

οι δύο κύβοι με τις ανάλογες υποδιαιρέσεις, διαμορφώθηκαν και οι εσοχές όπ

τοποθετήθηκαν η πόρτα και η έξοδος προς τον εξώστη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το 

τρίτο επίπεδο, χρησιμοποιώντας μια σφαίρα για τον τρούλο και τέσσερις κυλίνδρους για τις 

κολώνες. Δημιουργήθηκαν, τέλος τα κάγκελα του εξώστη. 

 
Όψη του μοντέλου της εκκλησίας Εικόνα 6. 2: Δεύτερη όψη του μοντέλου της εκκλησίας

 

• Δημιουργία κτίσματος 

μπροστά από τους 

κτίσμα αποτελείται από δύο επίπεδα, 

ενώ η μπροστινή και μία από τις 

πλαϊνές του όψεις ήταν δυνατό να 

παρατηρηθούν από ιστορικές 

φωτογραφίες. Η αντιδιαμετρική 

πλαϊνή όψη θεωρήθηκε όμοια εκείνης 

για την οποία υπήρχαν δεδομένα. 

ς δημιουργίας των δύο επιπέδων διαμορφώθηκαν οι σκ

που υπήρχε μεταξύ αυτών:Όψη του κτίσματος μπροστά από τους λόχους 

καλύτερα η διαδικασία, αυτά αφορούν στη δημιουργία της εκκλησίας του Αγίου 

το λιμάνι, της λέσχης αξιωματικών και του κτιρίου μπροστά από τους 

της εκκλησίας αφορά στην 

της εκκλησίας και του καμπαναριού. Από τη 

φωτογραμμετρική διαδικασία προέκυψαν οι βασικές διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων, 

ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως οι πόρτες, τα παράθυρα, τα κάγκελα και τα σκαλιά 

είται ο κύβος που αποτελεί την εκκλησία, 

δημιουργείται η βάση της 

, οπότε ακολούθησε η δημιουργία αυτών. Στη 

θούν η πόρτα και τα παράθυρα. 

Ακολούθησε η κατασκευή των λεπτομερειών που υπήρχαν γύρω από την πόρτα, εξοχών 

από τα παράθυρα, όπως και του σταυρού στην κορυφή της στέγης. Κατασκευάστηκαν 

μπαναριό. Για την κατασκευή του αυτό χωρίστηκε σε 

τρία επίπεδα. Το πρώτο περιλαμβάνει την είσοδο, το δεύτερο έναν εξώστη και το τελευταίο 

τελευταίο αποτελείται από 

έναν τρούλο στηριζόμενο πάνω σε τέσσερις κολώνες, στην κορυφή του βρίσκεται ένας 

σταυρός. Όπως και κατά τη δημιουργία της εκκλησίας έτσι και εδώ αφού δημιουργήθηκαν 

οι δύο κύβοι με τις ανάλογες υποδιαιρέσεις, διαμορφώθηκαν και οι εσοχές όπου 

προς τον εξώστη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το 

τρίτο επίπεδο, χρησιμοποιώντας μια σφαίρα για τον τρούλο και τέσσερις κυλίνδρους για τις 

 
: Δεύτερη όψη του μοντέλου της εκκλησίας 

Δημιουργία κτίσματος 

μπροστά από τους λόχους: Το εν λόγω 

κτίσμα αποτελείται από δύο επίπεδα, 

ενώ η μπροστινή και μία από τις 

πλαϊνές του όψεις ήταν δυνατό να 

παρατηρηθούν από ιστορικές 

φωτογραφίες. Η αντιδιαμετρική 

πλαϊνή όψη θεωρήθηκε όμοια εκείνης 

για την οποία υπήρχαν δεδομένα. 

δύο επιπέδων διαμορφώθηκαν οι σκάλες και το τοιχίο 

μεταξύ αυτών, οι πόρτες, 



 

καθώς και το στέγαστρο που υπήρχε πάνω από την πόρτα του πρώτου επιπέδου και οι 

υδρορροή που φαινόταν να υπήρχε στην πλαϊνή όψη. Από τη διαδικασία την 

φωτογραμμετρικής αναγωγής που πραγματοποιήθηκε για την πλαϊνή και την μπροστινή 

όψη του κτίσματος, προέκυψαν οι διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων. Παρατηρήθηκε 

επίσης ότι σε κάθε επίπεδο της 

ενώ τα παράθυρα της μπροστινής πλευράς ήταν μεγαλύτερα από αυτά στις πλαϊνές 

πλευρές του κτιρίου.  

 

 

• Δημιουργία Κτίσματος 

μεγαλύτερος αριθμός φωτογραφιών, οι οποίες είχαν ληφθεί από σημεία περιμετρικά του. 

Έτσι, ήταν δυνατή η πιο λεπτομερής δημιουργία του. Το κτίσμα αποτελείται, επίσης, από 

δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει 

τους έκταση απεικονίζεται ως μπαλκόνι του κυρίως κτιρίου του λιμανιού που βρίσκεται στ

υπερκείμενο επίπεδο. Η δημιουργία του πρώτου επιπέδου ολοκληρώνεται με τη 

δημιουργία της σκάλας που υπήρχε ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο κυρίως κτίριο, καθώς 

και με τα κάγκελα στις ακμές της κορυφής του και περιμετρικά. Ακολούθησε η δημιουργία 

του κυρίως κτίσματος, και 

παράθυρα, καθώς και το τοιχίο που υπήρχε περιμετρικά της στέγης.

Εικόνα 6. 4: Το κτίριο  του λιμανιού όπως 

απεικονίζεται στο τελικό μοντέλο 

 

 

σκαλιών που υπήρχαν. Στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία των δύο κτισμάτων. Οι 

απεικόνιζαν μόνο την μπροστινή όψη του συγκροτήματος, έτσι σε αυτή δημιουργήθηκαν 

και οι περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτέ

στέγαστρο, σκάλες και τοιχίο περιμετρικά της στέγης. Ακολούθησε η δημιουργία του 

Εικόνα 6. 6: Αναπαράσταση της λέσχης αξιωματικών
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καθώς και το στέγαστρο που υπήρχε πάνω από την πόρτα του πρώτου επιπέδου και οι 

που φαινόταν να υπήρχε στην πλαϊνή όψη. Από τη διαδικασία την 

αναγωγής που πραγματοποιήθηκε για την πλαϊνή και την μπροστινή 

όψη του κτίσματος, προέκυψαν οι διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων. Παρατηρήθηκε 

επίσης ότι σε κάθε επίπεδο της πλαϊνής όψης τα παράθυρα είχαν διαφορετικές διαστάσεις, 

ράθυρα της μπροστινής πλευράς ήταν μεγαλύτερα από αυτά στις πλαϊνές 

Δημιουργία Κτίσματος στο λιμάνι: Για το συγκεκριμένο κτίσμα εντοπίσθηκε και ο 

μεγαλύτερος αριθμός φωτογραφιών, οι οποίες είχαν ληφθεί από σημεία περιμετρικά του. 

σι, ήταν δυνατή η πιο λεπτομερής δημιουργία του. Το κτίσμα αποτελείται, επίσης, από 

δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από το δεύτερο, ενώ

τους έκταση απεικονίζεται ως μπαλκόνι του κυρίως κτιρίου του λιμανιού που βρίσκεται στ

υπερκείμενο επίπεδο. Η δημιουργία του πρώτου επιπέδου ολοκληρώνεται με τη 

δημιουργία της σκάλας που υπήρχε ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο κυρίως κτίριο, καθώς 

γκελα στις ακμές της κορυφής του και περιμετρικά. Ακολούθησε η δημιουργία 

κτίσματος, και των επιμέρους στοιχείων τους. Δημιουργήθηκαν οι πόρτες, τα 

παράθυρα, καθώς και το τοιχίο που υπήρχε περιμετρικά της στέγης. 

 
του λιμανιού όπως 

 

Εικόνα 6. 5: Πλαϊνή όψη του κηιρίου του λιμανιού, 

όπως απεικονίζεται στο τελικό μοντέλο

• Δημιουργία Λέσχης 

Αξιωματικών και Διοικητηρίου:

δύο αυτά κτίσματα βρίσκονται στο 

κέντρο του 

αποτελούν τα κτίσματα με τις 

μεγαλύτερες διαστάσεις. 

δημιουργήθηκε το πρώτο επίπεδο, 

το οποίο αποτελούσε και τη βάση 

των δύο κτιρίων. Ακολούθησε η 

δημιουργία του τοιχίου και των 

που υπήρχαν. Στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία των δύο κτισμάτων. Οι 

περισσότερες ιστορικές 

φωτογραφίες που βρέθηκαν 

απεικόνιζαν μόνο την μπροστινή όψη του συγκροτήματος, έτσι σε αυτή δημιουργήθηκαν 

και οι περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτές αφορούν εκτός από πόρτες και παράθυρα, 

στέγαστρο, σκάλες και τοιχίο περιμετρικά της στέγης. Ακολούθησε η δημιουργία του 

: Αναπαράσταση της λέσχης αξιωματικών 

καθώς και το στέγαστρο που υπήρχε πάνω από την πόρτα του πρώτου επιπέδου και οι 

που φαινόταν να υπήρχε στην πλαϊνή όψη. Από τη διαδικασία την 

αναγωγής που πραγματοποιήθηκε για την πλαϊνή και την μπροστινή 

όψη του κτίσματος, προέκυψαν οι διαστάσεις των παραπάνω στοιχείων. Παρατηρήθηκε 

όψης τα παράθυρα είχαν διαφορετικές διαστάσεις, 

ράθυρα της μπροστινής πλευράς ήταν μεγαλύτερα από αυτά στις πλαϊνές 

Για το συγκεκριμένο κτίσμα εντοπίσθηκε και ο 

μεγαλύτερος αριθμός φωτογραφιών, οι οποίες είχαν ληφθεί από σημεία περιμετρικά του. 

