
 

 

Γεωμετρική τεκμηρίωση στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένης διαγνωστικής μελέτης του 

αρχαίου ναού του Πυθίου Απόλλωνος στη Ρόδο 

 

Ευστάθιος Αδαμόπουλος 

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2017 

Μεταπτυχιακή εργασία 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
‘Προστασία Μνημείων’, Κατεύθυνση Β’: ‘Υλικά και 
Επεμβάσεις Συντήρησης’ 

 

 

 

Επιβλέποντες: 

Καθ. Α. Γεωργόπουλος, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, 
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ 

Καθ. Χ. Ιωαννίδης, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, 
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ 

Καθ. Α. Μοροπούλου, Εργαστήριο Επιστήμης και 
Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 

 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Επίβλεψης και Υποστήριξης 

Καθ. Α. Γεωργόπουλος, Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ (Επιβλέπων) 

Καθ. Χ. Ιωαννίδης, Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ (Επιβλέπων) 

Καθ. Α. Μοροπούλου, Σχ. ΧΜ ΕΜΠ (Επιβλέπουσα) 

Αι. Δελέγκου, Δρ., ΕΔΙΠ Σχ. ΧΜ ΕΜΠ 

Μ. Καρόγλου, Δρ., ΕΔΙΠ Σχ. ΧΜ ΕΜΠ 

Σ. Ταπεινάκη, ΕΤΕΠ Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ 

Μ. Αποστολοπούλου, ΥΔ, Σχ. ΧΜ ΕΜΠ 

Ε. Τσιλιμαντού, ΥΔ, Σχ. ΧΜ ΕΜΠ 

Μ. Μιχαηλίδου, Έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

Μ. Πίκουλα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

 

Επιτροπή Εξέτασης 

Ομότ. Καθ. Ε. Κορρές, Σχ. ΑΜ ΕΜΠ 

Καθ. Α. Γεωργόπουλος, Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ 

Καθ. Χ. Ιωαννίδης, Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ 

Καθ. Α. Μοροπούλου, Σχ. ΧΜ ΕΜΠ 

Καθ. Ι. Ψυχάρης, Σχ. ΠΜ ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 5 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Προστασία Μνημείων’ στην κατεύθυνση Υλικά & Επεμβάσεις 

Συντήρησης και αντικείμενο εφαρμογής τον Αρχαίο Ναό του Πυθίου Απόλλωνος στην Ακρόπολη της 

Ρόδου. Ο Ναός του Απόλλωνος, κατασκευάσθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Τμήματά του ανασκάφηκαν μεταξύ 

1912-1936 επί Ιταλοκρατίας και ακολούθως αναστηλώθηκε με χρήση, τόσο αυθεντικών λίθων σε τυχαίες 

θέσεις, όσο και τσιμεντιτικών υλικών, με αποτέλεσμα μία μεικτή κατασκευή με σύνθετες ιδιότητες. Το 

μνημείο στη σημερινή του μορφή περιλαμβάνει, ανακατασκευασμένη, την κρηπίδα, καθώς και τέσσερις 

κίονες με τμήμα του θριγκού και του αετώματος. Ωστόσο, χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φθορές που 

αποδίδονται στους βομβαρδισμούς του β’ παγκοσμίου πολέμου, στο βάρος των πολυβόλων που είχαν 

τοποθετηθεί εκεί κατά την ίδια περίοδο, αλλά και στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων τοπογραφικών προϊόντων 

για την ολοκληρωμένη γεωμετρική τεκμηρίωση του αρχαίου ναού. Επίσης, η χαρτογράφηση δομικών 

υλικών και μοτίβων φθοράς, και η δημιουργία ηλεκτρονικά αρχειοθετημένης τράπεζα διαγνωστικών 

πληροφοριών, χωρικών και περιγραφικών, η οποία θα μπορεί να συμπληρώνεται σε μεταγενέστερες 

φάσεις και μπορεί να συσχετίζει τις περιεχόμενες πληροφορίες για να παρέχει συνθετικά αποτελέσματα. 

Μέσω αυτών, επιδιώχθηκε η διευκόλυνση της ολοκληρωμένης διάγνωσης και σχεδιασμού. Η εργασία 

βασίζεται, σε ότι αφορά στον χαρακτηρισμό των δομικών υλικών και τη συλλογή θερμοϋγρομετρικών 

δεδομένων, στη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των 

Υλικών της Σχ. Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο της διπλωματικής του Β. Κεραμίδα, ενώ υποστηρίχθηκε 

από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, και ιδιαίτερα από το 

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχ. Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω: 

Την Καθ. Α. Μοροπούλου για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε στην ανάθεση του θέματος. Τον Καθ. 

Χ. Ιωαννίδη, για το ενδιαφέρον, την κατανόηση, καθώς και τη σταθερή και πολύτιμη υποστήριξη που 

μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης. Τον Καθ. Ι. Ψυχάρη, για τον χρόνο που μου διέθεσε, 

την άμεση και ουσιαστική βοήθεια που παρείχε. Ακόμη, τον Καθ. Α. Γεωργόπουλο, για την ενθάρρυνση, 

την καθοδήγηση αλλά και τις συμβουλές του, καθώς και τον Ομοτ. Καθ. Μ. Κορρέ, που με τις διαλέξεις, 

τα βιβλία και κυρίως το έργο του, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές νέων μηχανικών, 

στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως, την ΥΔ Ε. Τσιλιμαντού, για την άψογη συνεργασία, την πάντα άμεση συνεννόηση, 

τη συνεχή υποστήριξη της, τις χρήσιμες συμβουλές και επισημάνσεις της, και την επίβλεψη, εν γένει, της 

διπλωματικής. Η συμβολή της ήταν διαρκής και ουσιαστική σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας, 

από την εκτέλεση και την επεξεργασία των μετρήσεων, την χαρτογράφηση των υλικών και των φθορών, 

μέχρι τη δόμηση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και την ανάλυση της διεπιστημονικής 

πληροφορίας. Με βοήθησε, να καταλάβω στην ουσία της την διεπιστημονικότητα στην προστασία των 

μνημείων, και την ανάγκη εποικοδομητικού διαλόγου προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ευχαριστώ, την Σ. Ταπεινάκη, ΕΤΕΠ ΕΜΠ, για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα τοπογραφίας, Επίγειων 

Σαρώσεων, Φωτογραμμετρικών Τεχνικών, και κυρίως κατά τη διαδικασία συλλογής των μετρήσεων. 

Ευχαριστώ, επίσης την Μ. Καρόγλου, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, για την θεωρητική υποστήριξη και την ενημέρωση στα 

θέματα της ταύτισης των υλικών και φθορών, και συσχέτισης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων με 

την παθολογία και υποβάθμιση του ναού. Ευχαριστώ ακόμα, τον συμφοιτητή μου Β. Κεραμίδα για τα 

αποτελέσματα της διπλωματικής του εργασίας, για τη συνεργασία και την προθυμία του να βοηθήσει. 

Τέλος, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου, τους φίλους μου και περισσότερο 

την οικογένειά μου, καθώς είναι αυτοί που μου παρείχαν την απαραίτητη ψυχική δύναμη για να 

ολοκληρώσω αυτήν την εργασία, καθώς και τη διαρκή υποστήριξή τους σε αυτόν τον κύκλο σπουδών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής ήταν η τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση του Ναού 

του Πυθίου Απόλλωνος στην Ακρόπολη της Ρόδου, όπως επίσης και η υλοποίηση ενός συστήματος 

γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), για την αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση της 

ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας που προέκυψε από τη διεπιστημονική μελέτη, για το μνημείο. 

Η διπλωματική αυτή εργασία εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης μελέτης διάγνωσης 

για την φθορά και τη παθολογία των υλικών, ολοκληρωμένου σχεδιασμού κι αποτίμησης, και αποτέλεσε 

βασικό υπόβαθρο για τις άλλες διερευνήσεις στο μνημείο. Η διεπιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία του εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχ. ΧΜ ΕΜΠ, του εργαστηρίου 

Φωτογραμμετρίας της Σχ. ΑΤΜ ΕΜΠ και του εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχ. ΠΜ ΕΜΠ, 

και εκτός από τη γεωμετρική τεκμηρίωση, περιλάμβανε χαρακτηρισμούς των δομικών υλικών και των 

φθορών, διερεύνηση των περιβαλλοντικών στοιχείων, δομοστατική μελέτη, προτάσεις αποκατάστασης 

και προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό των υλικών εφαρμόσθηκαν επιτόπου NDT & 

E (IRT, FOM, Χρωματομετρία, Schmidt Hammer Test), αναλυτικές τεχνικές στο εργαστήριο (OM, XRD, TG, 

SEM, EDXMA, MIP, SST, DIP), ενώ επίσης πραγματοποιήθηκε συλλογή θερμοϋγρομετρικών δεδομένων. 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό επίγειων σαρώσεων, τοπογραφικών και 

φωτογραμμετρικών τεχνικών, λόγω της πολυπλοκότητας του αρχιτεκτονήματος. Σημείο καμπής της 

εφαρμογής αυτής ήταν η προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης πληροφορίας που πρόκυπτε αφ’ 

ενός λόγω των αναρτημένων σκαλωσιών, που κάλυπταν εξ ολοκλήρου το μνημείο και βρίσκονταν 

πολλές φορές σε επαφή με τα αρχιτεκτονικά μέλη (αποκρύψεις) και αφ’ ετέρου λόγω της υποβάθμισης 

των αρχιτεκτονικών επιφανειών (απώλειες υλικών, τραχεία υφή), εξ αιτίας της έντονης φθοράς. Για ένα 

μέρος του μνημείου (νότιος κίονας) πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη φωτορεαλιστική μοντελοποίηση, 

φωτογραμμετρικά. Το μοντέλο που προέκυψε αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή ορθοεικόνων, οι οποίες 

λειτούργησαν ως υπόβαθρο για τη λεπτομερή χαρτογράφηση των δομικών υλικών και των φθορών. 

Σχετικά με την υλοποίηση του ΣΓΠ, αρχικά πραγματοποιήθηκε ο εννοιολογικός σχεδιασμός. Έπειτα, τα 

προϊόντα της χαρτογράφησης εισήχθησαν στο ΣΓΠ, μαζί με τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των 

υλικών και τις μετρήσεις των μη καταστροφικών τεχνικών ελέγχου, αφού υπέστησαν την κατάλληλη 

επεξεργασία, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά δεδομένα μαζί με τα λοιπά προϊόντα της διεπιστημονικής 

μελέτης. Κατόπιν έγινε υλοποίηση των δομών, δημιουργία τοπολογίας για τις χωρικές οντότητες και 

ενημέρωσή τους με τη διεπιστημονική ποιοτική και ποσοτική πληροφορία. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 

διαδικασίες διαχείρισης των μετρητικών και των περιγραφικών δεδομένων, και συγκεκριμένα, εξαγωγή 

θεματικών χαρτών, ανάκτηση δεδομένων, δημιουργία ζωνών επιρροής, επίθεση πολυγώνων, καθώς 

και υπολογισμός στατιστικών στοιχείων. 

Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Γίνεται 

αναφορά στο αντικείμενο της προστασίας των μνημείων, στην εξέλιξη και τις σύγχρονες τάσεις της 

θεωρίας και των πρακτικών αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης, στη μεθοδολογία 

ολοκληρωμένης διάγνωσης σχεδιασμού και αποτίμησης, στη γεωμετρική τεκμηρίωση και τα συστήματα 

χωρικών πληροφοριών, με χωριστή αναφορά για τις διαδικασίες χαρτογράφησης φθορών και υλικών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται το ειδικό θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο πραγματεύεται εφαρμογές 

του συνδυασμού μεθόδων τεκμηρίωσης για πολύπλοκες αρχιτεκτονικές και εφαρμογές των μεθόδων 

διαχείρισης για την ολοκληρωμένη διάγνωση και προστασία. Επίσης γίνεται παράθεση των διαθέσιμων 

στοιχείων για την αρχιτεκτονική, τη δόμηση, τα κατασκευαστικά υλικά και τις φθορές του αρχαίου ναού 

που αποτελεί αντικείμενο μελέτης, καθώς και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται τα στάδια υλοποίησης της εφαρμογής. Στην αρχή, περιγράφεται η 

διαδικασία συλλογής των μετρήσεων και έπειτα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επεξεργασία 

των τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών δεδομένων και των δεδομένων σαρώσεων. Γίνεται αναφορά 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 8 

 

στις διαδικασίες για την παραγωγή των δισδιάστατων και τρισδιάστατων τοπογραφικών προϊόντων, 

και επιπλέον των σχεδίων για την υποβοήθηση της μοντελοποίησης με διακριτά στοιχεία του ναού (για 

τη δομοστατική μελέτη). Επίσης αναλύεται η χαρτογράφηση των δομικών υλικών και των φθορών τους. 

Τέλος, περιγράφονται τα βήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΓΠ, τη διαχείριση, ανάλυση 

και οπτικοποίηση των διεπιστημονικών δεδομένων, που έγινε μέσω αυτού. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της εφαρμογής και αναλύονται 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα, με γνώμονα την αρχή της διεπιστημονικότητας.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της εφαρμογής έδειξαν, ότι εν γένει: (α) η διεπιστημονικότητα διαδραματίζει 

πολύ σημαντικό στην ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και τη διάγνωση, (β) ο συνδυασμός των τεχνικών της 

γεωμετρικής τεκμηρίωσης κρίνεται απαραίτητος για πολύπλοκα μνημεία, και καμία τεχνική από μόνη της 

δεν μπορεί να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση, (γ) η χαρτογράφηση, η θεματική απεικόνιση και η γεωχωρική 

ανάλυση, των δεδομένων για τα υλικά, τις φθορές, τις κλιματικές και τις μικροκλιματικές συνθήκες μίας 

ιστορικής κατασκευής μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση διατήρησης, 

τα προβλήματα και τις προηγούμενες επεμβάσεις. Όσον αφορά στο μνημείο, από τα διεπιστημονικά 

αποτελέσματα που εκπονήθηκαν από τις διαδικασίες ανάλυσης, αξίζει να επισημανθεί, ότι διαπιστώθηκε 

η ασυμβατότητα των προηγούμενων επεμβάσεων με τσιμεντιτικά υλικά και σιδηροπλισμό, ενώ 

προέκυψε, ότι σημαντικό ποσοστό της φθοράς του μνημείου αποτελεί η αποκόλληση υλικών, 

συνδυαστικό προϊόν των ισχυρών ανέμων και των αιωρημάτων με διαλυτά άλατα που προέρχονται 

από τη θάλασσα. 

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης μελέτης, η εργασία αυτή συνιστά μία ολοκληρωμένη 

μελέτη γεωμετρικής τεκμηρίωσης και διαχείρισης των συνολικότερων δεδομένων για το αρχαίο μνημείο, 

με σκοπό την εκπόνηση αξιόπιστων και διεπιστημονικά τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων και τη συμβολή 

στη μεταγενέστερη αποκατάσταση που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 
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ABSTRACT 

The main objectives of this thesis were, the three-dimensional geometric documentation of the Temple 

of Pythian Apollo at the Acropolis of Rhodes and the implementation of a Geographical Information 

System (GIS) for the archiving, management, analysis and visualization of qualitative and quantitative 

data about the monument, deriving from the interdisciplinary study. 

This work was completed within the context of an integrated study, about the diagnosis on the historic 

materials and their pathology; thus, it served as a basis for other investigations on the monument. The 

interdisciplinary study for the Temple of Pythian Apollo was carried out by the ‘Laboratory of Materials 

Science and Engineering’ of the NTUA, in collaboration with the ‘Laboratory of Photogrammetry’ and 

the ‘Laboratory of Earthquake Engineering’. In addition to the geometric documentation, the study 

included characterizations of building materials and types of decay, investigation of climatic and 

microclimatic factors, valuation of the structural integrity, proposals for rehabilitation and protection. 

For the characterization of the building materials non-destructive testing & evaluation techniques (NDT 

& E) on site were used (IRT, FOM, Colorimetry, Schmidt Hammer Test) and analytical techniques in the 

laboratory after sampling (OM, XRD, TG, SEM, EDXMA, MIP, SST, DIP). Also, thermo-hygrometric data 

were collected. 

Geometric recording was carried out by a combination of terrestrial laser scanning, topographic and 

photogrammetric techniques, due to the volume and the complexity of the monument. The turning 

point of this application was the attempt to tackle the lack of information that arose, on the one hand, 

because of the suspended scaffoldings, which completely covered the monument and were often 

in contact with the architectural members, resulting in concealments; and on the other, due to the 

degradation of the architectural surfaces, resulting in loss of materials and rough texture. Three-

dimensional photorealistic modeling was conducted for a part of the monument; and consecutively 

ortho-images were produced, which were utilized as background for the detailed digitization of the 

construction materials and the decay patterns. 

Regarding the implementation of the GIS, the logical design was initially carried out; then, the 

mapping derivatives were imported to the GIS platform, along with the results of the materials 

characterization and the measurements of the NDT techniques -after being appropriately processed, 

as well as environmental data and other products of the multidisciplinary documentation. Thereafter, 

the realization of the data structures took place, and consecutively, the creation of the topology for 

spatial entities and their updating with multidisciplinary metric and descriptive data. Then, thorough 

geoprocessing followed for the design of thematic maps, data recovery, creation of buffer zones 

overlay of entities and statistical analysis. 

In more detail, the first chapter includes the general theoretical background of the thesis. Reference 

is made about the objective of monuments protection, the evolution and modern trends of theory 

and practices in restoration, the methodology of integrated diagnosis and assessment, the geometric 

documentation of monuments and the spatial information systems. 

In the second chapter, the specific theoretical background is analyzed, which deals with applications 

of the combination of geometrical documentation techniques for complex architectures and with 

applications of spatial management methods for integrated diagnosis and protection. Also, available 

architectural and structural data about the subject of the case study are presented, followed by the 

methodology of the application described in this thesis. 

In the third chapter, the implementation stages of the application are analyzed. At first, the procedure 

of data collection is described and then the steps followed to process topographic, laser scanning 

and photogrammetric data. Reference is also made about the processes to produce the 2D and 3D 

topographic products, and about the drawings which were made to assist the structural modeling 
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with the discrete elements method. Additionally, the mapping of building materials and deterioration 

is analyzed. Finally, the steps for the design and implementation of the GIS are described, along with 

the management, analysis and visualization of interdisciplinary data. 

In the fourth and final chapter, the results and findings of the application are outlined; proposals for 

future research are stated, taking into consideration the principle of multidisciplinary. 

In summary, the results of the application have shown that, in general: (a) interdisciplinarity plays a 

very important role in the integrated documentation and diagnosis; (b) a combination of techniques 

is necessary for the complete documentation of complex monuments, and no technique is efficient 

in itself; (c) digitization, thematic mapping and geospatial analysis regarding data about the historic 

materials, decay, climatic and microclimatic conditions of a historical construction can lead to useful 

conclusions on the conservation status, pathology and prior interventions. Regarding the monument 

under study and the interdisciplinary results generated by analysis procedures, the incompatibility of 

the previous interventions with cementitious materials is worth to be mentioned. Furthermore, it was 

discovered that a significant percentage of the degradation was the detachment of materials, a 

combining product of the strong winds and the suspensions with soluble salts originating from the sea. 