σι, ήταν δυνατή η πιο λεπτομερής δημιουργία του. Το κτίσμα αποτελείται, επίσης, από 

ενώ στην μεγαλύτερή 

τους έκταση απεικονίζεται ως μπαλκόνι του κυρίως κτιρίου του λιμανιού που βρίσκεται στο 

υπερκείμενο επίπεδο. Η δημιουργία του πρώτου επιπέδου ολοκληρώνεται με τη 

δημιουργία της σκάλας που υπήρχε ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο κυρίως κτίριο, καθώς 

γκελα στις ακμές της κορυφής του και περιμετρικά. Ακολούθησε η δημιουργία 

γήθηκαν οι πόρτες, τα 

 
ιρίου του λιμανιού, 

όπως απεικονίζεται στο τελικό μοντέλο 

Δημιουργία Λέσχης 

Αξιωματικών και Διοικητηρίου: Τα 

δύο αυτά κτίσματα βρίσκονται στο 

κέντρο του στρατοπέδου και 

αποτελούν τα κτίσματα με τις 

μεγαλύτερες διαστάσεις. Αρχικά 

δημιουργήθηκε το πρώτο επίπεδο, 

το οποίο αποτελούσε και τη βάση 

των δύο κτιρίων. Ακολούθησε η 

δημιουργία του τοιχίου και των 

που υπήρχαν. Στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία των δύο κτισμάτων. Οι 

περισσότερες ιστορικές 

φωτογραφίες που βρέθηκαν 

απεικόνιζαν μόνο την μπροστινή όψη του συγκροτήματος, έτσι σε αυτή δημιουργήθηκαν 

από πόρτες και παράθυρα, 

στέγαστρο, σκάλες και τοιχίο περιμετρικά της στέγης. Ακολούθησε η δημιουργία του 



 

τοιχίου μπροστά από αυτά, καθώς και της κυκλικής σκάλας που υπήρχε στο κέντρο του, 

γύρω από ένα άγαλμα το οποίο δημιουργήθηκε σε επόμενο στάδιο.

 

• Δημιουργία θεάτρου: Ο χώρος του θεάτρου αποτελείται από το κυρίως κτίριο, τη σκηνή και 

τις κερκίδες, καθώς και κάποια τοιχία περιμετρικά του 

κερκίδες. Οι κερκίδες αποτελούντα

υπήρχαν οι θέσεις των επισήμων.

σημείων του εδάφους στη βάση και την κορυφή τους υπολογίσθηκε η κλίση. Στη συνέχεια 

αξιοποιώντας ιστορικές φωτογραφίες που εντοπίσθηκαν, μετρήθηκε ο αριθμός των σειρών

κάθε διαζώματος και ανάλογα υπολογίσθηκε το ύψος κάθε σειράς. Στη συνέχεια, 

γνωρίζοντας το μήκος και πλάτος της 

μεγέθη κάθε σειράς. Όσον αφορά τα καθίσματα των επισήμων, εφόσον δεν ήταν δυνατή η 

μέτρηση των διαστάσεώ

προσδιορισμό των τιμών: Μετρήθηκε ο αριθμός των καθισμάτων που υπήρχαν, όπως αυτά 

απεικονίζονταν στις φωτογραφίες. Εφόσον 

το μήκος και πλάτος της πρώ

δημιουργία της σκηνής, με τις αντίστοιχες σκάλες, καθώς και του κτιρίου του θεάτρου με 

όλες τις λεπτομέρειες που απεικονίζονταν

Εικόνα 6. 7: Αναπαράσταση του χώρου του

 

 

6.1.1.3 Δημιουργία Υλικών και

 

Το Maya προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας των υλικών που απαρτίζουν τα 

αντικείμενα που συνθέτουν μια σκηνή, μέσω συγκεκριμένων 

Editor) και ειδικά διαμορφωμένου 

πραγματοποιείται η δημιουργία των υλικών. Αρχικά επιλέγεται το είδος της επιφάνειας, ενώ στη 

συνέχεια αυτή διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να συμβάλλει στην περισσότερο ρεαλιστική 

απόδοση της σκηνής. Mπορούν να αποδοθούν στην επιφάνεια σειρά στοιχείων και 

χαρακτηριστικών, όπως χρώμα, ανάγλυφο κ.ά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε όσων 

στοιχείων παρέχει το λογισμικό είτε η εισαγωγή άλλων.

μπορούν να αποκτηθούν μέσω διαδικτύου, από τον ιστότοπο της 

υλικού ακολουθεί η αντιστοίχιση

 

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται ο έλεγχος και η διόρθωση του τρόπου με τον οποίο η 

αντίστοιχη εικόνα, υφή κλπ «ντύνει

τμήματα του μοντέλου και ο τρόπος απόδοσης της υφής ανάλογα με το σχήμα τους (επίπεδα, 

σφαιρικά, κυλινδρικά). Σε αυτό το σημείο παρατηρείται και διορθώνεται αν κάποια επιφάνεια είναι 

ανάποδα, αν πλευρές συμπίπτουν κλπ. Στη συνέχεια τα τμήματα αυτά τροποποιούνται 

υπάρχουν αλλοιώσεις. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη συνέχεια της υφής στις ακμές του 
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μπροστά από αυτά, καθώς και της κυκλικής σκάλας που υπήρχε στο κέντρο του, 

γύρω από ένα άγαλμα το οποίο δημιουργήθηκε σε επόμενο στάδιο. 

 

Ο χώρος του θεάτρου αποτελείται από το κυρίως κτίριο, τη σκηνή και 

τις κερκίδες, καθώς και κάποια τοιχία περιμετρικά του χώρου. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι 

κερκίδες. Οι κερκίδες αποτελούνταν από δύο πέτρινα διαζώματα,  ενώ στην πρώτη σειρά

πήρχαν οι θέσεις των επισήμων. Γνωρίζοντας την υψομετρική διαφορά μεταξύ των 

σημείων του εδάφους στη βάση και την κορυφή τους υπολογίσθηκε η κλίση. Στη συνέχεια 

αξιοποιώντας ιστορικές φωτογραφίες που εντοπίσθηκαν, μετρήθηκε ο αριθμός των σειρών

ατος και ανάλογα υπολογίσθηκε το ύψος κάθε σειράς. Στη συνέχεια, 

γνωρίζοντας το μήκος και πλάτος της περιοχής των κερκίδων, υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα 

μεγέθη κάθε σειράς. Όσον αφορά τα καθίσματα των επισήμων, εφόσον δεν ήταν δυνατή η 

μέτρηση των διαστάσεών τους, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία για τον 

προσδιορισμό των τιμών: Μετρήθηκε ο αριθμός των καθισμάτων που υπήρχαν, όπως αυτά 

απεικονίζονταν στις φωτογραφίες. Εφόσον επρόκειτο για όμοια καθίσματα και γνωρίζοντας 

το μήκος και πλάτος της πρώτης σειράς, υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις τους. Ακολούθησε η 

δημιουργία της σκηνής, με τις αντίστοιχες σκάλες, καθώς και του κτιρίου του θεάτρου με 

που απεικονίζονταν 

 
: Αναπαράσταση του χώρου του θεάτρου 

Εικόνα 6. 8: Οι κερκίδες των επισήμων

και Απόδοση Υφής 

προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας των υλικών που απαρτίζουν τα 

αντικείμενα που συνθέτουν μια σκηνή, μέσω συγκεκριμένων εργαλείων (Material

) και ειδικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος (UV Editing). Μέσω του 

πραγματοποιείται η δημιουργία των υλικών. Αρχικά επιλέγεται το είδος της επιφάνειας, ενώ στη 

συνέχεια αυτή διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να συμβάλλει στην περισσότερο ρεαλιστική 

πορούν να αποδοθούν στην επιφάνεια σειρά στοιχείων και 

χαρακτηριστικών, όπως χρώμα, ανάγλυφο κ.ά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε όσων 

στοιχείων παρέχει το λογισμικό είτε η εισαγωγή άλλων. Υπάρχουν ακόμα υλικά και υφές που 

να αποκτηθούν μέσω διαδικτύου, από τον ιστότοπο της Autodesk.

αντιστοίχιση του με το αντίστοιχο αντικείμενο.  

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται ο έλεγχος και η διόρθωση του τρόπου με τον οποίο η 

ίστοιχη εικόνα, υφή κλπ «ντύνει" το αντικείμενο, μέσω του UV Editor. 

του μοντέλου και ο τρόπος απόδοσης της υφής ανάλογα με το σχήμα τους (επίπεδα, 

σφαιρικά, κυλινδρικά). Σε αυτό το σημείο παρατηρείται και διορθώνεται αν κάποια επιφάνεια είναι 

ανάποδα, αν πλευρές συμπίπτουν κλπ. Στη συνέχεια τα τμήματα αυτά τροποποιούνται 

υπάρχουν αλλοιώσεις. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη συνέχεια της υφής στις ακμές του 

μπροστά από αυτά, καθώς και της κυκλικής σκάλας που υπήρχε στο κέντρο του, 

Ο χώρος του θεάτρου αποτελείται από το κυρίως κτίριο, τη σκηνή και 

. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι 

ενώ στην πρώτη σειρά 

Γνωρίζοντας την υψομετρική διαφορά μεταξύ των 

σημείων του εδάφους στη βάση και την κορυφή τους υπολογίσθηκε η κλίση. Στη συνέχεια 

αξιοποιώντας ιστορικές φωτογραφίες που εντοπίσθηκαν, μετρήθηκε ο αριθμός των σειρών 

ατος και ανάλογα υπολογίσθηκε το ύψος κάθε σειράς. Στη συνέχεια, 

των κερκίδων, υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα 

μεγέθη κάθε σειράς. Όσον αφορά τα καθίσματα των επισήμων, εφόσον δεν ήταν δυνατή η 

ν τους, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία για τον προσεγγιστικό 

προσδιορισμό των τιμών: Μετρήθηκε ο αριθμός των καθισμάτων που υπήρχαν, όπως αυτά 

για όμοια καθίσματα και γνωρίζοντας 

της σειράς, υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις τους. Ακολούθησε η 

δημιουργία της σκηνής, με τις αντίστοιχες σκάλες, καθώς και του κτιρίου του θεάτρου με 

 
: Οι κερκίδες των επισήμων 

προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας των υλικών που απαρτίζουν τα 

Material Editor και UV 

Μέσω του Material Editor 

πραγματοποιείται η δημιουργία των υλικών. Αρχικά επιλέγεται το είδος της επιφάνειας, ενώ στη 

συνέχεια αυτή διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να συμβάλλει στην περισσότερο ρεαλιστική 

πορούν να αποδοθούν στην επιφάνεια σειρά στοιχείων και 

χαρακτηριστικών, όπως χρώμα, ανάγλυφο κ.ά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε όσων 

Υπάρχουν ακόμα υλικά και υφές που 

 Τη δημιουργία του 

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται ο έλεγχος και η διόρθωση του τρόπου με τον οποίο η 

. Αρχικά επιλέγονται 

του μοντέλου και ο τρόπος απόδοσης της υφής ανάλογα με το σχήμα τους (επίπεδα, 

σφαιρικά, κυλινδρικά). Σε αυτό το σημείο παρατηρείται και διορθώνεται αν κάποια επιφάνεια είναι 

ανάποδα, αν πλευρές συμπίπτουν κλπ. Στη συνέχεια τα τμήματα αυτά τροποποιούνται ώστε να μην 

υπάρχουν αλλοιώσεις. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη συνέχεια της υφής στις ακμές του 
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αντικειμένου επιλέγεται η “συρραφή” των δύο πλευρών (sew), ενώ μπορεί να τροποποιηθεί και το 

μέγεθος της αποδιδόμενης υφής για να συνάδει με αυτό του αντικειμένου. 

 

Με την εκκίνηση του εργαλείου, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο απεικονίζεται το περίγραμμα 

τους αντικειμένου καθώς και η εικόνα της αποδιδόμενης υφής. Για την απόδοση υφής χωρίς 

παραμορφώσεις το περίγραμμα του αντικειμένου πρέπει εμφανίζεται με τη μορφή που θα είχε αν 

δεν αποτελούσε κλειστό σχήμα, σαν να ήταν τρισδιάστατη δημιουργία από χαρτί πριν 

συναρμολογηθεί. Στον UV Editor υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης όλων των σημείων, ακμών και 

εδρών που εμφανίζουν πρόβλημα. Με τον διαφορετικό χρωματισμό εδρών είναι δυνατό να 

εντοπισθεί αν αυτές είναι ανάποδα (η υφή θα αποδοθεί στη μέσα πλευρά) ή αν συμπίπτουν με 

άλλες. Αντίστοιχα, μπορεί να απεικονισθεί και η ορθότητα του τρόπου απόδοσης της υφής. Για την 

ευκολότερη εφαρμογή αντίστοιχων υφών στις έδρες υπάρχουν εργαλεία για κάθε βασικό σχήμα 

(επίπεδο, σφαίρα κλπ) ενώ παρέχεται και η δυνατότητα επιλογής του προσανατολισμού με τον 

οποίο η εικόνα θα προβληθεί πάνω στο αντικείμενο ώστε να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Για αυτό το 

σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους άξονες του συστήματος αναφοράς ή ακόμα και 

η γωνία θέασης του αντικείμενου μέσω μιας κάμερας. Τέλος προσφέρονται εργαλεία περαιτέρω 

επεξεργασίας του τρόπου που αποδίδεται η υφή.  

 

Για την απόδοση υφών δημιουργήθηκαν διαφορετικά υλικά ανάλογα με τις πληροφορίες που 

συλλέχτηκαν από φωτογραφίες και τη βιβλιογραφία. Η πλειοψηφία των κτισμάτων είχαν χτιστεί 

από πέτρες, ενώ χρωματίστηκαν με ασβέστη. Έτσι για το υλικό των κτιρίων επιλέχθηκε μία απλή 

επιφάνεια, ενώ δημιουργήθηκε υφή χρησιμοποιώντας εικόνα που αποκτήθηκε από τον ιστότοπο 

της Autodesk και απεικόνιζε έναν τοίχο με την επιθυμητή τραχύτητα (displacement map). 

Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικών χρωματισμών τέτοια υλικά, ενός λευκού και ανοιχτού γκρι, 

καθώς παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στον χρωματισμό κάποιων κτισμάτων. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν τα υλικά για τις πόρτες και τα παράθυρα, τα οποία λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και της περιόδου θεωρήθηκαν ξύλινα. Για την ολοκλήρωση των 

παραθύρων δημιουργήθηκε και διαφανές υλικό για τα τζάμια. Για τις πόρτες δημιουργήθηκαν δύο 

διαφορετικά υλικά όσον αφορά στην υφή, τα οποία αποδόθηκαν ανάλογα με τις διαστάσεις τους. 

Για τις σκηνές χρησιμοποιήθηκε υλικό υφάσματος, ενώ δημιουργήθηκαν υλικά για τα κεραμίδια και 

τις κερκίδες του θεάτρου. Ακολούθησε η απόδοση των υλικών στα αντίστοιχα αντικείμενα και η 

επεξεργασία των υφών ώστε να μην υπάρχουν αλλοιώσεις όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 

6.2 Το λογισμικό Mudbox  

Το Mudbox αποτελεί λογισμικό, επίσης, της Autodesk και χρησιμοποιείται κυρίως για τη 

δημιουργία χαρακτήρων σε animation. Προσφέρει μεγάλη δυνατότητα απόδοσης λεπτομερειών, 

ενώ η λειτουργία, εκτός των άλλων, αφορά στη δυνατότητα λεπτομερούς επεξεργασίας 

τρισδιάστατων μοντέλων. Αυτό πραγματοποιείται από σειρά εργαλείων «γλυπτικής» (sculpting), 

χρωματισμού (painting) κ.ά. Κάθε κατηγορία εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μοτίβο κατά 

την εφαρμογή τους, κάποια εικόνα η οποία μπορεί να λειτουργεί ως το σχήμα εφαρμογής του ίδιου 

του εργαλείου, ως στένσιλ ή ακόμα να προβληθεί πάνω στο αντικείμενο, ενώ μπορεί να επιλεχθεί η 

ισχύς και το εύρος εφαρμογής κάθε εργαλείου.  

 

Κατά την έναρξη κάθε έργου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κάποιου βασικού σχήματος που 

υπάρχει στο λογισμικό ως αφετηρία (base mesh). Αυτό μπορεί να είναι ένας κύβος ή μία σφαίρα, 

αλλά ακόμα και η μορφή ενός ανθρώπου ή μια γάτα. Στον ιστότοπο της Autodesk υπάρχουν ακόμα 

περισσότερα αρχικά μοντέλα. Η εισαγωγή του αντικειμένου γίνεται σε κάποιο επίπεδο (layer) και 

ακολουθεί η επεξεργασία του. Κατά την αρχική τους μορφή τα αντικείμενα έχουν δύο επίπεδα 

πληροφορίας, τα οποία αναφέρονται στο πλήθος των πολυγώνων από τα οποία απαρτίζονται. 



 

Πρόκειται για το αρχικό base mesh

δημιουργίας θεωρητικά άπειρων επιπέδων, ανάλογα με τη λεπτομέρεια που επιθυμείται. Συνήθως 

η δημιουργία επτά με οχτώ αρκεί χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερες απαιτήσεις μνήμης. Στα 

αρχικά επίπεδα, συνήθως πραγματοποιείται μια 

αποδοθεί το επιθυμητό σχήμα. Για τη δημιουργία του προσφέρονται διάφορα εργαλεία τοπικής 

επεξεργασίας των πολυγώνων που συνθέτουν τα αντικείμενο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

εισαγωγής αρθρώσεων (joints) ώστε να 

πραγματική. Η διαδικασία της σχεδίασης μπορεί να συνεχιστεί 

λεπτομέρειας, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Μόλις ολοκληρωθεί η 

δημιουργία της μορφής του μοντέλου 

αντίστοιχο επίπεδο (paint layer).

μπορεί να εξαχθεί για επεξεργασία ή αξιοποίηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.

 

Κάποιες από τις δυνατότητες των ερ

διαδικασία δημιουργίας αντικειμένων.

 

6.2.1 Eπεξεργασία στο Mudbox

 

Η χρήση του Mudbox επιλέχθηκε 

της Μακρονήσου και για το χρωματισμό του μοντέλου του

φωτογραμμετρική επεξεργασία των Α/Φ. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε

η δημιουργία αντικειμένων  που 

σχήμα το οποίο δεν μπορούσε να 

και ο πιο λεπτομερής χρωματισμός του

 

Για τη δημιουργία του αγάλματος του

μιας γάτας. Αυτό τροποποιήθηκε ώστε να προσεγγίσει το επιθυμητό σχήμα. Αρχικά 

δημιουργήθηκαν αρθρώσεις (joints

Εικόνα 6. 10: Το έδαφος όπως φαίνεται κατά την απόδοση στο Maya

Εικόνα 6. 9: Το έδαφος όπως απεικονίζεται στο viewport
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mesh –Level O και ακόμα ένα πιο λεπτομερές. Υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας θεωρητικά άπειρων επιπέδων, ανάλογα με τη λεπτομέρεια που επιθυμείται. Συνήθως 

η δημιουργία επτά με οχτώ αρκεί χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερες απαιτήσεις μνήμης. Στα 

αρχικά επίπεδα, συνήθως πραγματοποιείται μια πρώτη επεξεργασία του αντικειμένου, ώστε να 

αποδοθεί το επιθυμητό σχήμα. Για τη δημιουργία του προσφέρονται διάφορα εργαλεία τοπικής 

των πολυγώνων που συνθέτουν τα αντικείμενο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

) ώστε να προσομοιάζεται η κίνηση ανθρώπων ή ζώων με την 

Η διαδικασία της σχεδίασης μπορεί να συνεχιστεί εισάγοντας περισσότερα επίπεδα 

λεπτομέρειας, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Μόλις ολοκληρωθεί η 

δημιουργία της μορφής του μοντέλου υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού του, δημιουργώντας 

). Το τελικό αποτέλεσμα, το μοντέλο με την υφή και το χρωματισμό 

μπορεί να εξαχθεί για επεξεργασία ή αξιοποίηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. 