To conclude, this work constitutes a comprehensive study, regarding the geometric documentation 

and the management of the aggregate data for the ancient Temple of Pythian Apollo. It was 

conducted in the framework of an integrated study and with the purpose of producing precise and 

reliable results, in order to contribute effectively to the subsequent restoration works executed by the 

Ephorate of Antiquities of Dodecanese. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

CAD Computer-Aided Design 

DIP Digital Image Processing 

DEM Discrete Element Method 

DSC Differential Scanning Calorimetry  

DTA Differential Thermal Analysis 

EDM Electromagnetic Distance Measurement 

EDXMA Energy Dispersive X-ray MicroAnalysis 

FOM Fiber Optics Microscopy 

FEM Finite Element Method 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

GCP Ground Control Point 

GIS Geographical Information System 

GLONASS GLObal NAvigation Satellite System 

GPR Ground Penetrating Radar 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

GSD Ground Sampling Distance 

HPLC High-Performance Liquid Chromatography 

IRT InfraRed Thermography 

LIS Land Information System 

MIP Mercury Intrusion Porosimetry 

MVS Multi-View Stereo 

NDT & E Non-Destructive Testing & Evaluation 

OM Optical Microscopy 

RMSE Root-Mean-Square Error 

SEM Scanning Electronic Microscopy 

SfM Structure from Motion 

SIFT Scale-Invariant Feature Transform 

TG ThermoGravimetry 

TIN Triangulated Irregular Network 

TLS Terrestrial Laser Scanner 

TST Total STation 

US UltraSonic (testing) 

XRD X-Ray Diffraction (analysis) 

XRF X-Ray Fluorescence (analysis) 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

1.1. Αντικείμενο της Προστασίας 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται αναφορά στην έννοια του μνημείου και πώς αυτή διευρύνθηκε μετά τα 

μέσα του 20ου αιώνα ώστε, τελικά, να εγκολπώσει όλες τις εκφάνσεις της υλικής και άυλης κληρονομιάς. 

Στις μέρες μας, η μνημειακή κληρονομιά έχει αποκτήσει μεγάλη οικονομική αξία, καθώς αποτελεί ένα 

από τα βασικά στηρίγματα της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα όμως, αποτελεί μία θεμελιώδους 

σημασίας έκφανση της πολιτιστικής ταυτότητας. Η κληρονομιά είναι εκείνη που στηρίζει την ταυτότητά 

μας ως κοινότητες. Μερικές φορές βέβαια, μπορεί να είναι σημαντική, μόνο και μόνο για να μας 

υπενθυμίζει τι λάθη μπορούν να συμβούν σε μία κοινωνία, καθώς παρέχει σημαντικά μαθήματα για τις 

παρούσες και μελλοντικές γενεές. Η κληρονομιά, υλική αλλά και άυλη, παρέχει τη βάση της πλούσιας 

πολιτιστικής πολυμορφίας της ανθρωπότητας (Logan, 2007). Η σημασία της γίνεται ορατή και από το 

πλήθος των σχετικών συγκρούσεων διαφορετικών πολιτισμών ανά τον κόσμο, οι οποίες ποικίλλουν 

από τοπικές διαφορές έως «πολιτιστικές καθάρσεις» πρωτοφανούς κλίμακας, όπως αυτές των οποίων 

γινόμαστε ακόμα μάρτυρες στην Εγγύς Ανατολή. Άλλωστε, από τα αρχαία χρόνια, η καταστροφή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της ήταν πάντα ένας τρόπος βίαιης επιβολής κατά των 

λαών, αφού ισοδυναμεί με εξάλειψη της ταυτότητας και της ιστορίας (Bokova, 2015). 

Η έννοια του μνημείου είναι πολύ βασική, καθώς αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο της προστασίας. Η 

λέξη μνημείο, προέρχεται από το ομηρικό ρήμα μνάομαι-μνώμαι και το μεταγενέστερο μιμνήσκω-

μιμνήσκομαι ή, στα λατινικά, το ρήμα moneo και από εκεί monumentum (monumento, monument στις 

λατινογενείς γλώσσες), αποτελεί ένα σήμα ανάμνησης ή υπενθύμισης, και, σε τελευταία ανάλυση, 

προειδοποιεί ή αφήνει υποθήκη για κάτι στους συγχρόνους ή τις επόμενες γενιές (Μαλλούχου – Tufano, 

2016). Το μνημείο, αρχικά, ταυτίστηκε με την έννοια του επιβλητικού μεμονωμένου κτίσματος, ιδιαίτερου 

προϊόντος της ανθρώπινης δραστηριότητας, που λόγω ιστορικής σημασίας, αρχιτεκτονικής αξίας και 

καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος θεωρήθηκε ορόσημο της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Όμως, στο δεύτερο 

μισό του 20ου αιώνα ο όρος μνημείο υφίσταται σημαντική εννοιολογική διεύρυνση, η οποία συμβαδίζει 

άλλωστε και με την ωρίμανση των σχετικών θεωρητικών αντιλήψεων (Καραδέδος, 2009). 

Το πρώτο έγγραφο στο οποίο δίνεται κάποιος ορισμός για την μνημειακή κληρονομιά, είναι ο Διεθνής 

Χάρτης για τη Συντήρηση και Αποκατάσταση των Μνημείων και Τοποθεσιών ή Χάρτης της Βενετίας 

(ICOMOS, 1965). Στην εισαγωγή του, δίνεται ένας πρώτος ορισμός της κληρονομιάς: “Διαποτισμένα με 

ένα μήνυμα από το παρελθόν, τα ιστορικά μνημεία ανθρώπινων γενεών παραμένουν μέχρι σήμερα 

ζωντανοί μάρτυρες των πανάρχαιων παραδόσεων. Τα άτομα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη συνείδηση 

της ενότητας των ανθρώπινων αξιών και σέβονται τα αρχαία μνημεία ως κοινή κληρονομιά. Η κοινή 

ευθύνη της προστασίας τους για τις μελλοντικές γενεές αναγνωρίζεται. Είναι ευθύνη μας να τους τα 

παραδώσουμε στον πλήρη πλούτο της αυθεντικότητάς τους”. Στο πρώτο άρθρο, δίνεται ο ορισμός της 

έννοιας ιστορικό μνημείο, διευκρινίζοντας ότι: “περιλαμβάνει όχι μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό 

έργο, αλλά επίσης, την αστική ή αγροτική τοποθεσία, που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μία 

ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα μεγάλα έργα τέχνης, αλλά και για 

τα ταπεινά έργα του παρελθόντος που απέκτησαν πολιτιστική σημασία με το πέρασμα του χρόνου. 

Η έννοια του μνημείου διευρύνεται περισσότερο στα κείμενα που ακολουθούν τον Χάρτη της Βενετίας 

και έτσι, μέχρι το τέλος του αιώνα περνάμε από την έννοια του αρχιτεκτονικού μνημείου στην έννοια της 

κληρονομιάς. Χαρακτηριστικά, στη σχετική σύμβαση της UNESCO το 1972, αναφέρεται η έκφραση 

“πολιτιστική κληρονομιά”, που περιλαμβάνει μνημεία, σύνολα και τοποθεσίες που παρουσιάζουν 

παγκόσμια αξία από άποψη ιστορική, καλλιτεχνική ή ιστορική (ενώ εμφανίζεται και ο όρος “φυσική 

κληρονομιά”). Αυτή η κανονιστική άποψη συνεχίζεται και διευκρινίζεται αναλυτικότερα σε άλλα διεθνή 

κείμενα: στη Διακήρυξη του Άμστερνταμ για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά το 1975, στη Σύσταση της 

Ναϊρόμπι για την Προστασία και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών το 1976, στη Σύμβαση 
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της Γρανάδας για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς το 1985 και στον Χάρτη 

της Ουάσιγκτον για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων το 1987. 

Σε πιο σύγχρονα κείμενα, όπως στο Κείμενο της Νάρα περί Αυθεντικότητας (1994), αναγνωρίζεται η 

πολυσχιδής φύση της κληρονομιάς, η σημασία και η ανάγκη για την προστασία της ποικιλομορφίας 

που παρουσιάζουν τα πολιτιστικά αγαθά. Σε αυτό το κείμενο, γίνεται αναφορά στην ύπαρξη τόσο 

υλικής όσο και άυλης κληρονομιάς, ενώ προκύπτει και το θέμα της αυθεντικότητας που πηγάζει από το 

σύστημα αξιών και ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη μνημειακή κληρονομιά, και που η κατανόησή τους 

είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συντήρηση και αποκατάσταση (Lemaire and Stovel, 1994). Στον 

Χάρτη της Κρακοβίας (2000), το μνημείο χαρακτηρίζεται ως μία σαφώς καθορισμένη οντότητα, φορέα 

αξιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα στήριγμα στη μνήμη. Σε αυτό, η μνήμη αναγνωρίζει τις πτυχές 

που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες πράξεις και σκέψεις, που σχετίζονται με την πορεία των ιστορικών 

γεγονότων (De Naever et al., 2000). Ως πολιτιστικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά νοούνται πλέον 

όλα τα κατάλοιπα που τεκμηριώνουν διαχρονικά ανθρώπινες δοξασίες, δραστηριότητες, επιτεύγματα 

και των οποίων η διαφύλαξη είναι απαραίτητη για την πνευματική και ψυχική ισορροπία, την ποιότητα 

ζωής και την πολιτιστική ταυτότητα των σημερινών ανθρώπων και των μελλοντικών γενεών.  

Η διαμάχη για τον ορισμό της έννοιας κληρονομιά φαίνεται να πηγάζει από τη διττή πολιτιστική και 

οικονομική φύση της, καθώς τα μνημεία της διαθέτουν πολιτιστικές αλλά και οικονομικές αξίες και 

συνακόλουθα εκτελούν τόσο πολιτιστικές, όσο και οικονομικές λειτουργίες. Ο όρος κληρονομιά είναι 

φορτωμένος με δύο διαφορετικές ερμηνείες: από τη θετική πλευρά, η κληρονομιά εννοείται ως ο 

πολιτισμός, το τοπίο και τα αντικείμενα που γίνονται αντικείμενο φροντίδας μίας κοινότητας και περνούν 

από τη μία γενιά στην επόμενη για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη των ανθρώπων για αίσθηση 

ταυτότητας και εντοπιότητας˙ ωστόσο, από την αρνητική πλευρά, η κληρονομιά θεωρείται ίση με τη 

βιομηχανία των πολιτιστικών αγαθών, συνώνυμη με τη χειραγώγηση (ή ακόμη και την εφεύρεση) και 

την εκμετάλλευση του παρελθόντος για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, δεν έχει σημασία πόσο 

δύσκολη είναι η συνύπαρξη και ο συμβιβασμός αυτών των δύο διαφορετικών απόψεων, καθώς είναι 

λάθος να αγνοούμε ή να υποτιμούμε τη μία. Η κληρονομιά, χρειάζεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 

πολιτισμού και οικονομίας, φέρνοντας κοντά τις σχετικές προσεγγίσεις, το οποίο μπορεί να γίνει δυνατό 

μόνο όταν οι θεωρητικοί και οι επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς διευρύνουν τους ορίζοντες 

τους και αποκτήσουν  διεπιστημονικότητα, πολυγλωσσία και συμβιβαστικότητα, προσόντα απαραίτητα 

για την εποικοδομητική συνεργασία τους (Loulanski, 2006). Σημειώνεται, ότι η περιβαλλοντική διάσταση 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τείνει πλέον και αυτή να λαμβάνεται υπ’ όψη στις σύγχρονες 

προσεγγίσεις περί διαχείρισης και διατήρησης (Reser and Bentrupperbäumer, 2005). 

Καταληκτικά, η έννοια ‘μνημειακή κληρονομιά’, έχει χαρακτηριστεί από τυπολογική-θεματική επέκταση, 

δεδομένου ότι σε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονταν στην έννοια αυτή με την παραδοσιακή 

χρονολογική και γεωγραφική αντίληψη της κληρονομιάς, έχει αποδοθεί αυτός ο ορισμός, και επιπλέον 

χωρική, καθώς το μνημείο δεν θεωρείται πλέον μεμονωμένο αλλά εντός ενός γενικότερου πλαισίου 

(Blake, 2000), που κατά συνέπεια, σημαίνει την υιοθέτηση πιο ολοκληρωμένων προσεγγίσεων σχετικά 

με τη μνημειακή κληρονομιά. Παράλληλα με αυτήν την διαδικασία εννοιολογικής επέκτασης, τα κριτήρια 

επιλογής (το σύστημα αξιών) της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν επίσης αλλάξει: ενώ αρχικά μόνες 

παράμετροι αξιολόγησης ήταν οι ιστορικές, οι καλλιτεχνικές και οι χρηστικές αξίες, πλέον έχουν 

προστεθεί σε αυτές και οι αξίες μνήμης, οι πολιτιστικές και οι αξίες συμβολισμού και ταυτότητας. Οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την κληρονομιά όντας πιο κοινωνικό-κεντρικές, αναγνωρίζουν όχι 

μόνο τα υλικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν ένα αντικείμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά 

οτιδήποτε μπορεί να προκαλεί σε μία κοινότητα το ερώτημα της συμπερίληψής του στην κληρονομιά 

της. Έτσι, η κληρονομιά πλέον δεν ορίζεται ούτε χαρακτηρίζεται, ως αποκλειστικά υλική (Vecco, 2010). 

Η εξέλιξη αυτή των θεωρητικών αντιλήψεων, έκανε δυνατή τη διεύρυνση του αντικειμένου της 

προστασίας, ώστε να συμπεριλάβει την άυλη κληρονομιά που επί πολλά χρόνια αγνοείτο (Turnpenny, 

2004). Αυτή η αναγνώριση της σημασίας της αϋλότητας και της προφορικότητας, μπορεί να ερμηνευθεί 

ως ένα βήμα προς την υπέρβαση της Ευρωκεντρικής αντίληψης της κληρονομιάς, αποδεχόμενοι την 

πολιτιστική πολυμορφία ως πηγή εμπλουτισμού της ολότητας της ανθρωπότητας. 
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1.2. Θεωρία και Πρακτικές της Προστασίας 

Στην ενότητα αυτή αρχικά γίνεται συνοπτική παράθεση των πρακτικών, σχετικά με την αντιμετώπιση της 

μνημειακής κληρονομιάς, που εφαρμόσθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Έπειτα ακολουθεί σύντομη ανασκόπηση των σημαντικών ιδεολογικών μεταβολών που συντελέστηκαν 

στις κατευθύνσεις που ακολουθούνται για τις επεμβάσεις σε μνημεία τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες 

ήταν συνυφασμένες με τη διεύρυνση του όρου ‘μνημείο’ όπως περιεγράφηκε ανωτέρω. Τέλος, γίνεται 

αναφορά σε σύγχρονες τάσεις για την προστασία των μνημείων, επικεντρώνοντας κύρια στα ιστορικά 

αρχιτεκτονήματα, καθώς αυτά θα απασχολήσουν περισσότερο την παρούσα εργασία. 

1.2.1. Προσεγγίσεις της συντήρησης και αποκατάστασης μέχρι τον Χάρτη των Αθηνών 

[Όπως προκύπτει από τα σχετικά με την ιστορία των αποκαταστάσεων κείμενα των Καραδέδου (2009), 

Κορρέ (2002), Μαλλούχου – Tufano (2016), Χατζηνώτα (2009), Glendinning, (2013) και Jokilehto 1999).] 

Πρώιμες προσεγγίσεις 

Στην Αρχαϊκή, την Κλασική και την Ελληνιστική εποχή, που χαρακτηρίζονται ως έντονα δημιουργικές 

στον καλλιτεχνικό τομέα, η διατήρηση των μνημείων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τα κτίρια όταν υπόκεινται 

σε ανθρωπογενή ή φυσική φθορά αντικαθίστανται, προκειμένου να κτισθούν στη θέση τους νέα πιο 

επιβλητικά. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η ιερότητα συνδεόταν με την τοποθεσία και όχι με το κτίριο. Στη 

Ρωμαϊκή εποχή, υπάρχει μεγάλη συλλεκτική δραστηριότητα για τα κινητά έργα τέχνης, τα περισσότερα 

λάφυρα πολέμου, ενώ θεσπίζονται νόμοι που αφορούν στην προστασία και εξέλιξη της διακόσμησης 

των πόλεων. Καθώς, όμως, εμφανίζεται η ρωμαλέα ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, σχεδιάζεται η ανέγερση 

μεγάλων αρχιτεκτονημάτων και επομένως εκτενείς οικοδομημένες περιοχές κατεδαφίζονται. Η έννοια της 

διατήρηση των μνημείων στη ρωμαϊκή εποχή ταυτίζεται με την ανακαίνιση. Στην Παλαιοχριστιανική και 

την Βυζαντινή εποχή, οι καλλιτεχνικές – αισθητικές και ιστορικές αξίες των μνημείων δεν αναγνωρίζονται, 

παρά μόνο η χρηστικότητά τους ως κατασκευές ή ως οικοδομικό υλικό. Η ανακύκλωση του οικοδομικού 

υλικού ενθαρρύνεται από οικονομοτεχνικούς, αισθητικούς και ιδεολογικούς λόγους ενώ η αντιμετώπιση 

των χριστιανών για τα κατάλοιπα του παγανιστικού κόσμου κυμαίνεται από καθολικές κατεδαφίσεις, 

έως αλλαγή του προορισμού των αρχαίων ναών και τεμενών, με τις επακόλουθες τροποποιήσεις. Στη 

Ρωμανική και τη Γοτθική εποχή, τμήματα κτιρίων των προγενέστερων εποχών επισκευάζονται όταν 

μπορούν να ενσωματωθούν σε νέες κατασκευές, ενώ τα μνημεία αντιμετωπίζονται ως χρηστικά κελύφη 

και σε αυτά γίνονται μόνο οι απαραίτητες επισκευές για να προσφέρουν στέγη. Στην Αναγέννηση, 

γίνεται στροφή προς το κλασικό, όμως, ενώ τα υλικά μνημεία είναι αντικείμενα θαυμασμού και μελέτης, 

η στάση απέναντί τους είναι παθητική. Τα ιστορικά αρχιτεκτονήματα καταστρέφονται, χρησιμοποιούνται 

ως λατομεία οικοδομικών υλικών, είτε τροποποιούνται για να δεχθούν κάποια νέα χρήση ή να 

αποκτήσουν την καλλιτεχνική τελειότητα που δεν είχαν ποτέ. Στην εποχή του Μπαρόκ επικρατεί η άποψη 

ότι τα μνημεία του παρελθόντος ήταν υποδεέστερα από τα έργα του παρόντος και η αντιμετώπισή τους 

αφορούσε σε: καθολικές κατεδαφίσεις, διατήρηση των κελυφών των κτηρίων έτσι ώστε μπορούν να 

ντυθούν αισθητικά σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις, συμπληρώσεις για την 

εξασφάλιση της στυλιστικής ενότητας και υποτίμηση – υποβιβασμό κτηρίων άλλων αποχών. Από τα 

τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η στάση απέναντι στα μνημεία αρχίζει να διαφοροποιείται, 

καθώς δίνεται πλέον σημασία στις ιστορικές και αισθητικές αξίες. Το βάρος που δίνεται σε αυτές τις αξίες 

αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των θεωριών αποκατάστασης που διατυπώνονται εφεξής. 

Εμπειρικό στάδιο επεμβάσεων 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα έως το 1840 περίπου, οι επεμβάσεις στα αρχιτεκτονικά μνημεία γίνονται 

εμπειρικά, καθώς δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα απόψεις σχετικά με τις αποκαταστάσεις και επομένως 

έχουν αμφίβολα αποτελέσματα τόσο ως προς το αισθητικό μέρος όσο και ως προς τη στατική. Τα 

γενικά χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου είναι η προσπάθεια επανασύθεσης της αρχικής μορφής του 

κτιρίου, οι αυτοσχεδιασμοί στη μορφολογία ανακατασκευασμένων τμημάτων, η απουσία διάκρισης 
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μεταξύ αυθεντικών και νέων μελών, αλλά και η τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των μνημείων της 

κλασικής αρχαιότητας και των άλλων ιστορικών εποχών. Μετά από αυτό το στάδιο των εμπειρικών και 

πρακτικών εφαρμογών, αρχίζουν να διατυπώνονται οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις. Κυρίαρχη το 

πρώτο μισό του 19ου αι. είναι η νεοκλασική αντίληψη του Antoine Chrysostome Quatrèmere de Quincy. 

Γαλλικές θεωρητικές προσεγγίσεις και στυλιστική αποκατάσταση 

Κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας της στυλιστικής αποκατάστασης των μνημείων (~1840), ειδικά των 

μεσαιωνικών υπήρξε ο Γάλλος αρχιτέκτονας Viollet le Duc, ο οποίος με τη δράση του κατάφερε να 

δώσει επιστημονικό κύρος σε κάτι που μέχρι τότε γίνονταν εμπειρικά και με τυχαία ατομική προσπάθεια. 

Ο Viollet le Duc συστηματοποίησε και εξέφρασε το γενικότερο πνεύμα της σύγχρονης κριτικής της 

τέχνης στη Γαλλία, η οποία έδινε προτεραιότητα στη μορφή σε βάρος της ιστορικότητας, γιατί κριτήριο 

αξιολόγησης των κτιρίων αποτελούσε η καθαρότητα του στυλ. Σκοπός της αποκατάστασης ήταν η 

απαλλαγή του αρχιτεκτονικού μνημείου από κάθε προσθήκη. Η απομάκρυνση των μεταγενέστερων 

φάσεων του, είχε σκοπό την επαναφορά του στην αρχική του μορφή και σε μια στυλιστική καθαρότητα. 

Τα κενά που δημιουργούνταν από τις απομακρύνσεις των φάσεων ανακατασκευάζονταν και όταν δεν 

υπήρχαν στοιχεία για τη συμπλήρωση, αυτή βασιζόταν σε στυλιστικές ή τυπολογικές συσχετίσεις με 

άλλα κτίρια. Έτσι ο αναστηλωτής είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτοσχέδιες συμπληρώσεις, 

συγχέοντας τον εαυτό του με τον αρχικό δημιουργό. Η προσέγγιση αυτή εξυπηρετούσε τις εθνικιστικές 

– συμβολικές σκοπιμότητες των επεμβάσεων, ενώ διευκόλυνε τη χρηστική λειτουργία των μνημείων. 

Εξαπλώθηκε γρήγορα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κι αποτέλεσε κυρίαρχο θεωρητικό υπόβαθρο 

των αναστηλωτικών επεμβάσεων στην Ευρώπη για ολόκληρο τον 19ο αιώνα. 

Αγγλικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ρομαντική αποκατάσταση 

Στην Αγγλία, από την έβδομη δεκαετία του 19ου αιώνα μέσα στο γενικό κλίμα της γοτθικής αναβίωσης, 

της εκδήλωσης του ρομαντικού πνεύματος και της απόρριψης ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών 

του κλασικισμού αναπτύσσεται η ρομαντική αποκατάσταση. Γεννιέται μέσα από το «Anti-Restoration-

Movement», που αντιτίθεται στις καταστρεπτικές υπερβολές των στυλιστικών επεμβάσεων και προτείνει 

τον απόλυτο σεβασμό των μνημείων στη μορφή που έχουν φθάσει σε εμάς, αποδίδοντας αξίες σχετικές 

με το παρόν. Τις θεωρητικές βάσεις του κινήματος θέτει ο John Ruskin, ιστορικός, κριτικός τέχνης, 

κοινωνιολόγος και αισθητικός που προτείνει διαρκή και προσεκτική συντήρηση των ιστορικών κτιρίων 

και αποφυγή των εκτεταμένων αποκαταστάσεων. Αυτός και ο μαθητής του William Morris υποστηρίζουν 

μία καθολική θεώρηση των αξιών διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αναφέρεται σε όλη 

την πολυσχιδή διάσταση του θέματος από την κοινωνική και εκπαιδευτική, μέχρι την ιστορική, αισθητική 

και ηθική πλευρά του. Μεγάλη είναι και η συνεισφορά του Stevenson που αναγνωρίζει την αξία των 

μνημείων πάνω από όλα ως ιστορικά ντοκουμέντα και υποστηρίζει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η τάση 

να δίνεται προτεραιότητα στα μνημεία του μεσαίωνα. 

Ιταλικές θεωρητικές προσεγγίσεις, φιλολογική και ιστορική αποκατάσταση 

Στην Ιταλία την δεκαετία 1880-1890 αναπτύσσονται ταυτόχρονα δύο νέες θέσεις για την αποκατάσταση 

των μνημείων. Η πρώτη θα αναπτυχθεί από τον Luca Beltrami, που βλέπει με θετική στάση τις μεγάλης 

κλίμακας ανακατασκευές. Σύμφωνα με την ιστορική αποκατάσταση, ο αναστηλωτής, αποδεσμευμένος 

από τις στυλιστικές μιμήσεις, στηρίζει την επέμβασή του σε εξαντλητική ιστορική έρευνα των πηγών, 

κυρίως αρχειακών, όπως σχέδια και αναλύσεις μέχρι γραπτά κείμενα και περιγραφές προγενέστερων 

εποχών.  O Beltrami αναγνωρίζει ότι “κάθε μνημείο έχει την ιδιαιτερότητά του και επομένως, όταν λείπουν 

κάποια στοιχεία του, δεν μπορούμε να τα συμπληρώνουμε με μορφές κατ’ αναλογία από άλλα κτίρια ή 

με αυτοσχεδιασμούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πλαστά έργα”. Πρόκειται για έναν 

ιστορικό που επεμβαίνει στα αρχιτεκτονήματα, ανακατασκευάζοντάς τα σε μεγάλο βαθμό, χωρίς 

διάκριση πρωτότυπων-μεταγενέστερων μελών, όμως, μόνο όταν και όπου υπάρχει τεκμηρίωση για την 

αρχική τους μορφή. Η δεύτερη θέση περί αποκατάστασης την ίδια περίοδο, διατυπώνεται από τον 

Camillo Boito. Η θεωρία δίνει βαρύτητα στη φιλολογική διάσταση της διατήρησης και βασική αρχή της 

είναι ότι οι προσθήκες που έγιναν σε οποιαδήποτε εποχή, μπορούν να θεωρηθούν μέρη του μνημείου 
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και διατηρητέες, εκτός εάν προκαλούν μεταμφιέσεις ή αλλοιώσεις. Προτιμάται η συντήρηση και η 

επισκευή των μνημείων έναντι της αποκατάστασης. Τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται όσο το 

δυνατόν οι προσθήκες και οι ανακαινίσεις, για λόγους αποφυγής της κιβδηλοποίησης του μνημείου και 

της διατήρησης της αυθεντικότητάς του ως φιλολογικού τεκμηρίου. Όταν όμως είναι απαραίτητες 

κάποιες προσθήκες, αυτές θα πρέπει να δείχνουν ότι είναι έργα σημερινά. Θα πρέπει να έχουν 

διαφοροποιημένα υλικά και στυλ από τα αρχικά, ή ακόμα να φέρουν σημάδια διακριτικά ή ημερομηνίες. 

Υπογραμμίζεται ο σεβασμός όλων των ιστορικών μετασκευών του μνημείου, καθώς και η ανάγκη για 

τεκμηρίωση όλων των φάσεων κάθε επέμβασης με παραδοσιακά ή σύγχρονα μέσα. 

Σημαντική είναι και η συμβολή του Gustavo Giovannoni, καθώς είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει 

συστηματικά, στη θεωρία και στην πράξη το ζήτημα της προστασίας ευρύτερων ιστορικών συνόλων. 

Αντιμετωπίζει τα μνημεία, όχι μόνο ως ιστορικά τεκμήρια, αλλά και ως φορείς ευρύτερων καλλιτεχνικών, 

αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών αξιών. Αναπτύσσει μία θεωρία ενδιάμεση των δύο καταστροφικών 

άκρων στις αποκαταστάσεις των μνημείων, δηλαδή της καθολικής αποκατάστασης σε στυλ και της 

παθητικής διατήρησης. Παράλληλα τάσσεται υπέρ της χρήσης σύγχρονων υλικών και μέσων για τις 

επεμβάσεις. Ο Giovannoni, βασικός εκπρόσωπος της επιστημονικής αποκατάστασης, το 1931 στη 

διάσκεψη της Αθήνας συνεισέφερε ουσιαστικά για τη σύνταξη του «Χάρτη της Αθήνας». 

Θεωρητικές προσεγγίσεις στο γερμανόφωνο χώρο 

Στη Γερμανία προς το τέλος του 19ου αιώνα εξαπλώνονται οι ιδέες του «Anti-Restoration-Movement». 

Διανοητές όπως οι Ηermann Muthesius, Paul Clemen, κυρίως ο Georg Dehio, επεκτείνουν την πολεμική 

προς αυτήν την κατεύθυνση γύρω από διάφορα ζητήματα προστασίας. Στις αρχές του 20ο αιώνα, στη 

Βιέννη, οι Alois Riegl και Μax Dvořák εμβαθύνουν στις έννοιες και στις κατηγορίες των μνημείων και των 

πολλαπλών εγγενών αξιών τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση των θεωρητικών βάσεων 

της σύγχρονης προστασίας τους. Ο Riegl, έγραψε μάλιστα, ένα πολύ πυκνό κείμενο όπου αναλύει, 

ταξινομεί και κατατάσσει με επιστημονικό και συστηματικό τρόπο τις διάφορες αξίες που περιλαμβάνει 

το μνημείο. Επισημαίνει τις αντιφάσεις μεταξύ τους, τις αντιπαραθέτει προς τις αξίες και τις απαιτήσεις 

της σύγχρονης κοινωνίας ως προς τα μνημεία και την αντιμετώπισή τους από αυτή. Η τοποθέτηση του 

για την προστασία, ήταν εν γένει  υπέρ της ελαχιστοποίησης των επεμβάσεων και του περιορισμού των 

αποκαταστάσεων στο ποσοστό που ήταν απαραίτητο για τη διατήρηση του αντικειμένου. Ο Dvořák 

επισημαίνει ότι η συντήρηση θε πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα στυλ του παρελθόντος, αλλά θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των τοπικών και ιστορικών χαρακτηριστικών “που δεν 

επιτρέπεται να αλλάξουμε με οποιονδήποτε τρόπο, επειδή αυτές οι διορθώσεις συνήθως καταστρέφουν 

ακριβώς αυτό που δίνει αξία αναντικατάστατη στα ταπεινά μνημεία”. 

1.2.2. Από τον Χάρτη των Αθηνών στη Διακήρυξη του Άμστερνταμ 

Ο Χάρτης των Αθηνών 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και η θετική και αρνητική εμπειρία, ενός αιώνα αναζητήσεων σχετικά με το 

ζήτημα των αποκαταστάσεων παρουσιάστηκαν στο συνέδριο στη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Αθηνών 

του Οκτωβρίου του 1931 (The Athens Charter, 1931). Τα συμπεράσματα της συζήτησης και ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ των κορυφαίων αναστηλωτών της εποχής, καταγράφονται στον «Χάρτη των 

Αθηνών», που ήταν η πρώτη διεθνής πράξη στο θέμα της προστασίας των μνημείων. Το κείμενο που 

ακολουθεί είναι η μετάφραση από τον Καραδέδο (2009): 

              “Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου που αποτελείται από δέκα άρθρα είναι σε συντομία το ακόλουθο: 

Στο άρθρο Ι γίνεται αναφορά στην ανάγκη για στενότερη συνεργασία όλων των κρατών που επιθυμούν τη σωτηρία 

των μνημείων τους. 

Στο άρθρο ΙΙ διαπιστώνεται η τάση των κυβερνήσεων να εγκαταλείπουν τις επεμβάσεις αποκαταστάσεων και να 

περιορίζονται σε απλές συντηρήσεις (manutenzioni). Στη συνέχεια αναφέρεται ότι, αν η αποκατάσταση είναι αναπόφευκτη, θα 

πρέπει να σέβεται το ιστορικό και καλλιτεχνικό έργο του παρελθόντος. Προτείνεται, τα μνημεία να διατηρούν, όσο γίνεται, τη χρήση 
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τους, γιατί αυτή εξασφαλίζει τη συνέχιση της ζωής τους. Σε περίπτωση νέας χρήσης, προτείνεται να γίνεται σεβαστός ο ιστορικός 

και καλλιτεχνικός χαρακτήρας τους. 

Στο άρθρο ΙΙΙ διαπιστώνεται ότι στις νομοθεσίες πολλών κρατών για την προστασία των μνημείων, υπάρχει η γενική 

τάση να προέχει το συμφέρον του συνόλου απέναντι στο ιδιωτικό. Τονίζεται ότι είναι αναγκαίες οι απαλλοτριώσεις, καθώς και 

ανακουφιστικά μέτρα για τους ιδιώτες που θίγονται, ώστε η γενική αυτή τάση να περάσει και σε χώρες με διαφορετική νομοθεσία. 

Το άρθρο ΙV αναφέρεται στις αναστηλώσεις (anastylosis) και προτείνει τη χρήση των αυθεντικών αρχιτεκτονικών μελών, 

καθώς και την περιορισμένη χρήση νέων, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα. Επίσης προτείνει, στις ανασκαφές 

και στις εργασίες διατήρησης, τη στενή συνεργασία μεταξύ αρχαιολόγου και αρχιτέκτονα. Στο άρθρο V γίνεται αποδεκτή η 

χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών για τη στερέωση των μνημείων και κυρίως του οπλισμένου σκυροδέματος, με την 

προϋπόθεση όμως ότι τα υλικά αυτά θα βρίσκονται στο εσωτερικό των κατασκευών, ώστε να μην φαίνονται και να μην 

αλλοιώνουν την όψη τους. 

Στο άρθρο VΙ γίνεται διαπίστωση όλο και μεγαλύτερων κινδύνων για τα μνημεία στις συνθήκες του περιβάλλοντος της 

σύγχρονης ζωής και προτείνεται: 

1)η συνεργασία των συντηρητών και αρχιτεκτόνων με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, για να επιτευχθούν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

2)η διάδοση των πληροφοριών και εμπειριών από τη μια χώρα στην άλλη. Τέλος, για την προστασία της μνημειακής γλυπτικής 

που είναι εκτεθειμένη στο ύπαιθρο, θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά της από τον τόπο στον οποίο δημιουργήθηκε. 

Προτείνονται μέτρα για την in situ προστασία της, καθώς και η κατασκευή αντιγράφων, όταν λείπουν τα πρωτότυπα. 

Στο άρθρο VΙΙ προτείνεται να γίνεται σεβαστός ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία των πόλεων, κυρίως κοντά στα αρχαία 

μνημεία, για τα οποία το περιβάλλον πρέπει να είναι αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας. Ανάλογος σεβασμός πρέπει να υπάρχει για 

κάποιες προοπτικές ιδιαίτερα γραφικές. Επίσης προτείνεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών για τη διατήρηση του χαρακτήρα 

των μνημείων ή ομάδων κτιρίων, καθώς και η προστασία των οικισμών από ενοχλητικές βιομηχανίες, στύλους τηλεγραφικούς, 

κ.λ.π. 

Το άρθρο VΙΙΙ περιέχει ψηφίσματα που προτείνουν: 

1)Τη δημιουργία, από κάθε κράτος, καταλόγων των ιστορικών τους μνημείων, που να συνοδεύονται από σημειώσεις και 

φωτογραφίες. 

2)Τη δημιουργία κρατικών αρχείων. 

3)Τη δημοσίευση ειδικών άρθρων. 

4)Την ανάγκη για διάδοση και εφαρμογή όλων των στοιχείων που αφορούν την αποκατάσταση. 

Το άρθρο ΙΧ αναφέρεται στην αποκατάσταση των μνημείων της Ελλάδας και τέλος 

Στο άρθρο Χ τονίζεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης του λαού και διαπαιδαγώγησης της νεολαίας, που είναι η καλύτερη 

εγγύηση για τη διατήρηση των μνημείων.” 

Κριτική αποκατάσταση 

Με τις διατυπώσεις του G.C. Argan, για τον κριτικό χαρακτήρα των αποκαταστάσεων κτιρίων και έργων 

τέχνης, του Α. Pica για τον περισσότερο φιλολογικό παρά επιστημονικό χαρακτήρα των επεμβάσεων 

και του R. Pane για τον ερμηνευτικό και δημιουργικό χαρακτήρα ο οποίος πρέπει να προσδίδεται στην 

αποκατάσταση, δίνοντας δικαίωμα για αφαίρεση των προσθηκών που υποβαθμίζουν ή προσβάλλουν 

την εικόνα του μνημείου, αναπτύσσεται η θεωρία της κριτικής αποκατάστασης. Αυτή οριστικοποιείται 

και διατυπώνεται από τον R. Bonelli, για τον οποίο η αποκατάσταση είναι πράξη κριτική, δημιουργική και 

διαλεκτική, αναγκαία για να αναδείξει τις αξίες του μνημείου και να το απελευθερώσει από τις φάσεις 

που αλλοιώνουν τη μορφή του -όχι όμως με τρόπο στυλιστικό (Jokilehto, 1999). 

Η θεωρία του Brandi 

Tόσο η κριτική αποκατάσταση όσο και η δημιουργική διατυπώθηκαν συνολικά από τον Cesare Brandi 

στο βιβλίο του “Teoria del Restauro”, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1963, που αποτελεί θεμελιώδες βιβλίο 

για την Αναστήλωση. O Brandi δίνει τον ορισμό: “Η αποκατάσταση αποτελεί τη μεθοδολογική στιγμή 

της αναγνώρισης του έργου τέχνης, τόσο στην φυσική του σύσταση, όσο και στη διπλή αισθητική και 

ιστορική υπόστασή του με την προοπτική της μεταβίβασης του στο μέλλον.” Αποτέλεσμα της ανάλυσής 

του αποτελούν δύο βασικά αξιώματα: α) “αποκατάσταση γίνεται μόνο στο υλικό του έργου τέχνης” και 
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β) “η αποκατάσταση πρέπει να έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της εν δυνάμει ενότητας του έργου τέχνης, 

με τον όρο ότι θα το πετύχει χωρίς να διαπράξει πλαστογράφηση καλλιτεχνική ή ιστορική και χωρίς να 

απαλείψει κανένα ίχνος από την πορεία του έργου στον χρόνο” (Melucco – Vaccaro, 1996). 

Ο Χάρτης της Βενετίας 

Στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των Αρχιτεκτόνων και των Τεχνικών των Ιστορικών Μνημείων της Βενετίας 

το Μάιο του 1964, διατυπώνεται ο νέος Διεθνής Χάρτης της Αποκατάστασης, γνωστός ως Χάρτης της 

Βενετίας (ICOMOS, 1965). Στο κείμενο αυτό, κρίνονται έγκυρα τα άρθρα του Χάρτη των Αθηνών, αλλά 

επανεξετάζονται διορθώνονται και επεκτείνονται. Το κείμενο του Χάρτη αποτελεί σύνοψη της  πείρας και 

των θεωρητικών απόψεων μεγάλου αριθμού ειδικών των αποκαταστάσεων, αποτέλεσμα επιστημονικής 

θετικιστικής σκέψης της Ευρώπης. Το ακόλουθο κείμενο είναι περίληψη του συγγράφοντος: 

Στο άρθρο Ι ορίζεται η έννοια του ιστορικού μνημείου, που περιλαμβάνει όχι μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτόνημα αλλά 

επίσης την αστική και αγροτική τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι μαρτυρίες ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, μίας σημαντικής 

εξέλιξης ή ενός ιστορικού γεγονότος. Αυτό αφορά όχι μόνο τα μεγάλα έργα τέχνης αλλά και τα πιο ταπεινά, που με το πέρασμα 

του χρόνου απέκτησαν πολιτιστική σημασία. 