Κάποιες από τις δυνατότητες των εργαλείων θα παρουσιαστούν στη συνέχεια μέσα από τη 

διαδικασία δημιουργίας αντικειμένων. 

Eπεξεργασία στο Mudbox 

επιλέχθηκε για τη δημιουργία δύο αγαλμάτων, του εδάφους για όλο το νησί 

της Μακρονήσου και για το χρωματισμό του μοντέλου του εδάφους που 

επεξεργασία των Α/Φ. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε γιατί ήταν επιθυμητή 

που δεν ήταν διαθέσιμα στοιχεία για τις διαστάσεις τους ενώ διέθεταν 

σχήμα το οποίο δεν μπορούσε να αναπαρασταθεί επαρκώς από κάποιο βασικό πολύγωνο, καθώς 

και ο πιο λεπτομερής χρωματισμός του. 

αγάλματος του λιονταριού επιλέχθηκε η χρήση ως base

τό τροποποιήθηκε ώστε να προσεγγίσει το επιθυμητό σχήμα. Αρχικά 

joints) στα πόδια, τα γόνατα και το λαιμό του αντικειμένου, ώστε να 

φαίνεται κατά την απόδοση στο Maya 

: Το έδαφος όπως απεικονίζεται στο viewport του Maya 

τομερές. Υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας θεωρητικά άπειρων επιπέδων, ανάλογα με τη λεπτομέρεια που επιθυμείται. Συνήθως 

η δημιουργία επτά με οχτώ αρκεί χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερες απαιτήσεις μνήμης. Στα 

πρώτη επεξεργασία του αντικειμένου, ώστε να 

αποδοθεί το επιθυμητό σχήμα. Για τη δημιουργία του προσφέρονται διάφορα εργαλεία τοπικής 

των πολυγώνων που συνθέτουν τα αντικείμενο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

προσομοιάζεται η κίνηση ανθρώπων ή ζώων με την 

περισσότερα επίπεδα 

λεπτομέρειας, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Μόλις ολοκληρωθεί η 

υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού του, δημιουργώντας 

Το τελικό αποτέλεσμα, το μοντέλο με την υφή και το χρωματισμό 

γαλείων θα παρουσιαστούν στη συνέχεια μέσα από τη 

για τη δημιουργία δύο αγαλμάτων, του εδάφους για όλο το νησί 

εδάφους που προέκυψε από την 

γιατί ήταν επιθυμητή 

ιαστάσεις τους ενώ διέθεταν 

ρκώς από κάποιο βασικό πολύγωνο, καθώς 

base mesh το μοντέλο 

τό τροποποιήθηκε ώστε να προσεγγίσει το επιθυμητό σχήμα. Αρχικά 

του αντικειμένου, ώστε να 



 

επιτευχθεί η στάση στην οποία απεικονίζεται το λιοντάρι ως άγαλμα, χωρίς να αλλοιωθεί το σχήμα. 

Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία του κορμού, των ποδιών και του κεφαλιού του αρχικού μοντέλου 

ώστε να αρχίσει να παίρνει τη μορφή λιονταριού. Ακολούθησε η δημιουργία δύο ακόμα επιπέδων 

λεπτομέρειας στα οποία διαμορφώθηκαν οι λεπτομέρειες κυρίως στο κεφάλι του ζώου. Η απόδοση 

υλικού πραγματοποιήθηκε στο Maya

 

Για τη δημιουργία του αγάλματος της λέσχης αξιωμα

ανθρώπινη φιγούρα. Για την προσαρμογή της στάσης της στην αντίστοιχη του αγάλματος έγινε 

εισαγωγή joints στους καρπούς, τους αγκώνες και τους 

μορφής συνεχίστηκε με την επεξεργασία του 

του χιτώνα. Για τον χιτώνα χρησιμοποιήθηκε ένας 

κύβος, ο οποίος επεξεργάστηκε μέχρι να λάβει το 

επιθυμητό σχήμα. Τέλος, τα δύο αντικείμενα

ενώθηκαν, ενώ η απόδοση υλικού 

πραγματοποιήθηκε επίσης στο Maya

 

Η δημιουργία μοντέλου για το σύνολο

της Μακρονήσου πραγματοποιήθηκε 

αξιοποιώντας εικόνες από το 

εξής: ως αρχικό μοντέλο επιλέχθηκε μια επίπεδη 

επιφάνεια και στη συνέχεια το εργαλείο 

την επιλογή να χρησιμοποιεί ως αποτέλεσμα 

εφαρμογής την εικόνα. Το μέγεθος εφαρμογής 

του εργαλείου  επιλέχθηκε να υπερβαίνει αυτό της επιφάνειας ώστε όλη η

ταυτόχρονα σε αυτή. Με αυτό τον τρόπο 

να χρειάζεται η επανάληψη εφαρμογής του εργαλείου. Με αυτό τον τρόπο εφαρμογής του 

εργαλείου αποτυπώνεται η μορφή και το ανάγλυφο του νησιού στ

εικόνα προβλήθηκε πάνω στο αντικείμενο για τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Η 

παραπάνω διαδικασία προφανώς δεν αποτελεί μέθοδο δημιουργίας ενός ακριβούς μοντέλου του 

εδάφους. Η χρήση του αντικειμένου που προέκυψε, όμως, α

γενικότερης απεικόνισης στα πλαίσια της δημιουργίας του τελικού βίντεο, οπότε το 

στοιχείο δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή 

Εικόνα 6. 11: Το μοντέλο του αγάλματος λιονταριού όπως 

φαίνεται στο viewport του Maya 
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επιτευχθεί η στάση στην οποία απεικονίζεται το λιοντάρι ως άγαλμα, χωρίς να αλλοιωθεί το σχήμα. 

Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία του κορμού, των ποδιών και του κεφαλιού του αρχικού μοντέλου 

να παίρνει τη μορφή λιονταριού. Ακολούθησε η δημιουργία δύο ακόμα επιπέδων 

στα οποία διαμορφώθηκαν οι λεπτομέρειες κυρίως στο κεφάλι του ζώου. Η απόδοση 

Maya. 

του αγάλματος της λέσχης αξιωματικών  ως base mesh χρησιμοποιήθηκε μια 

ανθρώπινη φιγούρα. Για την προσαρμογή της στάσης της στην αντίστοιχη του αγάλματος έγινε 

στους καρπούς, τους αγκώνες και τους ώμους του αντικειμένου. Η αλλαγή της 

μορφής συνεχίστηκε με την επεξεργασία του κεφαλιού, ενώ το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία 

χρησιμοποιήθηκε ένας 

ς επεξεργάστηκε μέχρι να λάβει το 

επιθυμητό σχήμα. Τέλος, τα δύο αντικείμενα 

ενώθηκαν, ενώ η απόδοση υλικού 

Maya.   

σύνολο του νησιού 

της Μακρονήσου πραγματοποιήθηκε 

αξιοποιώντας εικόνες από το Google Earth, ως 

εξής: ως αρχικό μοντέλο επιλέχθηκε μια επίπεδη 

επιφάνεια και στη συνέχεια το εργαλείο sculpt με 

να χρησιμοποιεί ως αποτέλεσμα 

εφαρμογής την εικόνα. Το μέγεθος εφαρμογής 

υπερβαίνει αυτό της επιφάνειας ώστε όλη η εικόνα να αποτυπωθεί 

ταυτόχρονα σε αυτή. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα αποτυπώνεται ως μορφή στην επιφάνεια, χωρίς 

να χρειάζεται η επανάληψη εφαρμογής του εργαλείου. Με αυτό τον τρόπο εφαρμογής του 

εργαλείου αποτυπώνεται η μορφή και το ανάγλυφο του νησιού στο επίπεδο. Τέλος, η αρχική 

εικόνα προβλήθηκε πάνω στο αντικείμενο για τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Η 

παραπάνω διαδικασία προφανώς δεν αποτελεί μέθοδο δημιουργίας ενός ακριβούς μοντέλου του 

εδάφους. Η χρήση του αντικειμένου που προέκυψε, όμως, αφορά μόνο την ανάγκης μιας 

γενικότερης απεικόνισης στα πλαίσια της δημιουργίας του τελικού βίντεο, οπότε το 

στοιχείο δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή της. 

 
Το μοντέλο του αγάλματος λιονταριού όπως Εικόνα 6. 12: Το μοντέλο του αγάλματος λιονταριού κατά 

την απόδοση στο Maya 

 

Εικόνα 6. 13: Το άγαλμα τοποθετημένο στο 

επιτευχθεί η στάση στην οποία απεικονίζεται το λιοντάρι ως άγαλμα, χωρίς να αλλοιωθεί το σχήμα. 

Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία του κορμού, των ποδιών και του κεφαλιού του αρχικού μοντέλου 

να παίρνει τη μορφή λιονταριού. Ακολούθησε η δημιουργία δύο ακόμα επιπέδων 

στα οποία διαμορφώθηκαν οι λεπτομέρειες κυρίως στο κεφάλι του ζώου. Η απόδοση 

χρησιμοποιήθηκε μια 

ανθρώπινη φιγούρα. Για την προσαρμογή της στάσης της στην αντίστοιχη του αγάλματος έγινε 

αντικειμένου. Η αλλαγή της 

, ενώ το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία 

εικόνα να αποτυπωθεί 

η εικόνα αποτυπώνεται ως μορφή στην επιφάνεια, χωρίς 

να χρειάζεται η επανάληψη εφαρμογής του εργαλείου. Με αυτό τον τρόπο εφαρμογής του 

ο επίπεδο. Τέλος, η αρχική 

εικόνα προβλήθηκε πάνω στο αντικείμενο για τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Η 

παραπάνω διαδικασία προφανώς δεν αποτελεί μέθοδο δημιουργίας ενός ακριβούς μοντέλου του 

φορά μόνο την ανάγκης μιας 

γενικότερης απεικόνισης στα πλαίσια της δημιουργίας του τελικού βίντεο, οπότε το παραπάνω 

 

: Το μοντέλο του αγάλματος λιονταριού κατά 

: Το άγαλμα τοποθετημένο στο τελικό μοντέλο 



40 

 

6.3  Δημιουργία Σκηνής και Απόδοση 

Μέχρι αυτό το σημείο έχουν δημιουργηθεί τα κτίσματα και οι λοιπές λεπτομέρειες του 

στρατοπέδου. Για την ολοκλήρωση του μοντέλου, απομένει η εισαγωγή τους στο μοντέλο του 

εδάφους, καθώς και η δημιουργία κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων της σκηνής. Για την 

απόδοση του τελικού αποτελέσματος απαιτείται επιπλέων η δημιουργία των καμερών, η εισαγωγή 

της διαδρομής που η κάθε μία ακολουθεί και η τελική τους απόδοση. 

6.3.1 Δημιουργία επιμέρους στοιχείων σκηνής 

 

Για τη δημιουργία ενός περισσότερο ρεαλιστικού αποτελέσματος θεωρήθηκε σκόπιμη η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Maya και η δημιουργία κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων 

που θα συνθέσουν την τελική σκηνή. Η ρεαλιστικότερη απεικόνιση ενός νησιού σίγουρα απαιτεί 

την περιστοίχισή του από θάλασσα, καθώς και την ύπαρξη ουρανού, ενώ ο φωτισμός της περιοχής 

κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιείται από τον ήλιο. Ακόμα, η πρόσβαση σε αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνο με κάποιο πλωτό μέσο. Έτσι αποφασίσθηκε η δημιουργία θάλασσας και 

ουρανού, καθώς και ενός ιστιοπλοϊκού. 

 

Το Maya προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ουρανού και φυσικού φωτισμού, 

καθώς και θάλασσας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αυτός αποτελεί και τον μοναδικό τρόπο 

καθώς οι επιλογές για τη δημιουργία των στοιχείων αυτών είναι πολλές. Ο φωτισμός της σκηνής 

αφορά τη διαδικασία απόδοσής της, συνεπώς και τον αλγόριθμο-εργαλείο που χρησιμοποιείται. 

Κατά την έκδοση 2018 το Maya προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του Arnold, το οποίο προσφέρει 

τέτοιου είδους επιλογές. Παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή mental ray. Μέσα 

από το Arnold υπάρχει εκτός των άλλων η δυνατότητα δημιουργίας φυσικού φωτισμού (skydome 

light) καθώς και ουρανού (physical sky). Επιλέχθηκε η αξιοποίηση και των δύο σε συνδυασμό για τη 

βελτίωση του αποτελέσματος. Η χρήση του physical sky ως εικόνα στο sky dome light προσφέρει τη 

δυνατότητα παρέμβασης στη θέση και το μέγεθος του απεικονιζόμενου ήλιου, άρα και του 

φωτισμού της σκηνής κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Για τη δημιουργία της θάλασσας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Boss το οποίο προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας κυμάτων και τον προσδιορισμό σχέσεων αλληλεπίδρασής τους με 

αντικείμενα. Η δημιουργία των κυματισμών πραγματοποιείται πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια. Η 

ακρίβεια απεικόνισης και αναπαράστασης του κυματισμού εξαρτάται από τον αριθμό των 

υποδιαιρέσεων της επιφάνειας, ο οποίος όμως όσο αυξάνεται τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις 

αποκτά σε ισχύ επεξεργαστή, μνήμη κλπ. Το πρόβλημα της δημιουργίας ενός αποτελέσματος με 

υψηλή ανάλυση, χωρίς να επιβαρύνεται το μοντέλο επιχειρήθηκε να ξεπερασθεί αξιοποιώντας 

δυνατότητες του Arnold και του Material Editor, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. Μέσω του Boss 

υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων που επηρεάζουν τη μορφή, τον προσανατολισμό και 

άλλα στοιχεία του κυματισμού. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι η ανάλυση κατά x και y 

(resolution), και το patch size. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω μεγέθη χρειάζεται να 

διευκρινιστεί το εξής: κατά τη δημιουργία των κυματισμών χρησιμοποιώντας το  Boss ουσιαστικά 

προβάλλεται στην επιλεγμένη επιφάνεια ένα τμήμα του ωκεανού. Το μέγεθος του συνολικού 

ωκεανού περιγράφεται από το  patch size, ενώ αυτό που απεικονίζεται από το resolution. Το 

μέγεθος του patch size επηρεάζει και το ύψος του κυματισμού, καθώς όσο αυτό αυξάνεται, από το 

επίπεδο απεικονίζεται μικρότερο τμήμα του ωκεανού άρα υπάρχει και μικρότερη κλίμακα. Το 

μέγεθος των κυμάτων στην πραγματικότητα επηρεάζεται από το βάθος της θάλασσας και την 

ταχύτητα τους αέρα. Το Boss παρέχει τη δυνατότητα παρέμβασης στις τιμές αυτών των στοιχείων 

για την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος. Το Maya ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιεί τα 

εκατοστά, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει κάτω διαφορετικό, ενώ στο Boss τα μεγέθη παρουσιάζονται 

σε μέτρα. Κατά τον προσδιορισμό των μεγεθών που διαμορφώνουν τον κυματισμό χρειάζεται να 



 

ληφθεί υπόψη η παραπάνω διαφοροποίηση. Για τις ανάγκες τις εφαρμογής και τη δημιουργία πιο 

ρεαλιστικού αποτελέσματος δημιουργήθηκαν δύο κυματισμοί (

οι οποίοι συνδέθηκαν με μία επίπεδη επιφάνεια. Η επιφάνεια δεν ήταν απαραίτητο σε αυτό το 

στάδιο επεξεργασίας να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, ενώ δημιουργήθηκε υψηλός αριθμός 

υποδιαιρέσεων για την επίτευξη υψηλής ανάλυσης. 

υλικό που παρέχεται με την εφαρμογή 

ωκεανού που υπάρχει ήδη στο λογισμικό ως βάση 

κύριο κύμα. Στον attribute editor

depth και wind. Τα δύο τελευταία μεγέθη είναι κοινά για τα δύο κύματα, ενώ τα δύο πρώτα για το 

κύριο κύμα επιλέχθηκε να είναι μεγαλύτερα για την ανάδειξή του. Με την ολοκλήρωση των 

αλλαγών τα κύματα και ο αφρός αποθηκεύτηκαν 

μοντέλο για να αντικατασταθεί από μία άλλη μεγαλύτερων διαστάσεων (για να περιέχει όλη την 

περιοχή), αλλά σημαντικά λιγότερων υποδιαιρέσεων. Στη νέα 

δημιουργία κυμάτων, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή όσων 

υφή, ενώ αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που έχει το 

αφορά την υφή κατά τη διαδικασία της απόδοσης.

προβολή και σύνδεση των δημιουργημένων αρχε

την ορθή απεικόνισή τους χρειάζεται

προβολής ώστε να πραγματοποιείται από πάνω και κάθετα στην επιφάνεια, ενώ το μέγεθός της να 

είναι αντίστοιχο με αυτό του 

μοντέλο δεν επιβαρύνεται, ενώ οι κυματισμοί απεικονίζονται σε υψηλή ανάλυση κατά την 

απόδοση.  

 

Η δημιουργία του ιστιοπλοϊκού πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστό 

στο τελικό μοντέλο. Αρχικά, χρησιμοποιώντας ως αναφορά ένα 

δημιουργήθηκε διαμορφώθηκε η καρίνα και τα κατάρτια. Για να δημιουργηθούν τα πανιά κ

απεικονίζεται η φυσική τους κίνηση με τον αέρα, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που προσφέρει το 

λογισμικό για τη δημιουργία και 

επίπεδη επιφάνεια χωρίς υποδιαιρέσεις, η οποία τροποποιείται όσον αφο

αποκτήσει την επιθυμητή μορφή του πανιού. Στις επιφάνειες στο 

υφής μόνο σε μία όψη, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό και το πανί να έχει συνολικό χρώμα δόθηκε 

την επιφάνεια πάχος χρησιμοποιώντας το εργαλείο

επιθυμητή μορφή επιλέγεται και στη συνέχεια χρησιμοποιείται το εργαλείο 

το σημείο η επιφάνεια έχει τα χαρακτηριστικά υφάσματος και κατά 

τη διάρκεια του animation κινείται προς τα κάτω. Αυτό συ

γιατί κατά τη δημιουργία και 

υπόψη η επίδραση της βαρύτητας στο αντικείμενο. Για τη σύνδεση 

του πανιού με τα κατάρτια, και τον περιορισμό της κίνησής του 

χρειάζεται να επιλεχθούν σημεία περιορισμού του 

Αρχικά επιλέγονται τα κατάρτια και ορίζοντα ως αντικείμενα επαφής 

(passive collider). Στη συνέχεια επιλέγονται κόμβοι

άκρες των πανιών που θα αποτελέσουν τα 

τα κατάρτια (constrain points

προέκυψε ένα μοντέλο ιστιοπλοϊκού με τη δυνατότητα 

κίνησης των πανιών. Με αντίστοιχο τρόπο δημιουργήθηκε και η 

σημαία του στρατοπέδου.  
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η παραπάνω διαφοροποίηση. Για τις ανάγκες τις εφαρμογής και τη δημιουργία πιο 

ρεαλιστικού αποτελέσματος δημιουργήθηκαν δύο κυματισμοί (primary wave και 

αν με μία επίπεδη επιφάνεια. Η επιφάνεια δεν ήταν απαραίτητο σε αυτό το 

στάδιο επεξεργασίας να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, ενώ δημιουργήθηκε υψηλός αριθμός 

υποδιαιρέσεων για την επίτευξη υψηλής ανάλυσης. Στη συνέχεια αποδόθηκε στην επιφάνεια ένα 