Στο άρθρο ΙΙ ορίζεται ότι η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων πρέπει να προσφεύγει σε όλες τις επιστήμες και 

τις τεχνικές που μπορούν να συνεισφέρουν στην μελέτη και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στο άρθρο ΙΙΙ ορίζεται ότι η πρόθεση της συντήρησης και της αποκατάστασης είναι να διαφυλάξει τα μνημεία τόσο ως 

έργα τέχνης όσο και ως ιστορικά τεκμήρια. 

Στο άρθρο IX διαπιστώνεται η σημασία της διαρκούς συντήρησης των μνημείων. 

Το άρθρο X αναφέρεται στη διατήρηση του διακόσμου σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του ιστορικού κτιρίου. 

Στο άρθρο XI επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης της σχέσης του μνημείου με το περιβάλλον του. 

Στο άρθρο XII τονίζεται ότι το μνημείο και τα μέλη του δεν πρέπει να μετακινούνται χωρίς ιδιαίτερης σημασίας λόγο. 

Στο άρθρο XII προτείνεται τα γλυπτά, τα ζωγραφιστά και η διακόσμηση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

μνημείου να μην αποσπώνται από αυτό παρά μόνο για λόγους συντήρησής τους. 

Στο άρθρο IX τονίζεται ότι η αποκατάσταση πρέπει να διατηρεί και να αναδεικνύει τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του 

μνημείου, να σταματά εκεί που ξεκινούν οι υποθέσεις, να τεκμηριώνεται ιστορικά και να φέρει την σφραγίδα του παρόντος 

Στο άρθρο X αναγνωρίζεται η σημασία της εμπειρίας, της επιστημονικής συμβολής και της αξιοποίησης σύγχρονων 

τεχνικών στις αποκαταστάσεις 

Στο άρθρο XI υπογραμμίζεται ότι όλες οι ιστορικές οικοδομικές φάσεις των κτιρίων πρέπει να γίνονται σεβαστές και μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτές αποκρύπτουν σημαντικές αξίες, είναι δυνατόν να γίνεται καθαίρεση αυτών 

Στο άρθρο XII επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση μελών πρέπει να είναι αρμονική με το όλον, αλλά και διακριτή στο θεατή. 

Στο άρθρο XIII επισημαίνεται ότι προσθήκες δεν μπορούν να γίνονται δεκτές, παρά μόνο στο μέτρο που δεν αναιρούν 

τα ενδιαφέροντα τμήματα του μνημείου, την παραδοσιακή τους τοποθέτηση, την ισορροπία της σύνθεσης του μνημείου και τη 

σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Το άρθρο XIV αναφέρεται στη σημασία της προστασίας των θέσεων των μνημείων. 

Το άρθρο XV επικυρώνει τις οδηγίες της UNESCO για τις αρχαιολογικές ανασκαφές, προτρέπει για προστασία των 

ερειπίων και επιπλέον τονίζεται ότι οι ανακατασκευές πρέπει να απαγορεύονται και μόνο οι αναστηλώσεις να είναι επιτρεπτές. 

Στο άρθρο XVI τονίζεται η σημασία της τεκμηρίωσης που έπεται και ακολουθεί κάθε επέμβαση. 

Νεότερες τάσεις στην αποκατάσταση 

Στο διάστημα μεταξύ 1960 και 1975 εμφανίζονται κάποιες νέες θεωρήσεις, που διαφοροποιούνται 

αναλόγως με την προσέγγισή τους σε βασικά προβλήματα της αποκατάστασης και συντήρησης, απλή 

διατήρηση ή επέμβαση, ιστορικότητα ή αισθητική. Αυτές οι προσεγγίσεις κατατάσσονται σε δύο γενικές 

τάσεις: 
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Η πρώτη τάση θεωρεί την αποκατάσταση μία διαδικασία «καθαρής διατήρησης» με χαρακτηριστικά: το 

ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα, την ώριμη ευαισθησία για την ιστορικότητα και 

την προτροπή για αυστηρή διατήρηση -προερχόμενη από την πολύ-επίπεδη διαμάχη για προστασία 

και εξυγίανση των ιστορικών κέντρων (Χατζηνώτα, 2009). 

Η δεύτερη τάση υποστηρίζει ότι οι επεμβάσεις πρέπει να έχουν χαρακτήρα δυναμικό, δημιουργικό και 

κριτικού διαλόγου και όταν δεν πρόκειται για μικρής έκτασης επισκευές, πρέπει να στοχεύουν στην 

αποκατάσταση της ενότητας του έργου, μέσω της ξαναολοκλήρωσης της εικόνας (Glendinning, 2013). 

Η Διακήρυξη του Άμστερνταμ 

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το διεθνές συνέδριο κορωνίδα του έτους της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς, όπου συγκεντρώθηκαν αντιπρόσωποι από όλα τα τμήματα της Ευρώπης, συντάχθηκε η 

Διακήρυξη του Άμστερνταμ (CoE, 1975) και διατυπώθηκε η έννοια της ολοκληρωμένης διατήρησης. Στη 

Διακήρυξη δίνεται έμφαση σε ορισμένες βασικές θεωρήσεις: α) τη σπουδαιότητα της διατήρησης της 

ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς λόγω της σημασίας της για τη συνειδητοποίηση του κοινού 

παρελθόντος και μέλλοντος, β) το εύρος του μεγέθους των αντικειμένων της κληρονομιάς, γ) την κοινή 

ευθύνη για την προστασία θησαυρών της κληρονομιάς απέναντι στις φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές, την εγκατάλειψη, τη φθορά, την άκριτη νέα οικοδόμηση, τη μόλυνση και την υπερβολική 

κίνηση, δ) τη συμπερίληψη της αρχιτεκτονικής συντήρησης ως σημαντικού στόχου του αστικού και 

περιφερειακού σχεδιασμού, ε) τη σημασία της αναβίωσης ιστορικών περιοχών για κοινωνικούς λόγους, 

στ) την ευθύνη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή των πολιτών, ζ) την ανάγκη 

για προσαρμογή των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, η) την ανάγκη για διάθεση των κατάλληλων 

μέσων χρηματοδότησης, θ) την ανάγκη για προώθηση της μεθοδολογίας και των τεχνικών της 

αποκατάστασης και αναστήλωσης, ι) την ανάγκη για κίνητρα, ια) την ανάγκη για υψηλή ποιότητα στα 

σύγχρονα κτίρια αφού αυτά θα αποτελέσουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά του μέλλοντος. 

Η καινοτομία της διακήρυξης είναι ότι προτείνεται μία ολοκληρωμένη στρατηγική συντήρησης που 

καλύπτει τις ιστορικές πόλεις, τις παλιές γειτονιές, τις κωμοπόλεις και χωριά με παραδοσιακό χαρακτήρα, 

τα ιστορικά πάρκα και τους κήπους, όλα τα πολιτιστικής αξίας αρχιτεκτονήματα από το μεγαλύτερο στο 

πιο ταπεινό, εφαρμόζοντας τακτική μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης. Δίνεται σημασία στη διατήρηση 

του περιβάλλοντος και της ιστορικής συνέχειας, της κοινωνικής συνοχής και της ποικιλομορφίας του 

αστικού χώρου, την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος (που όμως πρέπει να 

προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες) και στη διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων/ τεχνικών. 

 

Μετά τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ, οι εξελίξεις της θεωρίας και των πρακτικών για τη συντήρηση και 

την αποκατάσταση των μνημείων συνεχίστηκαν. Οι νέες τάσεις και προσεγγίσεις εκφράζονται σε 

διεθνείς χάρτες, διακηρύξεις, συμβάσεις, προτάσεις, οδηγίες, υπομνήματα που εκδίδονται συστηματικά 

μετά το 1975. Τα κείμενα αυτά όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικά, καθώς διατυπώνουν 

γενικές αρχές, οι οποίες συχνά πάσχουν πληρότητας και σαφήνειας, δημιουργώντας έτσι σύγχυση και 

δυσερμηνείες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Χάρτης συντήρησης και αποκατάστασης των αντικειμένων τέχνης 

και πολιτισμού, πραγματοποιεί μία αξιόλογη προσπάθεια λεπτομερούς ορισμού βασικών εννοιών, 

προσαρμοσμένων στις νέες τάσεις. Η “συντήρηση” νοείται ως “το σύνολο των ενεργειών πρόληψης 

και περιφρούρησης, που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν διάρκεια, κατά το δυνατόν απεριόριστη, 

της υλικής υπόστασης του υπό εξέταση αντικειμένου”. Η “αποκατάσταση” νοείται ως “οποιαδήποτε 

επέμβαση που, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της συντήρησης και στη βάση προκαταρτικών, 

αναγνωριστικών ερευνών κάθε είδους, προσανατολίζεται στο να ξαναδώσει στο υπό εξέταση 

αντικείμενο, στα όρια του δυνατού, τη σχετική αναγνωσιμότητα και, όπου χρειάζεται, χρήση”. Η 

“συντήρηση με την έννοια του σέρβις” νοείται “ως το σύνολο εκείνων των προγραμματισμένα 

επαναλαμβανόμενων εργασιών που προσανατολίζονται στο να κρατήσουν  τα πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος αντικείμενα σε άριστες συνθήκες ακεραιότητας, ιδιαίτερα αφού έχουν δεχθεί ειδικές 

επεμβάσεις συντήρησης ή/και αποκατάστασης” (Καραδέδος, 2009). 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 27 

 

1.2.3. Σύγχρονες τάσεις 

Με τη Σύμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (CoE, 1985) που 

διατυπώνεται στη Γρανάδα, καθορίζεται το πλαίσιο για μία πιο συνεκτική  προσέγγιση των νομοθετικών 

μέτρων και των πρακτικών προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Σύμβαση έχει υιοθετηθεί από 42 χώρες 

αλλά προσαρμοσθεί διαφορετικά σε κάθε μία από αυτές, όπως αναφέρει στο κείμενό του ο Pickard 

(2002). Σε αυτό το σημείο, θεωρείται σημαντικό να παρατεθεί περιληπτικά ο τρόπος με τον οποίο οι 

χώρες της Ευρώπης έχουν, εν γένει, συμμορφωθεί ή τείνουν να συμμορφωθούν σε αυτήν την σύγχρονη 

προσέγγιση για την συντήρηση και αποκατάσταση. Στις περισσότερες χώρες, η συντήρηση των 

αρχιτεκτονικών μνημείων γίνεται με τρόπο ολοκληρωμένο, όχι τμηματικά, ενώ προβλέπεται η προστασία 

κτιριακών συγκροτημάτων ή κατά ζώνες, καθώς και κινητών μνημείων. Η διαδικασία της τεκμηρίωσης 

έχει εξελιχθεί ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και αξιοποιεί, ανάλογα με το αντικείμενο, μεγάλο 

εύρος μεθόδων, από παραδοσιακές τεχνικές αποτύπωσης έως σύγχρονους τρόπους τρισδιάστατης 

μοντελοποίησης ή διαχείρισης χωρικής πληροφορίας, ώστε να καταγράφεται όλη η απαραίτητη 

πληροφορία που διευκολύνει τις εργασίες των επεμβάσεων προστασίας. Συχνά εφαρμόζεται πολιτική 

ελέγχου για τις εργασίες επισκευής και διατήρησης, αναπροσαρμογής της χρήσης, κατεδάφισης και 

άλλων λιγότερο καταστρεπτικών εργασιών. Η ιδέα της απόδοσης νέων συμβατών χρήσεων σε ιστορικά 

κτίρια είναι αποδεκτή, εφόσον εξασφαλίζει τη μακροβιότητα και τη διατήρηση τους. Η προσέγγιση της 

προστασίας κάθε πολιτιστικού αντικειμένου εξαρτάται από τις αξίες και τη σημασία του, αλλά στα 

μεγαλύτερα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συχνότερο να γίνονται και μεγαλύτερης 

κλίμακας αποκαταστάσεις ή αναστηλώσεις, ειδικά όταν δεν έχει εφαρμοστεί πολιτικής συντήρησης· 

αυτό το φαινόμενο εντείνεται όταν η αποκατάσταση του αντικειμένου δύναται να συντελέσει σε όφελος 

κοινωνικό ή οικονομικό. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι πρωτεύων στόχος για 

δημόσια χρηματοδότηση, αλλά η ανάγκη για οικονομική υποστήριξη αναγνωρίζεται ευρέως. Σε μεγάλο 

ποσοστό των χωρών υπάρχει ένας βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, διαχείρισης, σχεδιασμού των χρήσεων γης και συναφών θεμάτων. 

Σε συμπλήρωση όσων λέχθηκαν ανωτέρω, και πέρα από τη διεθνοποίηση, τα βασικά χαρακτηριστικά 

των σύγχρονων τάσεων στη συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων είναι: 

i) η διεύρυνση και διαφοροποίηση του αντικειμένου της προστασίας (Jokilehto, 1998). 

ii) η επιταγή για τη διατήρηση, κατά την εκτέλεση της σχετικής επέμβασης, της αυθεντικότητας του 

αντικειμένου της προστασίας (Alho et al., 2010). 

iii) η αύξηση του αριθμού των αξιών του προστατευόμενου αντικείμενου. Οι αξίες αυτές αποδίδονται, 

δεν είναι εγγενείς, είναι ευμετάβλητες και όχι στατικές, επηρεάζονται από κάθε επεμβατική ενέργεια, είναι 

πολλαπλές, συχνά είναι ασύγκριτες ή συγκρουόμενες και μπορεί να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση των 

καθιερωμένων αρχών της προστασίας (De la Torre, 2013). Προσθέτως, αξιοσημείωτος είναι και ο 

επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου τους, καθώς ο φιλοσοφικός και ιστορικός του χαρακτήρας -

επικρατών στις ανθρωπιστικές επιστήμες- σταδιακά αντικαθίσταται από έναν χαρακτήρα περισσότερο 

ανθρωποκεντρικό, καθώς αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη κοινωνικές επιπτώσεις, τη σημασία, τη 

γλώσσα, την πολυμορφία, τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα. Η αποσαφήνιση των καθαυτών αξιών 

συντελεί στο να αποτελέσει η πολιτιστική κληρονομιά αφετηρία για επίλυση κοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων (Ganiatsas, 2011).  

iv) η εξέλιξη των στόχων και στρατηγικών διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι διευρυνόμενες 

τάσεις μουσειοποίησης λόγω της έκρηξης του πολιτιστικού τουρισμού, επηρέασαν και τις πολιτικές 

προστασίας, εισάγοντας έννοιες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι ερμηνευτικές, εκπαιδευτικές ή 

προληπτικές αποκαταστάσεις (Pereira, 2007). Η διαπίστωση των θετικών αποτελεσμάτων που μπορούν 

να έχουν οι ελεγχόμενες τουριστικές ροές σχετικά με την αναβίωση και την ανάπτυξη των ιστορικών 

περιοχών, βοηθούν στην κατάστρωση στρατηγικών που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις, ενώ 

παράλληλα μεγιστοποιούν τα οφέλη. Τέτοιες στρατηγικές, είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν ορθολογική 
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διαχείριση των πολιτιστικών πόρων, πρόβλεψη για ποιοτική ανάπτυξη, διερεύνηση των χρήσεων και 

δραστηριοτήτων που o δομημένος χώρος υποστηρίζει και συνδυασμό των ανωτέρω, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες (Nasser, 2003). Προσθέτως, οι στρατηγικές διαχείρισης των αντικειμένων 

της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέονται στενά με τη βιωσιμότητα, τόσο των παραδοσιακών υλικών, 

συνεισφέροντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όσο και των αξιών (Drury & McPherson, 2008). 

v) η διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία 

πολιτική ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των επεμβάσεων προστασίας και της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης διαχείρισης ιστορικών μνημείων -και ιδιαίτερα συνόλων- προϋποθέτει την εποικοδομητική 

συνεργασία και την επικοινωνία επιστημόνων, θεωρητικών και τεχνικών διαφορετικών γνωστικών 

υποβάθρων προκειμένου να φέρει αποτελέσματα(Moropoulou et al., 2000b). 

vi) η τήρηση της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων (Viñas, 2002). 

vii) η κατά το δυνατόν χρήση μη καταστροφικών τεχνικών κατά τις φάσεις μελέτης, εκτέλεσης και 

αποτίμησης της επέμβασης προστασίας (Moropoulou et al., 2005a). 

viii) η χρήση, κατά τις επεμβάσεις, δομικών υλικών καλής ποιότητας συμβατών με τα ιστορικά, ως προς 

τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, αλλά και από αισθητικής πλευράς και με επιβεβαιωμένη συμπεριφορά 

στον χρόνο (Rodrigues & Grossi, 2007). 

ix) η διατήρηση των αυθεντικών δομικών χαρακτηριστικών, κατά τις επεμβάσεις. 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει η διατύπωση ενός από τους σύγχρονους ορισμούς για την 

‘προστασία των μνημείων’, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση βασικών εννοιών στην πορεία 

της παρούσας εργασίας. Ίσως ο αντιπροσωπευτικότερος εξ αυτών, ανήκει στο Bernard Feilden (2007): 

“Η προστασία των μνημείων λαμβάνει χώρα προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά τους. 

Συνδυάζει όλες τις ενέργειες παρέμβασης που μπορούν να επιμηκύνουν τη ζωή των αντικειμένων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό να παρουσιάσει στους χρήστες και παρατηρητές ιστορικών 

κατασκευών τα καλλιτεχνικά και ανθρώπινα μηνύματα που τα χαρακτηρίζουν. Η καλύτερη πρακτική, 

είναι πάντα η λιγότερο παρεμβατική. Ει δυνατόν, οι ενέργειες της συντήρησης και αποκατάστασης 

πρέπει να είναι αντιστρέψιμες και να μην αποτρέπουν μελλοντικές επεμβάσεις στην κατασκευή. Η ουσία 

της προστασίας των μνημείων εφαρμόζεται μέσα από τη διαρκή τεκμηρίωση, την επιθεώρηση, την 

παρακολούθηση και τον ολοκληρωμένο αστικό & περιβαλλοντικό σχεδιασμό.” 

Σημειώνεται δε, ότι κατά το ICOMOS (2008), ως φθορά εννοείται: “κάθε χημική ή φυσική τροποποίηση 

των εγγενών ιδιοτήτων των υλικών που οδηγεί σε απώλεια των αξιών ή της χρηστικότητάς τους”.  
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1.3. Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Σχεδιασμού και Αποτίμησης 

Καθώς προηγήθηκε αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις της προστασίας των μνημείων, σε αυτήν 

την ενότητα ακολουθεί η παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών, με τις οποίες επιχειρείται η εφαρμογή 

τους. Αρχικά γίνεται περιγραφή της ευρύτερης μεθοδολογίας, έπειτα ακολουθεί  ανάλυση του πρώτου 

σταδίου της, καθώς αφορά περισσότερο τη παρούσα εργασία και σύντομη αναφορά στα άλλα. 

Στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις της προστασίας των μνημείων, 

τις πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάγκη για ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση τους και 

την εμπειρία αρκετών δεκαετιών ασύμβατων επεμβάσεων, βασισμένων σε ανεπαρκή μη συστηματική 

τεκμηρίωση, διάγνωση και επιθεώρηση, προκύπτει η ανάγκη ολοκληρωμένης πρότυπης μεθοδολογίας, 

που θα επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων για τις επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης, βασιζόμενη 

σε διεπιστημονική πληροφορία. Η μεθοδολογία αυτή, θα πρέπει να βοηθά στην κατάλληλη συλλογή, 

επεξεργασία, αρχειοθέτηση και παρουσίαση δεδομένων, που θα επιτρέπει τη γνώση και κατανόηση των 

χαρακτηριστικών του μνημείου, καθώς και στην παρακολούθηση και στη συστηματική αναφορά της 

μεταβολής τους μέσα στο χρόνο. Επίσης, θα πρέπει να συνεισφέρει στην ορθότερη διατήρηση και 

διαχείριση, στο σχετικό στρατηγικό σχεδιασμό και στην προώθηση του αντικειμένου της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Στην πολυπλοκότητα των ανωτέρω διαδικασιών συντελεί ο μεγάλος όγκος διαθέσιμων 

πληροφοριών, σε σχέση με το εκάστοτε μνημείο, που αφορά τόσο στο κτίριο καθαυτό, όσο και όλα τα 

πιθανά σενάρια για τα υλικά συντήρησης και τις παρεμβάσεις, που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων 

ανάλογα με το διαφορετικό βάρος που αποδίδεται σε κάθε παράμετρο (Kioussi et al., 2013). 

Καθώς δεν υπάρχει μία κοινή θεσμοθετημένη μεθοδολογία -κρατική ή ευρωπαϊκή- για τη διάγνωση των 

προβλημάτων, τον σχεδιασμό και την αποτίμηση εργασιών προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, πρόσφατα έχουν γίνει προσπάθειες χάραξης μίας κοινής στρατηγικής σε επίπεδο χώρας 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε σχετική εισήγηση του ΤΕΕ το 2005, με στόχο τη «Σύνταξη προδιαγραφών 

της Διαγνωστικής Μελέτης σε διεπιστημονική βάση για έκδοση υπουργικής απόφασης σε σχέση με την 

υλοποίηση του Ν. 3028 (Άρθρο40, παρ. 4) του ΥΠΠΟ για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», η προβλεπόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τρία στάδια: προκαταρτική 

μελέτη, διαγνωστική μελέτη, ολοκληρωμένη μελέτη επεμβάσεων. “Η προκαταρτική μελέτη περιλαμβάνει 

την ιστορική τεκμηρίωση, τη γεωμετρική τεκμηρίωση, την αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάλυση, την 

κατασκευαστική ανάλυση, αναγνώριση και περιγραφή του δομικού συστήματος, τη χαρτογράφηση 

και αναγνώριση υλικών, φθορών και προηγούμενων επεμβάσεων. Η διαγνωστική μελέτη περιλαμβάνει 

τον χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών/ μορφολογικών/ λειτουργικών προβλημάτων των δομημάτων, την 

αποτίμηση της ικανότητας του δομικού συστήματος σε φορτίσεις και καταπονήσεις, τον χαρακτηρισμό 

των υλικών, της προέλευσης τους, των πρώτων υλών και της τεχνολογίας τους, καθώς και αποτίμηση 

των φθορών και διάγνωση των μηχανισμών και των περιβαλλοντικών αιτίων που τα προκαλούν, τον 

χαρακτηρισμό του εδάφους, εξειδικευμένες μελέτες όπως περιβαλλοντικές ή χωροταξίας, οι οποίες 

απαιτούνται κατά περίπτωση μνημείου ή ιστορικού κτιρίου, τη συσχέτιση αστοχιών φορτίσεων φθορών 

και αρχιτεκτονικών αλλοιώσεων ως κοινό συμπέρασμα των επιμέρους μελετών, και το οποίο 

διατυπώνεται με τη συνεργασία των μελετητών. Η ολοκληρωμένη μελέτη επεμβάσεων περιλαμβάνει 

μελέτη αρχιτεκτονικής αρχιτεκτονικής-μορφολογικής αποκατάστασης ή/ και προσαρμογή σε νέα 

χρήση, μελέτη δομικής αποκατάστασης και ενίσχυσης του μνημείου, μελέτη επιλογής και σχεδιασμού 

υλικών και επεμβάσεων συντήρησης, γεωτεχνική μελέτη και άλλες εξειδικευμένες μελέτες. Η μελέτη 

επεμβάσεων θα πρέπει να αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις: την προμελέτη, την οριστική μελέτη, 

και τη μελέτη εφαρμογής. Στη φάση της προμελέτης προτείνονται οι επεμβάσεις, τόσο από τη μελέτη 

αρχιτεκτονικής και μορφολογικής αποκατάστασης, και προσαρμογής σε νέα χρήση, όσο και από τη 

μελέτη δομικής αποκατάστασης και ενίσχυσης, και τη μελέτη επιλογής και σχεδιασμού των υλικών και 

επεμβάσεων συντήρησης. Στην οριστική μελέτη καθορίζονται οι επεμβάσεις εκείνες που εξασφαλίζουν 

για όλους τους ελέγχους αποδεκτές λύσεις. Στη μελέτη εφαρμογής δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, αναλυτική περιγραφή εργασιών και τεχνικές προδιαγραφές 

υλικών, τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής τους” (Αγγελακοπούλου κ.ά., 2005). 
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1.3.1. Προκαταρτική μελέτη 

Το στάδιο την προκαταρτικής μελέτης αν και εισαγωγικό, είναι ουσιώδες για τη γνώση και κατανόηση 

της ιστορικής πορείας του κτιρίου. Σχετίζεται άμεσα με τη διεπιστημονική τεκμηρίωση και περιλαμβάνει 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων ιστορικών, αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, δομικών, γεωτεχνικών, 

πολεοδομικών, θέσης, προσανατολισμού καθώς και πληροφοριών σχετικών με τις οικοδομικές φάσεις, 

τις φθορές αλλά και τις προηγούμενες επεμβάσεις. Επιπλέον αφορά στη συλλογή περιβαλλοντικών και 

μετεωρολογικών δεδομένων (Moropoulou et al., 2003) 

1.3.1.1. Ιστορική τεκμηρίωση 

Η ιστορική τεκμηρίωση έχει σκοπό την πλήρη και σε βάθος κατανόηση του μνημείου και της ιστορίας 

του, που πραγματοποιείται διαμέσου της ενδελεχούς βιβλιογραφικής και ιστορικής αναζήτησης και της 

συλλογής φωτογραφιών, σχεδίων, ιστορικών κειμένων και άλλων εντύπων τεκμηρίων. Στοχεύει, αφενός 

στη συλλογή πληροφορίας για την τοποθεσία, την οικοδόμηση, την ιστορία, τη σημασία, τις αξίες, το 

ιστορικό περιβάλλον του μνημείου και την εν γένει τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης, πριν τις 

ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης και αφετέρου στην υποστήριξη της μελέτης με τεκμήρια, όχι 

μόνο όσον αφορά στις ιστορικές οικοδομικές φάσεις, αλλά και για τις υπάρχουσες παραμορφώσεις 

και ανωμαλίες, για την ανάλυση της φθοράς και προηγούμενων πιθανώς ασύμβατων επεμβάσεων, 

για την αξιολόγηση των ζημιών και της στατικότητας (Genovese, 2005). 

1.3.1.2. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση 

Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου, έχει σκοπό την εμπεριστατωμένη διεύρυνση των γνώσεων για 

τις συνθήκες κατασκευής, τις οικοδομικές φάσεις και τα οικοδομικά προβλήματα της υπάρχουσας 

κατάστασης. Αποτελείται από πέντε στάδια, που όμως δεν συνιστούν υποχρεωτικά χωριστές φάσεις. 

Κατά το πρώτο στάδιο ορίζεται το είδος της αρχιτεκτονικής έρευνας με βάση το σκοπό της μελέτης και 

το είδος του ιστορικού κτιρίου. Επιλέγεται μία μέθοδος αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης και προσαρμόζεται 

κατάλληλα στις συμφωνηθείσες προδιαγραφές. Πραγματοποιείται μία προκαταρτική τεκμηρίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Συντάσσεται το ημερολόγιο εργασιών, καταστρώνεται ευρετήριο λίθων και 

δομικών μελών και σχεδιάζεται ο τρόπος αρχειοθέτησης των σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτογραφιών 

και των άλλων σημαντικών τεκμηρίων. Προσθέτως, γίνεται μία πρώτη κριτική των μηχανισμών και των 

άλλων παραγόντων που προκαλούν παραμορφώσεις και αποκλίσεις στο μνημείο. 

Κατά το δεύτερο στάδιο βελτιώνεται η ερμηνεία των υλικών μαρτυριών, επιχειρείται ακριβέστερη διάκριση 

των ιστορικών φάσεων και εκτελείται λεπτομερέστερη τεκμηρίωση για επιλεγμένα μέλη και λίθους. 

Κατά το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται συστηματική μελέτη των αρχιτεκτονικών μορφών και σχεδιαστική 

συμπλήρωσή τους. Προσθέτως αρχίζει ο προγραμματισμός της τελικής παρουσίασης των σχεδίων. 

Στο τέταρτο στάδιο γίνεται ενδελεχής αναγύρευση των αρχικών θέσεων των διασκορπισμένων μελών 

και επιχειρείται σχεδιαστική ανασύνθεση κιόνων, τοίχων και άλλων μερών από ταυτισμένα αρχιτεκτονικά 

μέλη. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για την αναπαράσταση των μεταγενέστερων φάσεων. 

Στο πέμπτο στάδιο εκτελούνται τα τελικά σχεδία, αφού επιλεχθούν η μορφή της δημοσίευσης, οι κλίμακες 

σχεδίασης/ ποσοστά σμίκρυνσης και οι σχεδιαστικές συμβάσεις. Τέλος, πραγματοποιείται παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής αυτής διερεύνησης: όψεις, κατόψεις, οριζόντιες 

εγκάρσιες και τοπικές τομές, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών και αξονομετρικές ή προοπτικές 

απεικονίσεις -όπου σημειώνονται η θέση, η κλίμακα και τα όρια των διερευνητικών εργασιών και με 

επεξηγηματικό τρόπο η σκοπιμότητά τους και οι μέθοδοι της τεκμηρίωσης-, καθώς και τα σχετικά τεχνικά 

κείμενα, που αποτελούν μία έκθεση της ιστορικής εξέλιξης του μνημείου. 

Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση μπορεί να πραγματοποιείται με έμμεσες μεθόδους (με μετρητικά όργανα) ή 

άμεσες (φωτογραμμετρία/σάρωση, μηχανική αποτύπωση, τεχνικά μέσα κατόπτευσης) (Κορρές, 2007). 
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1.3.1.3. Γεωμετρική τεκμηρίωση 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση ορίζεται ως (UNESCO, 1972): 

• η πράξη-διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και καταγραφής των απαραίτητων 

δεδομένων για την εξακρίβωση της θέσης και του ακριβούς σχήματος, μεγέθους και μορφής 

ενός μνημείου, στον τρισδιάστατο χώρο σε μία δεδομένη χρονική στιγμή 

• η καταγραφή τη παρούσας κατάσταση των μνημείων, όπως έχει διαμορφωθεί από το πέρασμα 

του χρόνου και αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για τη διερεύνηση του παρελθόντος τους, όσο 

και για τη διαφύλαξη του μέλλοντος τους 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση των μνημείων παρέχει κατάλληλες μεθόδους για την παραγωγή εικονιστικών 

προϊόντων (διανυσματικά σχέδια, εικόνες, τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα) διάφορων κλιμάκων, 

που συνήθως έχουν μετρητικές ιδιότητες και ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε κάποιο ορθογραφικό 

σύστημα. Έτσι, η γεωμετρική τεκμηρίωση μπορεί να παρουσιάσει ως αποτελέσματα δισδιάστατα σχέδια, 

που στην πραγματικότητα αποτελούν τις προβολές του μνημείου σε κατακόρυφα και οριζόντια επίπεδα. 

Μεγάλης σημασίας για τα προϊόντα αυτά είναι η κλίμακα και η ακρίβεια. Αυτές οι παράμετροι θα πρέπει 

να καθορίζονται πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ανάλογα με το αντικείμενο, τον σκοπό της μελέτης και 

τη χρήση των προϊόντων της γεωμετρικής τεκμηρίωσης (Georgopoulos, 2016). 

(Η σημασία, τα εργαλεία, οι τεχνικές, οι απαιτήσεις και τα παράγωγα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης των 

μνημείων περιγράφονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 1.4, καθώς η κατανόηση αυτών των στοιχείων 

αποτέλεσε βασικό υπόβαθρο για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας). 

1.3.1.4. Δομοστατικός έλεγχος 

Ο δομοστατικός έλεγχος επικεντρώνεται στη διερεύνηση του δομικού συστήματος, στη στατικότητα και 

τα προβλήματά της, στις διαστάσεις και αντοχές των μελών του φορέα των δυνάμεων, πληροφορίες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσομοιώσεις καταπονήσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών 

εργαλείων. Τα στάδια αυτής της διερεύνησης είναι γενικά τα ακόλουθα (Binda, 2004 και Roca, 2004): 

▫ αναγνώριση των φερόντων (και μη) στοιχείων, της γεωμετρίας τους και των ρωγμών 

▫ συμπλήρωση των σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης με στοιχεία για τα υλικά, τη δόμηση, τα 

φορτία, την κατάσταση, τα προβλήματα 

▫ πρώτη κριτική σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις απαιτούμενες (ενδεχομένως) επεμβάσεις 

επισκευής ή ενίσχυσης, σε συνδυασμό με πρόσθετες ή ειδικές έρευνες και μετρήσεις 

▫ προσδιορισμός κατάλληλων εργασιών για παρακολούθηση παραμορφώσεων και μετακινήσεων 

1.3.1.5. Αναγνώριση υλικών, φθορών και παλαιότερων επεμβάσεων 

Αυτή η μέθοδος τεκμηρίωσης αναφέρεται στην οπτική αναγνώριση υλικών, φθορών και επεμβάσεων. 

Η οπτική παρατήρηση είναι συχνά μία από τις πιο σημαντικές μη καταστρεπτικές τεχνικές. Οπτικά 

χαρακτηριστικά μπορεί να σχετίζονται με την κατεργασία των υλικών, τις τεχνικές επέμβασης και 

συντήρησης, τη φθορά των υλικών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο μηχανικός μπορεί να 

διακρίνει διαφορές μεταξύ των επιπέδων παθολογίας και επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψουν. 

Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, φουσκώματα, θρυμματισμό, αποσύνθεση, αλλαγή χρώματος, 

μικρό-φθορές η έλλειψη ομοιομορφίας. Εκτενείς πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από την 

οπτική επιθεώρηση, για να δοθεί μια πρώτη ένδειξη της κατάστασης του αντικειμένου και επιτρέπουν τη 

διαμόρφωση επόμενου προγράμματος πιλοτικών εφαρμογών ή επεμβάσεων. Η οπτική επιθεώρηση, 

ωστόσο, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο καθ’ αυτό αντικείμενο που διερευνάται. Θα πρέπει επίσης 

να περιλαμβάνει τις γειτονικές κατασκευές ή αντικείμενα, το  ιστορικό και μη περιβάλλον και τις κλιματικές 

συνθήκες (ΙΑΕΑ, 2002). Οι πληροφορίες που προκύπτουν πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς και 

συστηματικά. Επιπλέον μπορούν να χαρτογραφούνται σε σκαριφήματα, σε περιβάλλον ψηφιακής 

σχεδίασης ή σε περιβάλλον διαχείρισης χωρικών πληροφοριών (Ενότητα 1.5). 
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1.3.2. Διαγνωστική μελέτη 

Η διαγνωστική μελέτη είναι μία διερευνητική διαδικασία που ακολουθεί τη διεπιστημονική τεκμηρίωση και 

επιθεώρηση. Σε αυτό το στάδιο της ολοκληρωμένης μελέτης πραγματοποιείται η ερμηνεία, η ανάλυση, 

η ποσοτικοποίηση και η καταγραφή της φθοράς και της υποβάθμισης του μνημείου, λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τα χαρακτηριστικά του, τις ιδιότητες των δομικών υλικών, τους παράγοντες και τους μηχανισμούς 

φθοράς (Fitzner, 2002). Στο πλαίσιο της διαγνωστικής μελέτης, η αρχιτεκτονική αποτύπωση θα πρέπει 

να οδηγήσει σε: επίλυση των τεχνικών, των μορφολογικών και των λειτουργικών προβλημάτων που 

τέθηκαν από την προκαταρτική μελέτη, οργάνωση του εργοταξίου και σύνταξη προσεγγιστικού 

προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο του μελετώμενου έργου, ενώ ο δομοστατικός έλεγχος θα 

πρέπει να συμπεριλάβει: εντοπισμό και καταγραφή των φθορών και βλαβών του κτιρίου, διερεύνηση 

των προγενέστερων επεμβάσεων (αίτια, υλικά, τεχνολογία, επιπτώσεις και έλεγχος των κρίσιμων 

δομικών στοιχείων, φερόντων ή μη), εξαγωγή συμπερασμάτων για τους παράγοντες που επιβαρύνουν 

τη στατικότητα του κτιρίου, ανάλυση της απόκρισης σε σεισμικά μεγέθη και της σχετικής αξιοπιστίας. Η 

φύση και η έκταση της διαγνωστικής μελέτης εξαρτώνται από δείκτες αναγκαιότητας, που προκύπτουν 

μέσα από ανάλυση των αποτελεσμάτων της προκαταρτικής μελέτης και καθορίζουν άμεσα τις 

μετρητικές μεθόδους της διάγνωσης. Το αποτέλεσμά της είναι μία έκθεση τεχνικού περιεχομένου, η οποία 

αρχειοθετείται μαζί με την υπόλοιπη τεκμηρίωση, όμως συνεισφέρει δραστικά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, σχετικά με την ολοκληρωμένη μελέτη επεμβάσεων (Kioussi et al., 2013). 