ου παρέχεται με την εφαρμογή Arnold και επιτρέπει την απόδοση της ιδιότητας του 

ωκεανού που υπάρχει ήδη στο λογισμικό ως βάση (presets). Ακολούθησε η δημιουργία αφρού

editor για κάθε κύμα προσδιοριστήκαν τα resolution

Τα δύο τελευταία μεγέθη είναι κοινά για τα δύο κύματα, ενώ τα δύο πρώτα για το 

κύριο κύμα επιλέχθηκε να είναι μεγαλύτερα για την ανάδειξή του. Με την ολοκλήρωση των 

αλλαγών τα κύματα και ο αφρός αποθηκεύτηκαν (cache), ενώ η επιφάνεια αφαιρέθηκε από το 

μοντέλο για να αντικατασταθεί από μία άλλη μεγαλύτερων διαστάσεων (για να περιέχει όλη την 

περιοχή), αλλά σημαντικά λιγότερων υποδιαιρέσεων. Στη νέα επιφάνεια αντί γα την εκ νέου 

δημιουργία κυμάτων, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή όσων δημιουργήθηκαν προηγουμένως ως 

αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που έχει το Arnold για τη δημιουργία υποδιαιρέσεων όσον 

αφορά την υφή κατά τη διαδικασία της απόδοσης. Η εφαρμογή της υφής πραγματοποιείται με την

προβολή και σύνδεση των δημιουργημένων αρχείων κυματισμού και αφρού στην επιφάνεια. Για 

χρειάζεται η αλλαγή της κλίμακας και του προσανατολισμού κάθε 

ώστε να πραγματοποιείται από πάνω και κάθετα στην επιφάνεια, ενώ το μέγεθός της να 

ου resolution δημιουργίας των κυματισμών .Με αυτό τον τρόπο το 

μοντέλο δεν επιβαρύνεται, ενώ οι κυματισμοί απεικονίζονται σε υψηλή ανάλυση κατά την 

Η δημιουργία του ιστιοπλοϊκού πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστό project και στη συνέχεια εισήχθη 

στο τελικό μοντέλο. Αρχικά, χρησιμοποιώντας ως αναφορά ένα πρόχειρο

δημιουργήθηκε διαμορφώθηκε η καρίνα και τα κατάρτια. Για να δημιουργηθούν τα πανιά κ

απεικονίζεται η φυσική τους κίνηση με τον αέρα, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που προσφέρει το 

για τη δημιουργία και animation υφασμάτων (nDynamics). Αρχικά δημιουργείται μία 

επίπεδη επιφάνεια χωρίς υποδιαιρέσεις, η οποία τροποποιείται όσον αφορά τις διαστάσεις για να 

αποκτήσει την επιθυμητή μορφή του πανιού. Στις επιφάνειες στο Maya είναι δυνατή η απόδοση 

υφής μόνο σε μία όψη, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό και το πανί να έχει συνολικό χρώμα δόθηκε 

την επιφάνεια πάχος χρησιμοποιώντας το εργαλείο extrude. Μόλις η επιφάνεια αποκτήσει την 

μορφή επιλέγεται και στη συνέχεια χρησιμοποιείται το εργαλείο Create

το σημείο η επιφάνεια έχει τα χαρακτηριστικά υφάσματος και κατά 

κινείται προς τα κάτω. Αυτό συμβαίνει 

γιατί κατά τη δημιουργία και animation υφασμάτων λαμβάνεται 

η επίδραση της βαρύτητας στο αντικείμενο. Για τη σύνδεση 

του πανιού με τα κατάρτια, και τον περιορισμό της κίνησής του 

να επιλεχθούν σημεία περιορισμού του (constrains). 

ρχικά επιλέγονται τα κατάρτια και ορίζοντα ως αντικείμενα επαφής 

. Στη συνέχεια επιλέγονται κόμβοι (vertices) στις 

άκρες των πανιών που θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης τους με 

points to surface). Με αυτό τον τρόπο 

προέκυψε ένα μοντέλο ιστιοπλοϊκού με τη δυνατότητα φυσικής 

Με αντίστοιχο τρόπο δημιουργήθηκε και η 

Εικόνα 6. 

σημαίας 

η παραπάνω διαφοροποίηση. Για τις ανάγκες τις εφαρμογής και τη δημιουργία πιο 

και secondary wave), 

αν με μία επίπεδη επιφάνεια. Η επιφάνεια δεν ήταν απαραίτητο σε αυτό το 

στάδιο επεξεργασίας να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, ενώ δημιουργήθηκε υψηλός αριθμός 

Στη συνέχεια αποδόθηκε στην επιφάνεια ένα 

και επιτρέπει την απόδοση της ιδιότητας του 

). Ακολούθησε η δημιουργία αφρού στο 

resolution, patch size, ocean 

Τα δύο τελευταία μεγέθη είναι κοινά για τα δύο κύματα, ενώ τα δύο πρώτα για το 

κύριο κύμα επιλέχθηκε να είναι μεγαλύτερα για την ανάδειξή του. Με την ολοκλήρωση των 

άνεια αφαιρέθηκε από το 

μοντέλο για να αντικατασταθεί από μία άλλη μεγαλύτερων διαστάσεων (για να περιέχει όλη την 

αντί γα την εκ νέου 

δημιουργήθηκαν προηγουμένως ως 

για τη δημιουργία υποδιαιρέσεων όσον 

ς υφής πραγματοποιείται με την 

ίων κυματισμού και αφρού στην επιφάνεια. Για 

η αλλαγή της κλίμακας και του προσανατολισμού κάθε 

ώστε να πραγματοποιείται από πάνω και κάθετα στην επιφάνεια, ενώ το μέγεθός της να 

Με αυτό τον τρόπο το 

μοντέλο δεν επιβαρύνεται, ενώ οι κυματισμοί απεικονίζονται σε υψηλή ανάλυση κατά την 

και στη συνέχεια εισήχθη 

πρόχειρο σχέδιο που 

δημιουργήθηκε διαμορφώθηκε η καρίνα και τα κατάρτια. Για να δημιουργηθούν τα πανιά και να 

απεικονίζεται η φυσική τους κίνηση με τον αέρα, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που προσφέρει το 

υφασμάτων (nDynamics). Αρχικά δημιουργείται μία 

ρά τις διαστάσεις για να 

είναι δυνατή η απόδοση 

υφής μόνο σε μία όψη, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό και το πανί να έχει συνολικό χρώμα δόθηκε 

Μόλις η επιφάνεια αποκτήσει την 

Create Cloth. Σε αυτό 

Εικόνα 6. 14: Κυματισμός της 

 



 

Εικόνα 6. 15: Απόδοση του μοντέλου του ιστιοπλοϊκού

 

Ένα τελευταίο στοιχείο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της σύνθεσης της σκηνής ήταν η 

προσομοίωση της πορείας ενός γλάρου δίπλα από το ιστιοπλοϊκό. Αρχικά 

μοντέλο που απεικονίζει το πτηνό. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή αρθρώσεων (

οποίες ενώνονταν. Για τη δημιουργία του 

frames). Στη συνέχεια για τη δημιουργία της κίνησης αρκεί η αναπαράσταση της θέσης του 

αντικειμένου στην αρχή και το τέλος του 

συμπληρώνονται αυτόματα από το λογισμικό οι αντίστοιχες θέσεις.

πραγματοποιείται ως εξής: γίνεται επιλογή στο 

μορφής του αντικειμένου σε αυτό

για το τελευταίο frame του animation

πλήρης κίνηση όπως αυτή ορίσθηκε προηγουμένως. 

animation παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 
Εικόνα 6. 17: Στάδιο της κίνησης του 

αντικειμένου στο viewport του Maya 

 

6.3.2 Σύνθεση και Απόδοση Σκηνής

 

Η σύνθεση της τελικής σκηνής αφορά την εισαγωγή όλων των στοιχείων που την αποτελούν και την 

απόδοση σε αυτά όλων των επιθυμητών ιδιοτήτων όσον αφορά τόσο την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία και απόδοση δύο δ

έργων. Το ένα αφορά μια γενικότερη παρουσίαση του νησιού από ψηλά. Τη σκηνή συνθέτει η 
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: Απόδοση του μοντέλου του ιστιοπλοϊκού 

Εικόνα 6. 16: Το μοντέλο του ιστιοπλοϊκού απεικονιζόμενο 

σε wireframe στο 

 

Ένα τελευταίο στοιχείο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της σύνθεσης της σκηνής ήταν η 

προσομοίωση της πορείας ενός γλάρου δίπλα από το ιστιοπλοϊκό. Αρχικά 

μοντέλο που απεικονίζει το πτηνό. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή αρθρώσεων (joints

οποίες ενώνονταν. Για τη δημιουργία του animation αρχικά επιλέχθηκε η χρονική του διάρκεια (

). Στη συνέχεια για τη δημιουργία της κίνησης αρκεί η αναπαράσταση της θέσης του 

αντικειμένου στην αρχή και το τέλος του animation, καθώς για τα ενδιάμεσα 

συμπληρώνονται αυτόματα από το λογισμικό οι αντίστοιχες θέσεις. 