Η διάγνωση περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς των ιστορικών υλικών και διερεύνηση της προέλευσής τους, 

αποτίμηση των προηγούμενων επεμβάσεων και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αφορά 

στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραγόντων, σε τεχνικές επί τόπου μη καταστροφικού 

ελέγχου και αξιολόγησης (NDT & Ε) και σε εργαστηριακή ανάλυση των μηχανισμών και προϊόντων της 

φθοράς σε συσχέτιση με τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, στην κλίμακα του μνημείου 

(Moropoulou, et al., 2013). Αναλυτικότερα, το πρώτο βήμα της διάγνωσης είναι η συγκέντρωση 

υπάρχοντος αρχειακού υλικού για τα ιστορικά υλικά, τις φάσεις και τις προηγούμενες επεμβάσεις, 

καθώς και πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως θερμοκρασία και υγρασία, άνεμοι, 

βροχοπτώσεις, παγετός, ηλιασμός, παρουσία και συγκέντρωση ρύπων και άλλων σωματιδίων. Έπειτα 

τα δεδομένα αυτά διασταυρώνονται με εκείνα της προκαταρτικής μελέτης για την εξαγωγή κάποιων 

πρόχειρων συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, αν κριθεί ότι η διαγνωστική μελέτη των υλικών είναι αναγκαία 

(με βάση τους δείκτες που αναφέρθηκαν ανωτέρω), επιλέγονται ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές 

διερεύνησης στο μνημείο για την εφαρμογή τεχνικών NDT & Ε και δειγματοληψιών. Οι πληροφορίες για 

την εκτέλεσή τους και τον σχετικό εξοπλισμό, όπως και οι αντίστοιχες προδιαγραφές (όπου αυτές 

εφαρμόζονται) θα πρέπει να καταγράφονται. Η λήψη δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά 

ύψη και βάθη, ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτική διερεύνηση όλων των ιστορικών υλικών και τύπων 

φθοράς (Moropoulou, et al., 2005b). Οι τεχνικές NDT & Ε που εφαρμόζονται κατά περίπτωση είναι (Κουή 

κ.ά., 2015, IAEA, 2002, Moropoulou et al., 1997, Moropoulou et al., 2005b, Moropoulou et al., 2013): 

♦ μικροσκοπία οπτικών ινών (FΟΜ), για τον εντοπισμό διαφορών στην υφή και τη σύνθεση στις 

επιφάνειες, για τη διερεύνηση της επιφανειακής μορφολογίας, για τον χαρακτηρισμό των υλικών, 

για τη διερεύνηση και την ταξινόμηση τυπολογιών φθοράς 

♦ ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (DIP), για την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση χαρακτηριστικών και 

μοτίβων στις αρχιτεκτονικές επιφάνειες, που διευκολύνουν τη χαρτογράφηση υλικών και φθορών 

♦ θερμογραφία υπερύθρου (IRT), για την καταγραφή εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τις επιφάνειες, 

που μπορεί να υποδείξει σημεία ή περιοχές αυξημένης ή μειωμένης εκπομπής, το οποίο με τη σειρά 

του αποκαλύπτει την παρουσία μιας ανομοιογένειας 

♦ γεωραντάρ (GPR), για την απεικόνιση όλων των υπό-επιφανειακών περιοχών, την αποκάλυψη της 

διαστρωμάτωσης των υλικών, τον εντοπισμό μεγάλων κενών αλλά και εγκλεισμάτων διαφορετικών 

υλικών, την αναγνώριση της ύπαρξης και των επιπέδων της υγρασίας 

♦ έλεγχοι με υπερήχους (UT) για τη διερεύνηση της ομοιογένειας των υλικών, για τον καθορισμό της 

ύπαρξης και της θέσης ατελειών ή ασυνεχειών και για τον υπολογισμό των ελαστικών ιδιοτήτων 
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♦ χρωματομετρία, για την αξιολόγηση των αισθητικών τροποποιήσεων/ χρωματικών μεταβολών που 

οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες υπέστησαν λόγω προηγούμενων επεμβάσεων 

♦ κρουσιμέτρηση, για τον υπολογισμό εμμέσως της θλιπτικής αντοχής 

♦ μέτρηση της επιφανειακής σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας 

Η συμπληρωματική χρήση διαφόρων ενόργανων εργαστηριακών μεθόδων στα δείγματα, ολοκληρώνει 

τη γνώση περί ιστορικών υλικών και τύπων φθοράς, σχετικά με τα ορυκτολογικά και τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά. Οι συνηθέστερες είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τις εξής τεχνικές (Elsen, 2006, 

Middendorf et al., 2005a, Middendorf et al., 2005b, Moropoulou et al., 1995): 

♦ οπτική πολωτική μικροσκοπία (ΟΜ), για πετρολογικό-ορυκτολογικό χαρακτηρισμό, καθώς και για 

μικροσκοπικές παρατηρήσεις διαφορετικών ορυκτολογικών φάσεων 

♦ φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF), για στοιχειακή και χημική ανάλυση 

♦ περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), για την ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων 

♦ υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Φουριέ (FTIR), για τη συλλογή πληροφοριών για 

βασικά χημικά χαρακτηριστικά και για την παρουσία αλάτων 

♦ ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωση (SEM)-μικροανάλυση διασποράς ενέργειας ακτίνων X (EDXΜΑ), 

για τη μικροσκοπική παρατήρηση της υφής και μικροδομής και για στοιχειακή ημιποσοτική ανάλυση 

♦ υγρή χρωματογραφία (HPLC), για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση υγρών και διαλυτών στερεών 

και το διαχωρισμό στοιχείων για ανάλυση δομής 

♦ θερμοβαρυμετρία (TG) - διαφορική θερμική ανάλυση (DTA) - διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης 

(DSC), για τον ποσοτικό προσδιορισμό κάποιων από τις ενώσεις που αποκαλύπτονται με την XRD 

ανάλυση και για τον προσδιορισμό της φύσης των λίθων/αδρανών μέσω αναλυτικής διαδικασίας 

♦ υδατοαπορρόφηση, για την εκτίμηση της υγρομετρικής συμπεριφοράς 

♦ ποροσιμετρία υδραργύρου (MIP), για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της μικροδομής 

Την ταυτοποίηση των ιστορικών δομικών υλικών και τη μελέτη της φθοράς με αναλυτικές εργαστηριακές 

μεθόδους, ακολουθεί η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τους παράγοντες της φθοράς, με σκοπό την 

εκτίμηση των αιτιών και των μηχανισμών των φαινομένων της φθοράς στην κλίμακα του μνημείου. Σε 

αυτό το στάδιο απαιτείται η συσχέτιση, επιπλέον, όλων των διεπιστημονικών δεδομένων και η ενιαία 

διαχείριση τους για τον καθορισμό των σημαντικότερων προβλημάτων ή των προτεραιοτήτων που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνέχεια του έργου προστασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.1: Μεθοδολογία διαγνωστικής μελέτης (Αγγελακοπούλου κ.ά., 2005) 
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1.3.3. Μελέτη επεμβάσεων 

Η μελέτη επεμβάσεων είναι το στάδιο όπου διατυπώνονται, δοκιμάζονται και εφαρμόζονται επεμβάσεις 

στο μνημείο, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις και συμπεράσματα των προηγούμενων φάσεων που 

εκτελούνται σε διεπιστημονική βάση. Μία μελέτη επεμβάσεων αφορά σε (Μοροπούλου, 2004): 

Α) Επεμβάσεις στο μνημείο 

► Τεχνική, μορφολογική και λειτουργική αποκατάσταση (αρχιτεκτονική μελέτη) 

↔ διατήρηση μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων και τεχνικών δόμησης 

► Αποκατάσταση και ενίσχυση του φορέα (δομοστατική μελέτη) 

↔ έλεγχος στατικής επάρκειας μνημείου 

► Αποκατάσταση φθορών, συντήρηση υλικών και προστασία (μελέτη υλικών) 

↔ έλεγχος συμβατότητας και ανθεκτικότητας 

Β) Επεμβάσεις στο περιβάλλον 

► Αποκατάσταση του υπεδάφους (γεωτεχνική μελέτη) 

↔ έλεγχος στατικής επάρκειας υπεδάφους 

► Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας (περιβαλλοντική μελέτη) 

↔ έλεγχος μικροκλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 

► Μέτρα διαχείρισης περιβάλλοντος για μείωση κινδύνων 

↔ πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις 

Κατά τη φάση των επεμβάσεων στο μνημείο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ποιότητας για τα υλικά 

καθαρισμού, στερέωσης, προστασίας, αποκατάστασης, αντιμετώπισης υγρασίας και ολοκλήρωσης 

και αξιολόγηση της τεχνολογίας παραγωγής προηγμένων υλικών. Ακόμα, αποτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας επεμβάσεων συντήρησης στην κλίμακα αρχιτεκτονικών 

επιφανειών και ιστορικών τοιχοποιιών, στρατηγικός σχεδιασμός των επεμβάσεων, ολοκληρωμένη 

περιβαλλοντική διαχείριση και στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός (Μοροπούλου, 2015). 

Ενδέχεται, αναλόγως την παθολογία, το είδος, τις αξίες και τη σημασία του μνημείου να συμπεριλάβει 

επιπλέον: μελέτη για πιλοτικές εφαρμογές (μελέτη, εφαρμογή, επίβλεψη και αποτίμηση εναλλακτικών 

επιτόπου εφαρμογών διαφόρων συμβατών υλικών και μεθόδων ώστε να διασφαλιστεί η εφικτότητα και 

η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής) και μελέτη για εναλλακτικούς τύπους και μεθόδους επέμβασης 

(προσέγγιση της βέλτιστης λύσης που θα συνδυάζει και θα μεγιστοποιεί τα περισσότερα από τα 

πλεονεκτήματα που διαθέτει το μνημείο) (Αγγελακοπούλου κ.ά., 2005). Σημειώνεται, ότι κάθε επέμβαση 

σε αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να έπεται γεωμετρικής τεκμηρίωσης, αλλά και 

συστηματικής παρακολούθησης για την εξακρίβωση της αειφορίας των επεμβάσεων. 
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1.4. Γεωμετρική Τεκμηρίωση 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στη γεωμετρική τεκμηρίωση 

των μνημείων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη θεσμική αναγνώριση, τα εργαλεία, τις τεχνικές 

και το συνδυασμό τους, τα προϊόντα και τις προδιαγραφές της γεωμετρικής τεκμηρίωσης κατασκευών. 

1.4.1. Γενικές γνώσεις 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς υποφέρουν 

από τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς καταστροφές, τη φθορά, την υποβάθμιση του χρόνου και την 

εγκατάλειψη. Έτσι, η σημασία και η αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηρίωση των μνημείων αναγνωρίζεται 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό έχει αφυπνίσει τους αρμόδιους για την προστασία των μνημείων 

οργανισμούς, σχετικά με την επιτακτικότατα για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και προδιαγραφών 

τεκμηρίωσης για σκοπούς διαχείρισης, αποτίμησης, αποκατάστασης και συντήρησης, προώθησης, 

ευαισθητοποίησης, αρχειοθέτησης, δημοσίευσης και έρευνας (Πατιάς, 2006). 

Η σημασία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης των ιστορικών κατασκευών έχει υπογραμμισθεί πολλές φορές 

σε διεθνείς συμφωνίες, ψηφίσματα, χάρτες και διακηρύξεις, όπως στον Χάρτη των Αθηνών (1931), στη 

Συμφωνία της Χάγης (1954), στον Χάρτη της Βενετίας (1964) και στη Συμφωνία της Γρανάδας (1985). 

Προσφάτως, αναγνωρίζεται ως βασικό τμήμα της διεπιστημονικής τεκμηρίωσης που απαιτείται για τις 

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, όπως συζητείται στα κείμενα των Moropoulou et al. (2003), 

Letellier, Schmid & LeBlanc (2007) και Boochs et al. (2013). 

Η UNESCO και το συμβούλιο της Ευρώπης έχουν σχηματίσει εξειδικευμένους οργανισμούς που στόχο 

έχουν την προστασία, τη μελέτη και τη συντήρηση των μνημείων. Το ICOMOS (International Council for 

Monuments and Sites) είναι ίσως ο πιο σημαντικός, αλλά και η CIPA (International Committee for 

Architectural Photogrammetry), η ISPRS (International Society for Photogrammetry & Remote Sensing), 

το ICOM (International Council for Museums), το ICCROM (International Centre for the Conservation 

and Restoration of Monuments) και η UIA (International Union of Architects), εμπλέκονται όλα στο ίδιο 

έργο. Συχνά όμως συνεργάζονται με εθνικής εμβέλειας οργανισμούς, εναποθέτοντας από κοινού τις 

προσπάθειες τους για την προστασία της κληρονομιάς (Georgopoulos & Ioannidis, 2009). 

Συγκεκριμένα, η CIPA, δημιουργήθηκε το 1969 από το ICOMOS και την ISPRS, με κύριο στόχο να 

επικοινωνήσει την τεχνογνωσία επιστημών της μέτρησης και απεικόνισης του χώρου σε κλάδους της 

καταγραφής, τεκμηρίωσης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, λειτουργεί ως διεθνές 

φόρουμ και σημείο συνάντησης για τους παραγωγούς των τεκμηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και τους χρήστες τους των εν λόγω πληροφοριών. Η αποστολή της CIPA είναι δηλαδή, να ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη αρχών και πρακτικών για την καταγραφή και διαχείριση πληροφορίας για όλες τις πτυχές 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθήσει την ανάπτυξη/ βελτίωση εξειδικευμένων εργαλείων και 

τεχνικών διερεύνησης για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων [http://cipa.icomos.org]. 

Η πληθώρα των απαιτήσεων της τεκμηρίωσης, όπως αναφέρεται σε διεθνείς οδηγίες, θέτει σημαντικούς 

τεχνικούς περιορισμούς και υπαγορεύει προδιαγραφές που πρέπει να λαμβάνονται κατά νου, κατά τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθοδολογιών καταγραφής. Τα κοινά χαρακτηριστικά τέτοιων κειμένων 

είναι εν γένει: η καταγραφή τετραδιάστατης πληροφορίας (από διάφορους αισθητήρες, σε διάφορα 

φορμάτ και κλίμακες, και με διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας και ορθότητας), η τήρηση ψηφιακών 

αρχείων, η διαχείριση της πληροφορίας με ασφαλή και ορθολογικό τρόπο (που επιτρέπει τη διαμοίραση 

και διανομή σε άλλους χρήστες), η οπτικοποίηση και παρουσίαση της πληροφορίας (Patias, 2006). 

Οι αρχές που διέπουν την αποτύπωση των μνημείων αναλύονται από τους D'Ayala and Smars (2003) 

και είναι: η αντικειμενικότητα, η κατανόηση του αντικειμένου, η συνέχεια, ο βέλτιστος συνδυασμός των 

μεθόδων μέτρησης, η πληρότητα και η ύπαρξη πληροφορίας για την ποιότητα των δεδομένων. 
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1.4.2. Σημασία 

Η σημασία που δίνεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την τρισδιάστατη καταγραφή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες της προστασίας και διατήρησης. Κατωτέρω 

παρατίθενται κάποιοι από τους τομείς εφαρμογής της σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία: 

Α. Ψηφιακά αρχεία/ αποθετήρια 

Η αποτελεσματική τεκμηρίωση και η αποθήκευση των τεκμηρίων για τα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, έργα 

τέχνης, αλλά και απλά αντικείμενα είναι ουσιαστικό έργο στον τομέα της διατήρησης της κληρονομιάς. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι τεκμηρίωσης είναι χρονοβόρες και παρουσιάζουν περιορισμούς. Η ύπαρξη 

ψηφιακών αρχείων υψηλής ποιότητας τρισδιάστατων μοντέλων θα αποτελούσε μεγάλη βελτίωση σε 

αυτόν τον τομέα. Τα μοντέλα αυτά συνοδεύονται συνήθως από πρόσθετη πληροφορία που θα ήταν 

χρήσιμο να αποθηκεύεται, όπως μεταδεδομένα ή στοιχεία για τμήματα του αντικειμένου που λείπουν. Τα 

ψηφιακά αρχεία είναι ανθεκτικά και αναλλοίωτα και έτσι μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά για 

την παρακολούθηση της φθοράς και υποβάθμισης. Σε περίπτωση ζημιάς το αντικείμενο θα μπορούσε 

να αποκατασταθεί με βάση το ψηφιακό του αντίγραφο. Τα ψηφιακά αποθετήρια μοντέλων είναι μία 

ευκαιρία για τη δημιουργία αρχείων με επαρκή, εύκολα προσβάσιμη, διεπιστημονική, διαλειτουργική και 

επιστημονικά πιστοποιημένη πληροφορία (Pieraccini et al., 2001 και Koller et al., 2009). 

Β. Υψηλής πιστότητας φυσικά αντίγραφα 

Τα μουσεία συχνά χρειάζεται να αντιγράφουν κάποια εκθέματα για λόγους συντήρησης, προστασίας, 

αρχειοθέτησης, μεγάλης ευθραυστότητας του αντικειμένου ή με εμπορικό σκοπό, σε διάφορες κλίμακες. 

Καθώς, πλέον, υφίσταται πληθώρα τεχνικών που επιτρέπουν την αναπαραγωγή των φυσικών αυτών 

αντικειμένων, ξεκινώντας με ένα υψηλής ακρίβειας ψηφιακό αντίγραφο, η διαθεσιμότητα τέτοιων 

τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων υψηλής πιστότητας θα διευκόλυνε και θα έκανε πιο ακριβείς τις 

εργασίες της αντιγραφής (Cameron & Kenderdine (eds.), 2007, Gomes et al., 2014). 

Γ. Εικονικά μουσεία 

Η ταχεία ανάπτυξη τεχνικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης και ακολούθως των πολιτικών προώθησης 

της αρχαιολογικής κληρονομιάς, έγιναν η βάση της γέννησης της έννοιας του εικονικού μουσείου, ως 

μέσο μετάδοσης γνώσης με τη χρήση πολυμέσων. Πιο πρόσφατα, η δυνατότητα εικονικής επικοινωνίας 

έκανε απλούστερη και ελκυστική την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο των πολυμέσων, οδηγώντας σε 

τεράστια εξάπλωση των εικονικών μουσείων στο διαδίκτυο. Τα εικονικά μουσεία δεν λειτουργούν ως 

υποκατάστατα ή συμπληρώματα των πραγματικών μουσείων, αλλά ως ένας τρόπος ευκολότερης 

επικοινωνίας της γνώσης με ευρύτερο κοινό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω επικοινωνιακών στρατηγικών, 

όπως οι οπτικές και πολυμεσικές αφηγήσεις, η ένταξη των εκθεμάτων σε κάποιο περιβάλλον (ιστορικό, 

γεωγραφικό, πολιτιστικό) και η ενσωμάτωση πληροφορίας που περιέχει το πραγματικό μουσείο. Το 

εικονικό μουσείο έχει διπλή λειτουργία, εκπαιδευτική και προωθητική (Stanco & Tanasi, 2011). 

Ε. Καταγραφή αρχαιολογικών ανασκαφών 

Άλλο σημαντικό πεδίο εφαρμογής της τρισδιάστατης καταγραφής είναι η τεκμηρίωση αρχαιολογικών 

ανασκαφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Καθώς η αρχαιολογία είναι η κατ’ εξοχήν επιστήμη της 

καταστροφής, η ανάγκη για τεκμηρίωση με κατανοητό αλλά και λεπτομερή τρόπο, εισήγαγε σταδιακά 

τις τεχνικές της γραφικής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, που πλέον συμπληρώνονται από την 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την καταγραφή των 

μεμονωμένων αντικειμένων που αφαιρούνται και τη διαχείριση των γεωαναφερμένων ψηφιακών 

μοντέλων μέσω συστημάτων χωρικών πληροφοριών, όσο και για την τεκμηρίωση στρωματογραφικά 

όλης της ανασκαπτόμενης περιοχής (Pollefeys et al., 2003, Tsiafaki & Michailidou, 2015). 

ΣΤ. Ψηφιακές ανακατασκευές 
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Οι ψηφιακές μορφολογικές αποκαταστάσεις και ανακατασκευές είναι μία από τις κύριες αρχαιολογικές 

– ιστορικές εφαρμογές που εκδηλώνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του συνδυασμού ιστορικών 

πηγών, γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τρισδιάστατης καταγραφής. Σε πολλές περιπτώσεις 

έχει αποδειχθεί ότι η παρατήρηση ενός ανακατασκευασμένου κτιρίου ή έργου τέχνης, στο πλαίσιο μίας 

ρεαλιστικής εικονικής προσομοίωσης, μπορεί να επιτρέψει σε νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Η απεικόνιση 

των σχημάτων και των γεωμετρικών σχέσεων τους με το περιβάλλον τους μπορεί να λειτουργήσει ως 

έναυσμα για να φανταστεί κανείς νέα σενάρια για την αρχική μορφή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

εικονικές ανακατασκευές είναι μία μέθοδος, που συχνά μπορεί να διευκολύνει την εύρεση των αρχικών 

θέσεων των αρχιτεκτονικών μελών, διακοσμητικών στοιχείων και έργων τέχνης, αλλά και τα αυθεντικά 

χρώματα που αυτά είχαν (Pieraccini et al., 2001, Guidi et al., 2013). 

Ζ. Παρακολούθηση 

H τρισδιάστατη καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σημαντικό κομμάτι μίας μεθοδολογίας 

ολοκληρωμένης διάγνωσης, σχεδιασμού επεμβάσεων και αποτίμησης (βλ. ενότητα 1.3.2). Πρέπει να 

αναφερθεί, ότι η διαρκής παρακολούθηση είναι αναγκαία, όχι μόνο μετά τις εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης στα αντικείμενα, αλλά και συνεχώς, καθώς οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από 

την παρακολούθηση είναι αυτές που τελικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενέργειες παρέμβασης στα 

υλικά. Συγκεκριμένα, τα έργα τέχνης, αντικείμενα και αρχιτεκτονικές επιφάνειες στο ανοιχτό περιβάλλον 

φθείρονται από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τους ρυπαντές, και συχνά τα αποτελέσματα είναι 

ορατά πολύ αργά. Η υψηλής ακρίβειας ψηφιακή καταγραφή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύναται να 

εντοπίσει τις μικρές αλλοιώσεις, ρωγμές και παραμορφώσεις (Beraldin et al., 1999). 

► H γεωμετρική τεκμηρίωση των αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέρει τακτικές για τη 

διαμοίραση πληροφορίας σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο αντικείμενό της. Κάποιοι 

από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι: 

• η απόσταση 

• η δυσκολία πρόσβασης 

• το μέγεθος ή η πολυπλοκότητα του αντικειμένου 

• η κάλυψη του αντικειμένου κατά τόπους ή περιοδικά 

• η επικινδυνότητα λόγω φθοράς ή καταστροφών 

Οι δύο τελευταίοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και 

επιπρόσθετοι κατά περίπτωση. 

1.4.3. Αντικείμενο 

Τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία τυπολογίας, μεγέθους και 

πολυπλοκότητας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν εμπίπτουν στην ίδια ‘κατηγορία’, μπορεί να 

εμφανίζουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ώστε να απαιτείται δραστικά διαφορετική προσέγγιση 

στη μεθοδολογία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης. Αυτή άλλωστε είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις 

της ψηφιακής καταγραφής των μνημείων. Τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πάντα 

κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και σχετίζονται με κάποια τοποθεσία. Ιδιαίτερα για τα κτίρια θα 

πρέπει να γίνεται και η αποτύπωση τοπογραφικών και γεωγραφικών παραγόντων που αφορούν το 

περιβάλλον τους. Μερικές από τις περιπτώσεις που η τοπογραφία είναι άρρητα συνδεδεμένη με το 

αντικείμενο και συνακόλουθα θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της τεκμηρίωσης είναι όταν το κτίριο αποτελεί 

μέρος του τοπίου, όταν κατά το κτίσιμό του υπάρχει εκμετάλλευση του ανάγλυφου, όταν βρίσκεται 

καλυμμένο τμηματικά από το έδαφος, είτε όταν υπάρχουν αντικείμενα που σχηματίζουν κάποιο μοτίβο 

στο χώρο ή μετακινήθηκαν από την αρχική τους θέση. Πάντα, όταν πρόκειται να γίνει μία γεωμετρική 

καταγραφή, ελέγχεται αν τα τοπογραφικά διαθέσιμα (χάρτες, αεροφωτογραφίες, εικόνες) επαρκούν ή 

κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω συλλογή δεδομένων (Böhler & Heinz, 1999). 
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1.4.4. Τεχνικές 

Η συνεχής ανάπτυξη νέων αισθητήρων, τεχνικών συλλογής δεδομένων και αλγορίθμων ανάκτησης της 

γεωμετρίας των αντικειμένων μέσα στον τρισδιάστατο χώρο, αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, 

συνεισφέρει σημαντικά στην καταγραφή, την επεξεργασία και την οπτικοποίηση πληροφορίας για τα 

αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι εξελίξεις των ψηφιακών τεχνολογιών προσφέρουν ισχυρά εργαλεία που υποβοηθούν την ψηφιακή 

καταγραφή. Αυτά περιλαμβάνουν εξοπλισμό όπως ψηφιακούς ολοκληρωμένους εικονογεωδαιτικούς 

σταθμούς, ψηφιακές μηχανές και τρισδιάστατους σαρωτές, λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης της 

τρισδιάστατης πληροφορίας και υπολογιστικά μηχανήματα για τη λειτουργία του λογισμικού, την 

αποθήκευση των δεδομένων και την παρουσίασή τους σε διάφορες μορφές (Georgopoulos, 2016). 

Η τρισδιάστατη τεκμηρίωση πραγματοποιείται στις μέρες μας βασιζόμενη σε παθητικούς αισθητήρες 

και εικονιστικά δεδομένα, σε ενεργητικούς αισθητήρες και δεδομένα εύρους, σε κλασσική τοπογραφία, 

σε δισδιάστατους χάρτες ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η επιλογή και ο συνδυασμός τους εξαρτάται 

από τον στόχο, τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς της εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά και τις 

διαστάσεις του αντικειμένου, τη φορητότητα και χρηστικότητα του εξοπλισμού, την εμπειρία και τον 

προϋπολογισμό. Αν και οι πρόσφατες εξελίξεις στην αυτοματοποιημένη και πυκνή συνταύτιση εικόνων 

-για τις μεθόδους που βασίζονται στην επεξεργασία φωτογραφιών-, έχουν οδηγήσει σε τεχνικές και 

λογισμικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη έμπειρους χρήστες, οι απαιτήσεις των 

σχετικών εφαρμογών και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα της μνημειακής 

κληρονομιάς, αντιμετωπίζονται δύσκολα χωρίς γνώση του θεωρητικού υποβάθρου και τριβή με το 

αντικείμενο. Επιπλέον, η προσέγγιση της γεωμετρικής τεκμηρίωσης με χρήση μίας μόνο μεθοδολογίας 

οδηγεί συχνά σε μη ελεγχόμενα, διαχειρίσιμα ή ευνόητα αποτελέσματα, επομένως η χρήση συνδυασμού 

τεχνικών κρίνεται, για τις περισσότερες περιπτώσεις, η βέλτιστη λύση (Remondino & Rizzi, 2010). 

Οι συμβατικές τεχνικές συλλογής δεδομένων για τη γεωμετρική καταγραφή, περιλαμβάνουν από απλές 

μη ελεγχόμενες τοπομετρικές τεχνικές, μέχρι σύνθετες τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές τεχνικές με 

υψηλό επίπεδο ελέγχου της πιστότητας των αποτελεσμάτων και αυτοματοποιημένη ροή εργασιών. Εν 

γένει, οι απλές τοπομετρικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για απλά αντικείμενα μικρών διαστάσεων. Οι δε 

τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές τεχνικές χρησιμοποιούνται, για πολυπλοκότερα ή/ και μεγαλύτερα 

αντικείμενα, συνεισφέροντας στην παραγωγή αποτελεσμάτων πλήρων και με ενιαία – καθορισμένη 

ορθότητα, αλλά και στην ταχύτερη, επαρκέστερη, ασφαλέστερη, πιο ευέλικτη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων. Σε αυτήν την κατηγορία τεχνικών εμπίπτουν και οι μετρήσεις με επίγειους σαρωτές λέιζερ, 

που επιτρέπουν τη συλλογή μεγάλου όγκου τρισδιάστατης πληροφορίας σε σχετικά μικρό χρονικό 

διάστημα (Ioannidis & Georgopoulos, 2007). 

Το παρακάτω σχήμα (1.2), που παραθέτει ο Böhler (2005), συνοψίζει την καταλληλόλητα των τεχνικών 

καταγραφής τρισδιάστατης πληροφορίας, συναρτήσει του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του 

αντικειμένου της τεκμηρίωσης. 

Εικόνα 1.2: Επιλογή των κατάλληλων μεθόδων τεκμηρίωσης ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του 

αντικειμένου (Böhler, 2005) 
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1.4.4.1. Τοπομετρικές τεχνικές 

Αυτές οι τεχνικές αφορούν στις μετρήσεις που γίνονται χειρωνακτικά με μετροταινία ή αποστασιόμετρο 

λέιζερ. Οι μετρήσεις καταγράφονται σε σκαρίφημα που καταστρώνεται πριν από την αποτύπωση. Τα 

αποτελέσματα μπορούν στη συνέχεια να σχεδιαστούν σε περιβάλλον CAD. Αυτή είναι η απλούστερη 

μέθοδος γεωμετρικής τεκμηρίωσης και εφαρμοζόταν κατά κόρον πριν την ανάπτυξη των ψηφιακών 

οργάνων καταγραφής. Εφαρμόζεται ακόμα στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης ή όταν η 

χρήση σύγχρονου εξοπλισμού δεν προβλέπεται, λόγω μικρών απαιτήσεων της εφαρμογής, κόστους ή 

δυσκολιών πρόσβασης/ ορατότητας. Σε μη πολύπλοκα αρχιτεκτονήματα μπορεί να εφαρμόζεται από 

χειριστές με βασικές μόνο γνώσεις αποτύπωσης, και αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που προτιμάται 

συχνά σε εφαρμογές τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μειονεκτήματα αυτών των τεχνικών 

που περιορίζουν τη χρήση τους, είναι τα εξής: είναι χρονοβόρες και συχνά απαιτούν σκληρή δουλεία 

στο πεδίο, οι καμπύλες και εν γένει σύνθετες επιφάνειες δεν μπορούν να μετρηθούν με αυτές τις τεχνικές, 

δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος και εγγύηση υψηλής πιστότητας των αποτελεσμάτων, τα μη ορατά 

σημεία δεν μπορούν να μετρηθούν, η καταγραφή γίνεται σε κάποιο αυθαίρετο σύστημα αναφοράς και 

τέλος, αν υπάρξει κάποια έλλειψη στις μετρήσεις πεδίου, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι ολοκληρωμένο 

και δεν υπάρχει τρόπος συμπλήρωσης στο γραφείο (Hassani, 2015). 

1.4.4.2. Τοπογραφικές τεχνικές 

Οι τεχνικές αυτές είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό μεμονωμένων σημείων στον τρισδιάστατο 

χώρο, για την αναπαράσταση της μορφής και του μεγέθους αντικειμένων μετρίου μεγέθους. Η διαφορά 

τους σε σχέση με τις παραδοσιακές τοπομετρικές τεχνικές αφορά στη χρήση γεωδαιτικού εξοπλισμού 

(ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ή πιο σύγχρονων ψηφιακών τοπογραφικών οργάνων) που 

επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων. Αξιοποιούν απλές γεωμετρικές 

αρχές. Οι συντεταγμένες των λεπτομερειών προς απόδοση υπολογίζονται με τη μέθοδο των πολικών 

συντεταγμένων ή τη μέθοδο της εμπροσθοτομίας ή τη μέθοδο του τριγώνου (Böhler & Heinz, 1999). 

Ένας ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός συνδυάζει μετρήσεις απόστασης με ηλεκτρομαγνητικό 

παλμό (EDM) και ηλεκτρονικό θεοδόλιχο για τη μέτρηση οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών, δίνοντας 

ακριβή αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί των συντεταγμένων γίνονται με τριγωνομετρία, σε καρτεσιανό 

σύστημα (x, y, και z ή easting, northing, και height). Το μέγιστο εύρος των μετρήσεων είναι συνήθως 2 

km, αλλά μπορεί να επεκταθεί με ειδικό εξοπλισμό. Οι μετρήσεις απόστασης γίνονται με τη χρήση ειδικών 

ανακλαστήρων ή και χωρίς αυτούς (για μικρότερες αποστάσεις). Η ορθότητα, η ακρίβεια και η ταχύτητα 

μέτρησης εξαρτώνται κυρίως από το κόστος του οργάνου (RecorDIM, 2003). Οι πηγές των σφαλμάτων 

μπορεί να είναι τυχαίες, συστηματικές ή χονδροειδείς. Τα χονδροειδή σφάλματα οφείλονται σε 

απροσεξία του χειριστή, εντοπίζονται με επανάληψη της μέτρησης και όσο πιο έμπειρος είναι αυτός 

τόσο μπορούν να αποφευχθούν. Τα συστηματικά παρουσιάζουν συστηματικότητα ή περιοδικότητα και 

μπορούν να εκφραστούν με κάποια μαθηματική σχέση. Οφείλονται σε παράγοντες όπως ατέλειες του 

οργάνου, ατελείς ρυθμίσεις του οργάνου, διακυμάνσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών και στον τρόπο 

που παρατηρεί ο χειριστής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συστηματικών σφαλμάτων αντιμετωπίζεται με 

συναρτησιακά μοντέλα, τα τυχαία και το εναπομείναν μικρό ποσοστό συστηματικών που απομένει 

αντιμετωπίζονται μαζί, με τα μοντέλα της στατιστικής (Αγατζά – Μπαλοδήμου, 2009). 

Για την εφαρμογή των μεθόδων προσδιορισμού των μεμονωμένων σημείων, προϋποτίθεται η ίδρυση 

τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου. Αυτό αποτελεί το δίκτυο υποδομής για την πραγματοποίηση της 

αποτύπωσης των σημείων λεπτομερειών, διασφαλίζει τη μεταφορά διευθύνσεων και υψομέτρων και 

εξασφαλίζει τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων της τεκμηρίωσης. Το δίκτυο αυτό είναι συνήθως 

τοπικό και σπανιότερα ενταγμένο σε κάποιο σύστημα αναφοράς. Ο προσανατολισμός του δικτύου 

πραγματοποιείται με χρήση μαγνητικής πυξίδας ή και με αστρονομικές παρατηρήσεις (Πανταζής, 2010). 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η ίδρυση τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου, αλλά αρκεί 

και μια όδευση για τη στήριξη της διαδικασίας αποτύπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές προτιμάται η ίδρυση 

κλειστών οδεύσεων, ώστε να είναι δυνατός ο γραμμικός και γωνιακός έλεγχός τους. 
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Η σήμανση των κορυφών του δικτύου/ όδευσης σπάνια γίνεται με τις παραδοσιακές τεχνικές (καρφιά, 

χρώμα) ή μόνιμα μπουλόνια. Συχνότερα χρησιμοποιούνται πιο διακριτικοί τρόποι σήμανσης ή φυσικά 

σημεία. Όταν χρησιμοποιούνται φυσικά σημεία είναι απαραίτητη η φωτογραφική τεκμηρίωση της θέσης 

τους ή η σύνταξη αυτοσχεδίων εξασφάλισης. Η επιλογή της σήμανσης πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται η μονιμότητά της στο διάστημα που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Η μέτρηση 

των στοιχείων του τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου (μήκη, οριζόντιες και ζενίθιες γωνίες, υψομετρικές 

διαφορές) γίνεται ακολουθώντας την κλασσική διαδικασία. Χρησιμοποιείται η μέθοδος των τριών 

τριπόδων ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα κέντρωσης και οριζοντίωσης οργάνων και στόχων. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη μέτρηση του ύψους οργάνου και στόχου. Το δίκτυο επιλύεται με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με τις ελάχιστες δεσμεύσεις (Πανταζής, 2010). 

Η επιλογή σημείου αφετηρίας των υψών ή υψομετρικής επιφάνειας αναφοράς (σε αυτήν αναφέρεται η 

τρίτη διάσταση των σημείων) γίνεται είτε αυθαίρετα είτε με υπόδειξη του παραγγέλοντος την τεκμηρίωση. 

Συνήθως επιλέγεται ως αφετηρία των υψών χαρακτηριστικό σημείο που εξυπηρετεί τον χρήστη (π.χ στη 

γεωμετρική τεκμηρίωση ενός ναού ως σημείο αφετηρίας των υψών μπορεί να θεωρηθεί η επιφάνεια 

του σκαλοπατιού της κυρίας εισόδου). Η μσθ χρησιμοποιείται ως επιφάνεια αναφοράς των υψομέτρων, 

μόνο όταν άλλοι λόγοι (π.χ. σύνδεση της αποτύπωσης με άλλα έργα) το επιβάλλουν (RecorDIM, 2003). 

Η αποτύπωση με ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό είναι μέθοδος ταχεία και ακριβής, αλλά απαιτεί ο 

τοπογράφος μηχανικός να επιλέγει τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στο πεδίο, δηλαδή, δεν 

είναι μία μέθοδος μαζικής καταγραφής δεδομένων, όπως η φωτογραμμετρία ή οι σαρώσεις. 

1.4.4.3. Παγκόσμια συστήματα δορυφορικού προσδιορισμού 

Η χρήση δεκτών GNSS, είναι μία ευέλικτη τεχνική πλοήγησης και χωρομέτρησης, η οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί σε διάφορες εφαρμογές τεκμηρίωσης. Ο τοπογραφικής ποιότητας εξοπλισμός, όντας ο 

πλέον ακριβής, ικανός να παράγει υψηλής ποιότητας δεδομένα για τον προσδιορισμό της θέσης (του 

επιπέδου του εκατοστού στην σχετική οριζοντιογραφική ακρίβεια), είναι αυτός που χρησιμοποιείται 

συνηθέστερα. Υπάρχουν δύο αρχές λειτουργίας στις μετρήσεις με δέκτη GNSS τοπογραφικής ακρίβειας: 

ο στατικός προσδιορισμός και ο κινηματικός προσδιορισμός σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα συστήματα 

τέτοιας τάξης ακριβειών χρησιμοποιούν διαφορική προσέγγιση για τους απαραίτητους υπολογισμούς 

(Φωτίου & Πικριδάς, 2006). Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για τις απευθείας αποτυπώσεις 

μεγάλης έκτασης αρχαιολογικών χώρων (μικρή κλίμακα) και προκειμένου για τον προσδιορισμό των 

σημείων ελέγχου, για την επεξεργασία μπλοκ εναέριων ή δορυφορικών εικόνων. 