αι ως εξής: γίνεται επιλογή στο timeline του πρώτου frame 

μορφής του αντικειμένου σε αυτό και εισάγεται ένα key frame. Ακολουθεί η αντίστοιχη διαδικασία 

animation. Έτσι αν πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή

ορίσθηκε προηγουμένως. Κάποιες άλλες επιλογές στη δημιουργία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 

 
Εικόνα 6. 18: Απόδοση στιγμής της 

κίνησης του αντικειμένου 

Εικόνα 6. 19: 

αντικειμένου σε 

Απόδοση Σκηνής 

Η σύνθεση της τελικής σκηνής αφορά την εισαγωγή όλων των στοιχείων που την αποτελούν και την 

απόδοση σε αυτά όλων των επιθυμητών ιδιοτήτων όσον αφορά τόσο την απεικόνιση

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία και απόδοση δύο δ

έργων. Το ένα αφορά μια γενικότερη παρουσίαση του νησιού από ψηλά. Τη σκηνή συνθέτει η 

 
: Το μοντέλο του ιστιοπλοϊκού απεικονιζόμενο 

στο Maya 

Ένα τελευταίο στοιχείο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της σύνθεσης της σκηνής ήταν η 

προσομοίωση της πορείας ενός γλάρου δίπλα από το ιστιοπλοϊκό. Αρχικά δημιουργήθηκε το 

joints) στα φτερά, οι 

αρχικά επιλέχθηκε η χρονική του διάρκεια (30 

). Στη συνέχεια για τη δημιουργία της κίνησης αρκεί η αναπαράσταση της θέσης του 

, καθώς για τα ενδιάμεσα frames 

 Ο προσδιορισμός 

 και της επιθυμητής 

. Ακολουθεί η αντίστοιχη διαδικασία 

αναπαραγωγή, απεικονίζεται η 

Κάποιες άλλες επιλογές στη δημιουργία 

 
: Στάδιο της κίνησης του 

αντικειμένου σε wireframe 

Η σύνθεση της τελικής σκηνής αφορά την εισαγωγή όλων των στοιχείων που την αποτελούν και την 

απεικόνιση όσο και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία και απόδοση δύο διαφορετικών 

έργων. Το ένα αφορά μια γενικότερη παρουσίαση του νησιού από ψηλά. Τη σκηνή συνθέτει η 



 

θάλασσα, ο ουρανός, ο φυσικός

από το Λαύριο προς το στρατόπεδο του Β’ Τάγματος. Η δεύτερη αποτ

απόδοση. Πρόκειται για την περιήγηση στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου του Β’ ΕΤΟ. 

 

Για τη δημιουργία της πρώτης 

δημιουργείται φυσικός φωτισμός και ουρανός όπως 

δημιουργείται η αναπαράσταση της κίνησης του ιστιοπλοϊκού. Το αντικείμενο κινείται πάνω σε μία 

διαδρομή (path), έτσι για τη δημιουργία του 

δημιουργείται η καμπύλη (curve

επιλέγοντας την καμπύλη και το αντικείμενο γίνεται η σύνδεσή

επιλέγεται η διάρκεια του animation

Εικόνα 6. 20: Όψη της σκηνής της ευρύτερης περιοχής της Μακρονήσου

 

Για το κυρίως έργο έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή και τοποθέτηση όλων των κτισμάτων και 

λοιπών στοιχείων του στρατοπέδου, έχουν αποδοθεί οι υφές, ενώ έχει δημι

ουρανός και φυσικός φωτισμός. Για την ολοκλήρωση της σκηνής απομένει η εισαγωγή του 

ιστιοπλοϊκού και του γλάρου και της κίνησής τους. Ο προσδιορισμός της κίνησης των εν λόγω 

αντικειμένων πραγματοποιήθηκε όπως προηγουμένως με τη δημιουργία

τους επιλέχθηκε να είναι κατά μήκος της ακτογραμμής προς το λιμάνι του Β’ Τάγματος.

 

Την ολοκλήρωση των σκηνών ακολουθεί η απόδοσή τους. Για 

θα απεικονίζουν διαφορετικά σημεία του μοντέλου ως συνέ

ο προσδιορισμός της κίνησης (animation

Maya μπορεί να γίνει αξιοποιώντας 

δυνατότητα εστίασης σε ένα σημείο καθόλ

συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας είναι η εξής: δημιουργία κάμερας, δημιουργία 

path, απόδοση. Η δημιουργία του επιθυμητού motion path είναι δυνατή είτε μέσω μίας καμπύλης 

είτε χρησιμοποιώντας key frames

 

Για την απόδοση του πρώτου έργου αρχικά επιλέχθηκε το πλήθος των απαιτούμενων 

το συγκεκριμένο έργο ήταν επιθυμητή η λήψη 

περίπου πάνω από το Λαύριο και θα καταλήγει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας 
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φυσικός φωτισμός, καθώς και η απεικόνιση της κίνησης ενός ιστιοπλοϊκού 

από το Λαύριο προς το στρατόπεδο του Β’ Τάγματος. Η δεύτερη αποτελεί και τη βασική σκηνή προς 

απόδοση. Πρόκειται για την περιήγηση στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου του Β’ ΕΤΟ. 

Για τη δημιουργία της πρώτης εφόσον εισαχθούν όλα τα στοιχεία (νησί, θάλασσα, ιστιοπλοϊκό), 

δημιουργείται φυσικός φωτισμός και ουρανός όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Στη συνέχεια 

δημιουργείται η αναπαράσταση της κίνησης του ιστιοπλοϊκού. Το αντικείμενο κινείται πάνω σε μία 

έτσι για τη δημιουργία του animation πραγματοποιήθηκαν τα εξής: αρχικά 

curve) που θα αξιοποιηθεί ως διαδρομή του αντικειμένου. Στη συνέχεια 

ο αντικείμενο γίνεται η σύνδεσή τους (attach to motion

animation και η δημιουργία της σκηνής ολοκληρώνεται για αυτό το έργο.

: Όψη της σκηνής της ευρύτερης περιοχής της Μακρονήσου 

Για το κυρίως έργο έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή και τοποθέτηση όλων των κτισμάτων και 

λοιπών στοιχείων του στρατοπέδου, έχουν αποδοθεί οι υφές, ενώ έχει δημι

ουρανός και φυσικός φωτισμός. Για την ολοκλήρωση της σκηνής απομένει η εισαγωγή του 

και του γλάρου και της κίνησής τους. Ο προσδιορισμός της κίνησης των εν λόγω 

αντικειμένων πραγματοποιήθηκε όπως προηγουμένως με τη δημιουργία motion

τους επιλέχθηκε να είναι κατά μήκος της ακτογραμμής προς το λιμάνι του Β’ Τάγματος.

Την ολοκλήρωση των σκηνών ακολουθεί η απόδοσή τους. Για την απόδοση διαδοχικών 

θα απεικονίζουν διαφορετικά σημεία του μοντέλου ως συνέχεια είναι απαραίτητη η δημιουργία και 

animation) καμερών (cameras). Το animation μιας κάμερας μέσω του 

μπορεί να γίνει αξιοποιώντας motion paths όπως προηγουμένως, ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα εστίασης σε ένα σημείο καθόλη τη διάρκεια της κίνησης (camera

συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας είναι η εξής: δημιουργία κάμερας, δημιουργία 

δημιουργία του επιθυμητού motion path είναι δυνατή είτε μέσω μίας καμπύλης 

ames, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

Για την απόδοση του πρώτου έργου αρχικά επιλέχθηκε το πλήθος των απαιτούμενων 

το συγκεκριμένο έργο ήταν επιθυμητή η λήψη μιας γενικής εικόνας της περιοχής, η οποία θα ξεκινά 

περίπου πάνω από το Λαύριο και θα καταλήγει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας 

φωτισμός, καθώς και η απεικόνιση της κίνησης ενός ιστιοπλοϊκού 

ελεί και τη βασική σκηνή προς 

απόδοση. Πρόκειται για την περιήγηση στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου του Β’ ΕΤΟ.  

εφόσον εισαχθούν όλα τα στοιχεία (νησί, θάλασσα, ιστιοπλοϊκό), 

περιγράφηκε προηγουμένως. Στη συνέχεια 

δημιουργείται η αναπαράσταση της κίνησης του ιστιοπλοϊκού. Το αντικείμενο κινείται πάνω σε μία 

πραγματοποιήθηκαν τα εξής: αρχικά 

υ θα αξιοποιηθεί ως διαδρομή του αντικειμένου. Στη συνέχεια 

motion path). Ακόμα 

και η δημιουργία της σκηνής ολοκληρώνεται για αυτό το έργο. 

 
 

Για το κυρίως έργο έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή και τοποθέτηση όλων των κτισμάτων και 

λοιπών στοιχείων του στρατοπέδου, έχουν αποδοθεί οι υφές, ενώ έχει δημιουργηθεί θάλασσα, 

ουρανός και φυσικός φωτισμός. Για την ολοκλήρωση της σκηνής απομένει η εισαγωγή του 

και του γλάρου και της κίνησής τους. Ο προσδιορισμός της κίνησης των εν λόγω 

motion paths. Η διαδρομή 

τους επιλέχθηκε να είναι κατά μήκος της ακτογραμμής προς το λιμάνι του Β’ Τάγματος. 

την απόδοση διαδοχικών frames που 

χεια είναι απαραίτητη η δημιουργία και 

μιας κάμερας μέσω του 

όπως προηγουμένως, ενώ υπάρχει και η 

camera and aim). Μια 

συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας είναι η εξής: δημιουργία κάμερας, δημιουργία motion 

δημιουργία του επιθυμητού motion path είναι δυνατή είτε μέσω μίας καμπύλης 

Για την απόδοση του πρώτου έργου αρχικά επιλέχθηκε το πλήθος των απαιτούμενων frames. Από 

γενικής εικόνας της περιοχής, η οποία θα ξεκινά 

περίπου πάνω από το Λαύριο και θα καταλήγει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας 



 

απεικονίζοντας το σύνολο του νησιού και την κίνηση του ιστιοπλοϊκού. 

της κίνησης δε βοηθά η δημιουργία

δημιουργήθηκε αυτόματα κατά την έναρξη του 

ουσιαστικά αφορά στην επιλογή των λήψεων που επιθυμούμε στην αρχικό και το τελευταίο 

μέσω της ανάλογης τοποθέτησης της κάμερας (

με την εισαγωγή επιπλέον key frames

το animation της κάμερας επιλέγεται η απόδοση του συνόλου των 

του Arnold. Ως αποτέλεσμα προκύπτουν εικόνες για κάθε 

συνέχεια συνθέτουν το τελικό βίντεο

Εικόνα 6. 21: Όψη της τελικής σκηνής της περιοχής Β΄ΕΤΟ Μακρονήσου

 

 

Για το δεύτερο έργο χρησιμοποιήθηκαν κάμερες εκτός όσων δημιουργήθηκαν αυτόματα. Ο στόχος 

ήταν να απεικονίζεται η κίνηση του 

εμφανισθεί η εικόνα του κτιρίου στο λιμάνι και του αγάλματος τους λιονταριού καθώς το 

ιστιοπλοϊκό πλησιάζει και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η περιήγηση στις εγκαταστάσεις του 

στρατοπέδου. Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές κάμερες. Για την κίνηση των δύο πρώτων 

χρησιμοποιήθηκαν καμπύλες παράλληλες με αυτή της κίνησης του 

κάμερας της περιήγησης προσδιορίσθηκε με τη χρήση 

παρατήρηση της απεικονιζόμενης περιοχής και διόρθωσή της. Οι δύο κάμερες που αφορούν στην 

κίνηση του ιστιοπλοϊκού κινούνται παράλληλα με το αντικείμενο για

απεικονίζει το πλάι του αντικειμένου, ενώ η άλλη μπροστά από αυτό. Η περιήγηση ξεκινά από το 

λιμάνι, απεικονίζει την εκκλησία

φτάνει στην κεντρική πύλη προχωρά προς τ

απεικονίζει την περιοχή της βίλας του διοικητή, προχωρά προς το συγκρότημα κτιρίων που 

βρισκόταν η ΑΜ και την απομόνωση. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την 

και καταλήγοντας πίσω από τη λέσχ

στρατοπέδου προς τη θάλασσα.

 

Για τη σύνθεση των επιμέρους frames

που προσφέρεται μαζί με το Maya
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απεικονίζοντας το σύνολο του νησιού και την κίνηση του ιστιοπλοϊκού. Για τον προσδιορισμό αυτής 

δε βοηθά η δημιουργία motion path, έτσι χρησιμοποιήθηκε η κάμερα

δημιουργήθηκε αυτόματα κατά την έναρξη του και η εισαγωγή key frames

ουσιαστικά αφορά στην επιλογή των λήψεων που επιθυμούμε στην αρχικό και το τελευταίο 

θέτησης της κάμερας (view στο viewport) και τη διόρθωση του 

frames για την προσαρμογή της κίνησης αυτής. Μόλις ολοκληρωθεί 

της κάμερας επιλέγεται η απόδοση του συνόλου των frames (render

Ως αποτέλεσμα προκύπτουν εικόνες για κάθε frame οι οποίες αν παρατηρηθούν σε 

συνέχεια συνθέτουν το τελικό βίντεο. 

: Όψη της τελικής σκηνής της περιοχής Β΄ΕΤΟ Μακρονήσου 

χρησιμοποιήθηκαν κάμερες εκτός όσων δημιουργήθηκαν αυτόματα. Ο στόχος 

ήταν να απεικονίζεται η κίνηση του ιστιοπλοϊκού από το πλάι μαζί με αυτή του γλάρου,  να 

η εικόνα του κτιρίου στο λιμάνι και του αγάλματος τους λιονταριού καθώς το 

πλησιάζει και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η περιήγηση στις εγκαταστάσεις του 

στρατοπέδου. Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές κάμερες. Για την κίνηση των δύο πρώτων 

χρησιμοποιήθηκαν καμπύλες παράλληλες με αυτή της κίνησης του ιστιοπλοϊκού

κάμερας της περιήγησης προσδιορίσθηκε με τη χρήση key frames ώστε να είναι δυνατή η άμεση 

παρατήρηση της απεικονιζόμενης περιοχής και διόρθωσή της. Οι δύο κάμερες που αφορούν στην 

κινούνται παράλληλα με το αντικείμενο για αντίστοιχη 

απεικονίζει το πλάι του αντικειμένου, ενώ η άλλη μπροστά από αυτό. Η περιήγηση ξεκινά από το 

εκκλησία και το γήπεδο, ενώ συνεχίζει προς την περιοχή των λόχων. Όταν 

φτάνει στην κεντρική πύλη προχωρά προς τα πάνω και τη λέσχη αξιωματικών. Στη συνέχεια 

απεικονίζει την περιοχή της βίλας του διοικητή, προχωρά προς το συγκρότημα κτιρίων που 

βρισκόταν η ΑΜ και την απομόνωση. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την απεικόνιση

και καταλήγοντας πίσω από τη λέσχη αξιωματικών παρατηρώντας από ψηλά το σύνολο του 

. 

frames σε ένα τελικό βίντεο χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

Maya. 

Για τον προσδιορισμό αυτής 

, έτσι χρησιμοποιήθηκε η κάμερα perspective που 

frames. Η διαδικασία 

ουσιαστικά αφορά στην επιλογή των λήψεων που επιθυμούμε στην αρχικό και το τελευταίο frame 

και τη διόρθωση του animation 

για την προσαρμογή της κίνησης αυτής. Μόλις ολοκληρωθεί 

render sequence) μέσω 

οι οποίες αν παρατηρηθούν σε 

 
 

χρησιμοποιήθηκαν κάμερες εκτός όσων δημιουργήθηκαν αυτόματα. Ο στόχος 

από το πλάι μαζί με αυτή του γλάρου,  να 

η εικόνα του κτιρίου στο λιμάνι και του αγάλματος τους λιονταριού καθώς το 

πλησιάζει και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η περιήγηση στις εγκαταστάσεις του 

στρατοπέδου. Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές κάμερες. Για την κίνηση των δύο πρώτων 

ιστιοπλοϊκού, ενώ η κίνηση της 

ώστε να είναι δυνατή η άμεση 

παρατήρηση της απεικονιζόμενης περιοχής και διόρθωσή της. Οι δύο κάμερες που αφορούν στην 

αντίστοιχη διάρκεια, η μία 

απεικονίζει το πλάι του αντικειμένου, ενώ η άλλη μπροστά από αυτό. Η περιήγηση ξεκινά από το 

και το γήπεδο, ενώ συνεχίζει προς την περιοχή των λόχων. Όταν 

α πάνω και τη λέσχη αξιωματικών. Στη συνέχεια 

απεικονίζει την περιοχή της βίλας του διοικητή, προχωρά προς το συγκρότημα κτιρίων που 

απεικόνιση του θεάτρου 

η αξιωματικών παρατηρώντας από ψηλά το σύνολο του 

σε ένα τελικό βίντεο χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή fcheck 
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6.3.3 Επεξεργασία στο Adobe Premiere και Adobe AfterEffects 

 

Τα προγράμματα Premiere και AfterEffects της εταιρίας Adobe είναι προγράμματα επεξεργασίας 

βίντεο. Με αυτά πραγματοποιήθηκε η τελική σύνθεση των βίντεο που προέκυψαν προηγουμένως, 

ενώ δημιουργήθηκαν και στοιχεία που συνθέτουν το τελικό βίντεο παρουσίασης. Τέτοια είναι η 

εισαγωγή κάποιων στοιχείων κειμένου ως επεξήγηση των απεικονιζόμενων εγκαταστάσεων, καθώς 

και κάποιων οπτικών εφέ για την ομαλότερη ένωση των διαφορετικών στοιχείων. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή και κάποιων ακουστικών εφέ για να δημιουργηθεί ένα πιο 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Η δημιουργία των κειμένων πραγματοποιήθηκε στο AfterEffects, όπου 

εκτός από το περιεχόμενο του κειμένου και το στυλ των γραμμάτων εφαρμόστηκαν και κάποια εφέ 

σε αυτό. Στη συνέχεια αυτά εισήχθησαν στο Premiere μαζί με τα βίντεο των σκηνών. Ακολούθησε η 

τοποθέτησή τους στην επιθυμητή σειρά, η σύνδεσή τους με τα κατάλληλα εφέ και η εισαγωγή του 

ήχου. Τέλος, έγινε επεξεργασία του ήχου για τον καλύτερο συγχρονισμό και σύνδεσή του με όσα 

παρουσιάζονται στο βίντεο. 

  



46 

 

  



47 

 

7 Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου του 

στρατοπέδου του Β’ ΕΤΟ Μακρονήσου. Στα προηγούμενα κεφάλαια περιγράφηκε η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, καθώς και άλλες μεθοδολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την 

τρισδιάστατη απεικόνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών 

που παρουσιάστηκαν είναι εμφανής η δυνατότητα ρεαλιστικής απεικόνισης και ανακατασκευής 

αρχαίων μνημείων και τόπων, απαιτούνται όμως συγκεκριμένα δεδομένα, η λήψη των οποίων δεν 

ήταν δυνατή για την περιοχή μελέτης. Παρόλα αυτά εκ του αποτελέσματος εκτιμάται ότι είναι 

δυνατή η δημιουργία μιας πρώτης καταγραφής και απεικόνισης των εγκαταστάσεων αξιοποιώντας 

δεδομένα που ήδη υπάρχουν. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι πλήρες, καθώς υπάρχουν κτίσματα 

που δεν ήταν γνωστή η χρήση, οι διαστάσεις ή τα πλήρη χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, στην 

πλειοψηφία των κτισμάτων η επίγεια παρατήρηση ήταν δυνατή μόνο από ιστορικές φωτογραφίες 

όπου στην πλειοψηφία τους κατέληγε στην έλλειψη πληροφοριών για το σύνολο των όψεών τους. 

Υπήρχαν ακόμα στοιχεία των όψεων τα οποία δεν ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην 

πραγματικότητα, καθώς η δημιουργία τους πραγματοποιήθηκε προσεγγιστικά. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι για τη δημιουργία λεπτομερέστερης απεικόνισης των εγκαταστάσεων του Β’ ΕΤΟ 

απαιτείται η επί τόπου λήψη δεδομένων, αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως αυτές 

περιγράφηκαν προηγουμένως. Επιπρόσθετα, για να γίνει αντιληπτή πλήρως η λειτουργία του 

στρατοπέδου, οι χρήσεις των κτιρίων και τα χαρακτηριστικά τους είναι καθοριστική η συμβολή 

επιστημόνων που ασχολούνται με την ιστορική περίοδο λειτουργίας του στρατοπέδου. Ακόμα, στα 

πλαίσια ανάδειξης και προστασίας της Μακρονήσου ως ιστορικού τόπου, αλλά και συμβολής στη 

διαδικασία συντήρησης και αναστήλωσης των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

αντίστοιχή αναπαράσταση του συνόλου του νησιού και των στρατοπέδων που λειτούργησαν σε 

αυτό. 
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