1.4.4.4. Σαρώσεις laser 

Ο όρος laser scanning, περιγράφει τεχνικές με τις οποίες γίνεται η δειγματοληπτική μέτρηση ή πλήρης 

σάρωση μίας επιφάνειας με τεχνολογίες laser. Βοηθάει στην ανάλυση τρισδιάστατων αντικειμένων 

μέσω της συλλογής πληροφορίας για το σχήμα ή και την εμφάνιση (χρωματικής ένταση ή ένταση του 

ανακλώμενου φωτός). Τα δεδομένα που συλλέγονται, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή 

δυσδιάστατων σχεδίων ή τρισδιάστατων μοντέλων. Το πλεονέκτημα των σαρώσεων, έγκειται στο 

γεγονός, ότι μπορούν να καταγράφουν μεγάλους αριθμούς σημείων στο χώρο σε σχετικά, με τις άλλες 

μεθόδους καταγραφής, μικρό χρονικό διάστημα (από μερικές χιλιάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες 

σημεία ανά δευτερόλεπτο) και με υψηλή ακρίβεια (από 50 μm έως και μερικά mm). Οι επίγειοι σαρωτές 

laser (TLS) είναι line-of-sight, και επομένως για την πλήρη καταγραφή κάποιας κατασκευής, με αυτά τα 

όργανα, χρειάζονται πολλαπλές θέσεις σάρωσης (Van Genechten, 2008). Διακρίνονται τρία είδη που 

έχουν βρει ευρεία εφαρμογή στη γεωμετρική τεκμηρίωση (Böhler & Marbs, 2002): 

(α) σαρωτές time-of-flight, που υπολογίζουν την απόσταση από το αντικείμενο, μετρώντας τη διαφορά 

χρόνου μεταξύ του εκπεμπόμενου και του ανακλώμενου σήματος. Οι σαρωτές αυτοί μπορεί να είναι πιο 

αργοί στις μετρήσεις, λόγω μεγάλης μάζας του οργάνου, χαρακτηρίζονται από μεγάλη εμβέλεια που 

φθάνει το ένα χιλιόμετρο και σχετικά χαμηλή ακρίβεια (της τάξης των μερικών χιλιοστών), γιατί 

χρησιμοποιούν απλούστερους αλγορίθμους για τους απαραίτητους υπολογισμούς. 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 41 

 

(β) σαρωτές phase comparison, που μετά τη διαμόρφωση της ακτίνας σε αρμονικό κύμα, υπολογίζουν 

την απόσταση από το αντικείμενο, μετρώντας τη διαφορά φάσης μεταξύ του εκπεμπόμενου και του 

ανακλώμενου παλμού. Επιτυγχάνουν υψηλότερες ακρίβειες (της τάξης του 1-2 χιλιοστών), λόγω της πιο 

πολύπλοκης ανάλυσης του σήματος, διακρίνονται από υψηλή ταχύτητα σάρωσης, αλλά έχουν και 

περιορισμένη εμβέλεια, της τάξης των 70 μέτρων. 

(γ) σαρωτές triangulation, που αποτελούνται από μία συσκευή εκπομπής, που στέλνει έναν παλμό 

λέιζερ προς το αντικείμενο υπό γωνία, από τη μία μεριά μίας μηχανικής βάσης, και μία κάμερα CCD, 

που αναγνωρίζει το σημείο όπου πίπτει η ακτίνα πάνω στο αντικείμενο, στην άλλη άκρη της βάσης. Η 

θέση στον τρισδιάστατο χώρο του στοιχείου ανάκλασης της επιφάνειας υπολογίζεται από το 

προκύπτον τρίγωνο (τριγωνισμός). Αυτά τα όργανα έχουν σημαντικό ρόλο στην τεκμηρίωση μικρού 

μεγέθους αντικειμένων σε κοντινές αποστάσεις (βεληνεκές της τάξης των 0.60-1.20 m), όπου 

πετυχαίνουν πολύ πιο υψηλές ακρίβειες από τους αισθητήρες απόστασης (της τάξης των 50-250 μm). 

Η τρισδιάστατη καταγραφή με επίγειες σαρώσεις, προϋποθέτει τον σχεδιασμό της συλλογής δεδομένων 

από άποψη διερεύνησης της περιοχής προς κάλυψη, προσδιορισμού του βέλτιστου αριθμού θέσεων 

σάρωσης, προσδιορισμού των βέλτιστων θέσεων των στόχων σάρωσης και διαχείρισης μετρήσεων. 

Οι βέλτιστες θέσεις σάρωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να εγγυώνται τη μέγιστη κάλυψη και ακρίβεια, 

ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των στάσεων. Οι στόχοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταχώριση 

σαρώσεων που λαμβάνονται από διαφορετικές θέσεις σάρωσης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων 

τύπων στόχων: ανακλαστικοί, σφαιρικοί, πρισματικοί, χάρτινοι. Μια σημαντική παρατήρηση κατά τη 

χρήση των στόχων είναι ότι πρέπει να είναι κατάλληλα διεσπαρμένοι, όχι μόνο στην x και y κατεύθυνση, 

αλλά και κατά z. Αυτό συχνά ξεχνιέται και μερικές φορές όλοι οι στόχοι είναι απλά τοποθετημένο στο 

έδαφος, στο ίδιο επίπεδο ή σε μία γραμμή επηρεάζοντας τη μοναδικότητα των λύσεων. Ορισμένες 

φορές οι στόχοι αυτόματης αναγνώρισης παρέχονται από τον κατασκευαστή του σαρωτή. Ανάλογα 

με τη μέθοδο προσαρμογής των νεφών σημείων από τις επιμέρους σαρώσεις, πρέπει να τοποθετούνται 

τουλάχιστον τέσσερις σωστά κατανεμημένοι κατά xyz στόχοι ανά σάρωση (Barber et al., 2003). Για τη 

συνένωση και γεωαναφορά των νεφών υπάρχουν διάφορες άμεσες και έμμεσες μέθοδοι, ενώ και οι 

αλγόριθμοι βελτιστοποίησής τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον, με δυνατότητες ελέγχου ποιότητας, 

φιλτραρίσματος και ανά-δειγματοληψίας. 

Εξ αιτίας των εμφανών πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η τεχνική των σαρώσεων, και συγκεκριμένα: των 

μετρήσεων από απόσταση, του μεγάλου εύρους των βεληνεκών, της γρήγορης συλλογής δεδομένων, 

της υψηλής πιστότητας και ακρίβειας των παραγόμενων προϊόντων για την αποτύπωση πολύπλοκων, 

ευμεγεθών ή δυσπρόσιτων αντικειμένων, η υιοθέτησή της στους τομείς της αστικής ανάπτυξης, της 

αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν πολύ γρήγορη. 

1.4.4.5. Σαρώσεις δομημένου φωτός 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην προβολή συγκεκριμένου μοτίβου, στην επιφάνεια του αντικειμένου, του 

οποίου γίνεται προσπάθεια να εξαχθεί η γεωμετρία από τις παραμορφώσεις αυτού του μοτίβου. Αυτή 

η τεχνική βασίζεται επίσης στον τριγωνισμό αλλά δεν απαιτεί τη χρήση κάποιας συγκεκριμένη πηγής 

laser. Το συγκεκριμένο προκαθορισμένο μοτίβο φωτός που προβάλλεται στο αντικείμενο καλύπτει όλη 

ή μέρος της επιφάνειας του αντικειμένου. Αυτή η σκηνή στη συνέχεια συλλαμβάνεται από ένα τυπικό 

ψηφιακό αισθητήρα εικόνας και δέχεται επεξεργασία, ώστε να εξαχθεί η γεωμετρία του αντικειμένου. Τα 

μοτίβα μπορεί να είναι πολλαπλά κρόσσια διαφορετικών χρωμάτων ή σύνθετα μοτίβα με καμπύλες, είτε 

κωδικοποιημένα στον χρόνο ή στον χώρο. Αυτή η τεχνική συνοδεύεται από τη συλλογή πληροφοριών 

για την υφή και μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά στην ακρίβεια και την 

παραγωγικότητα (Pavlidis et al., 2007). Οι σαρωτές δομημένου φωτός είναι συχνά φορητοί και εύκολοι 

στη χρήση, για αυτούς του λόγους είναι και ιδιαίτερα χρήσιμοι στην υψηλούς ανάλυσης τρισδιάστατη 

φωτορεαλιστική αναπαράσταση αρχαιολογικών ευρημάτων και της γενικότερης θέσης εύρεσής τους, 

in situ (McPherron et al., 2009). 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 42 

 

1.4.4.6. Φωτογραμμετρικές τεχνικές 

Εν συγκρίσει με την εναέρια, η εγγύς και συγκεκριμένα η αρχιτεκτονική φωτογραμμετρία δεν περιορίζεται 

στη λήψη κατακόρυφων εικόνων με ειδικές φωτομηχανές. Η μεθοδολογίες επίγειας φωτογραμμετρίας 

έχουν αλλάξει σημαντικά, με αποτέλεσμα να ακολουθείται πληθώρα μεθόδων λήψης φωτογραφιών. Οι 

νέες τεχνολογίες και τεχνικές ψηφιακής συλλογής δεδομένων, πολύ-εικονικής διαχείρισης (όραση 

υπολογιστών), δόμησης και αναπαράστασης των αποτελεσμάτων (CAD, καταγραφή, προσομοίωση, 

οπτικοποίηση), αποθήκευσης ανάκτησης διαχείρισης και ανάλυσης (SIS), έχουν οδηγήσει σε καινοφανή 

συστήματα, μεθόδους επεξεργασίας και αποτελέσματα (Grussenmeyer et al., 2002). 

Η εγγύς φωτογραμμετρία μπορεί να αξιοποιηθεί: για προσδιορισμό της ιστορικής και αρχαιολογικής 

αξίας των κτηρίων, για τον καθορισμό και την κατάστρωση μετρητικών σχεδίων και όρθο-απεικονίσεων 

όψεων, στην προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων αστικών αναπλάσεων, για την υποβοήθηση της 

αρχιτεκτονικής και δομοστατικής διερεύνησης, για απεικόνιση εσωτερικών χώρων, για την αναγνώριση 

και την ανάλυση οικοδομικών φάσεων, υλικών, φθορών, ανωμαλιών, αποκλίσεων, για τον έλεγχο της 

κατάστασης πριν και μετά τις επεμβάσεις, για την παραγωγή κανονικοποιημένων και διανυσματικών 

εικονιστικών προϊόντων και για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση κατασκευών (Yilmaz et al., 2007). 

Μονοεικονικές τεχνικές 

Ένα συχνό πρόβλημα είναι, το να είναι γνωστό το σχήμα και οι ιδιομορφίες ενός αντικειμένου (ψηφιακό 

μοντέλο επιφάνειας) και να ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες της επιφανείας (υφή, μοτίβα, πρόσθετα σημεία 

κ.ά.). Σε αυτήν την περίπτωση η κατάλληλη τεχνική μπορεί να είναι η ανασύσταση εικόνας. 

(a) Με γνωστές τις παραμέτρους της φωτομηχανής 

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι γνωστός ο εσωτερικός προσανατολισμός (αποκατεστημένη γεωμετρία 

της λήψης) της φωτομηχανής και ζητείται η θέση και ο εξωτερικός προσανατολισμός της, ώστε τα 

σημεία να μπορούν να υπολογισθούν ως τομή των ακτινών από την φωτομηχανή στην επιφάνεια. Ο 

εσωτερικός προσανατολισμός δεν συνίσταται μόνο στη βαθμονομημένη εστιακή απόσταση και τη 

θέση του πρωτεύοντος σημείου, αλλά και στους παράγοντες των πολυωνύμων που εκφράζουν την 

παραμόρφωση των φακών (την ακτινική και την εγκάρσια συνιστώσα) (Πατιάς, 1991). Αν η θέση και ο 

προσανατολισμός της φωτομηχανής είναι άγνωστα, χρειάζονται τρία, τουλάχιστον, σημεία με γνωστές 

συντεταγμένες στο αντικείμενο για τον υπολογισμό του εξωτερικού προσανατολισμού (οπισθοτομία 

θέσης της φωτομηχανής). Αν είναι διαθέσιμο το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας του αντικειμένου, τότε με 

παρόμοιο τρόπο οι τιμές χρώματος μπορούν να προβληθούν με αυτό για την παραγωγή ορθοεικόνας. 

(β) Με άγνωστες τις παραμέτρους της φωτομηχανής 

Σε αυτήν την περίπτωση, το σχήμα της επιφάνειας του αντικειμένου περιορίζεται σε επίπεδα και απαιτείται 

κάποια προβολική διόρθωση. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η αναγωγή, χρειάζεται ένας προβολικός 

μετασχηματισμός μεταξύ του επιπέδου της εικόνας και του προβολικού επιπέδου. Για τον υπολογισμό 

των οκτώ αγνώστων παραμέτρων του μετασχηματισμού, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα σημεία με 

γνωστές συντεταγμένες στο επίπεδο του αντικειμένου. Η εξισώσεις αυτής της αναγωγής είναι: 

x' = (b11x+b21y+b31)/ (b13x+b23y+1) και y' = (b12x+b22y+b32)/ (b13x+b23y+1) 

Ως αποτέλεσμα, μπορούν να υπολογισθούν οι δυσδιάστατες συντεταγμένες αυθαίρετων σημείων στην 

επιφάνεια του αντικειμένου. Οι τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας μπορούν να εφαρμόσουν αυτές 

τις εξισώσεις για κάθε pixel της εικόνας, εκτελώντας παράλληλα χρωματική παρεμβολή με διάφορες 

μεθόδους (κοντινότερου γείτονα, διγραμμική, δικυβική), προκειμένου για την ανασύσταση της εικόνας, 

παράγοντας μία ορθογραφική προβολή του επιπέδου του αντικειμένου, που αποκαλείται ορθοεικόνα 

ή ορθοφωτογραφία (Hemmleb & Wiedemann, 1997). 

† Σημειώνεται ότι μία ορθοεικόνα, είναι απαλλαγμένη από τις παραμορφώσεις της αρχικής εικόνας που 

προκαλούνται από τη διαστροφή των φακών και τις κλίσεις της φωτομηχανής. 
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(γ) Εκτύλιγμα αναπτυκτών επιφανειών 

Με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας είναι επίσης δυνατή και η δημιουργία αναπτυγμάτων, είτε 

θεωρώντας το αντικείμενο παραμετρικό, για παράδειγμα κυλινδρικό ή κόλουρο-κωνικό αντικείμενο, είτε 

κάνοντας χρήση κάποιας χαρτογραφικής προβολής (ώστε να μπορούν να προβληθούν ορθά, κατά 

προσέγγιση και μη αναπτυκτές επιφάνειες). Οι τεχνικές αυτές ανασύστασης, απαιτούν τη γνώση της 

γεωμετρίας του αναπτυκτού πολυπλεύρου ή τις παραμέτρους του χαρτογραφικού μετασχηματισμού, 

τον υπολογισμό των παραμέτρων του εσωτερικού και, στις περισσότερες περιπτώσεις, του εξωτερικού 

προσανατολισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στερεογραφική επεξεργασία 

Στην περίπτωση που η γεωμετρία του είναι παντελώς άγνωστη, η ανασύσταση από μία μόνο εικόνα 

της τρισδιάστατης γεωμετρίας του αντικειμένου είναι αδύνατη. Τότε χρειάζονται τουλάχιστον δύο εικόνες. 

Σύμφωνα με την αρχή της στερεογραφίας, ένα ζεύγος «στέρεο εικόνων» μπορεί να παρατηρηθεί 

ταυτόχρονα, δημιουργώντας μία χωρική – στερεοσκοπική αντίληψη του αντικειμένου. Το φαινόμενο 

αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη της τρισδιάστατης ανασύστασης π.χ. προσόψεων.  

 

 

Εικόνα 1.5: Φωτογραμμετρικά ράστερ προϊόντα μη-επίπεδων αναπτυκτών επιφανειών. Αριστερά: Ορθοεικόνα 

ψηφιδωτού. Δεξιά: Ανάπτυγμα της ορθοεικόνας (Ioannidis & Georgopoulos, 2005). 

Εικόνα 1.3: Αρχική εικόνα (Grussenmeyer et al., 2002) Εικόνα 1.4: Ανηγμένη εικόνα (Grussenmeyer et al., 2002) 
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Βασική αρχή της στέρεο-ορθοαπεικόνισης, είναι η δημιουργία ενός στέρεο-ζεύγους αποτελούμενου 

από ορθοεικόνες, που επιτρέπει τη συνεχή στερεοσκοπική παρατήρηση στο αντικείμενο. Το όρθο-

στέρεο-ζεύγος αποτελείται από μία εικόνα που μπορεί να έχει παραχθεί από την αριστερή ή τη δεξιά 

εικόνα του αρχικού ζεύγους και του ζευγαριού της, που είναι μία ορθοεικόνα τεχνητά παραχθείσα, με 

τρόπο ώστε να επιτρέπει την στερεοσκοπική παρατήρηση. Η παραγωγή του (όρθο-στέρεο-)ζευγαριού 

από μία ορθοεικόνα επιτυγχάνεται εισάγοντας τεχνητές παραλλάξεις που περιέχουν πληροφορία για 

την τρίτη διάσταση. Η όρθο-στέρεο-απόδοση (ειδικά όταν συνδυάζεται με ΣΓΠ) δίνει τη δυνατότητα για 

την καλύτερη ερμηνεία και απόδοση των λεπτομερειών ενός μνημείου, όντας ιδιαίτερα χρήσιμη στη 

γεωμετρική τεκμηρίωση και την ακριβή ψηφιοποίηση ακμών, ζημιών κ.ά. Συγκεκριμένα, για πολύπλοκα 

αντικείμενα με ακανόνιστες ακμές (αρχαιολογικά ευρήματα, σπασμένα αντικείμενα κ.ά.), η δυνατότητα 

της τρισδιάστατης στέρεο παρατήρησης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην πιο ορθή και ακριβή 

ψηφιοποίηση (Soile et al., 2015). 

 

Αποκατάσταση με δέσμες 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση ενός στέρεο-ζεύγους δεν επαρκεί για την ανακατασκευή ενός 

πολύπλοκου κτηρίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται μεγάλο αριθμός εικόνων που θα το καλύψει πλήρως. 

Για την επίτευξη μίας ομογενούς λύσης για όλο το κτήριο και για την παραγωγή πρόσθετων μετρητικών 

παραγώγων, χρησιμοποιούνται τεχνικές για την ταυτόχρονη επίλυση όλων των προσανατολισμών των 

εικόνων. Με τις τεχνικές αυτές μπορεί να εκτελεσθεί αυτοβαθμονόμηση ταυτόχρονα με την επίλυση, 

ώστε η προηγούμενη βαθμονόμηση της φωτομηχανής δεν είναι απαραίτητη, κάνοντας τη διαδικασία 

της μοντελοποίησης πιο ευέλικτη. Η στρατηγική της εικονοληψίας, απαιτεί κάθε περιοχή του αντικειμένου 

να τέμνεται από τουλάχιστον δύο ακτίνες (δηλαδή, να είναι ορατή σε τουλάχιστον δύο εικόνες), με 

ικανοποιητική γωνία θέασης. Η γωνίες αυτές εξαρτώνται από τις απαιτήσεις ακρίβειας. Η κανονική και 

αυστηρή γεωμετρία του μπλοκ εικόνων στο χώρο, βοηθά σε μία πιο σταθερή και ομογενή επίλυση της 

γεωμετρίας του αντικειμένου. Το πλήθος των μετρήσεων και όλο το εύρος των αγνώστων παραμέτρων 

υπολογίζονται με τη στατιστική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Kraus & Waldhäus, 1986). 

Το θεμελιώδες πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η ψηφιακή εγγύς φωτογραμμετρία, είναι η σύνδεση 

ενός σημείου μιας εικόνας με το αντίστοιχό του στο αντικείμενο, δηλαδή τον μετασχηματισμό των είκονο-

συντεταγμένων σε γεωδαιτικές, με σκοπό οι εικόνες να χρησιμεύουν για τη διεξαγωγή μετρήσεων. Η 

συνθήκη συγγραμμικότητας είναι η μαθηματική σχέση που πραγματοποιεί τη σύνδεση των στοιχείων 

της εικόνας με εκείνα του χώρου όπως εκφράζονται στα αντίστοιχα συστήματα συντεταγμένων. (Πέτσα, 

2000). Το βασικό μοντέλο της ψηφιακής εγγύς φωτογραμμετρίας είναι η κεντρική προβολή. Το πρωτεύον 

σύστημα συντεταγμένων είναι τοποθετημένο αυθαίρετα στο χώρο του αντικειμένου, ενώ το δευτερεύον 

σύστημα έχει την αρχή του στο προοπτικό κέντρο 0 της φωτομηχανής, ο άξονας των z συμπίπτει με την 

Εικόνα 1.6: Αριστερά: Ζεύγος εικόνας. Δεξιά: Ανάγλυφη εικόνα (Soile et al., 2015) 
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κατακόρυφο και κατευθύνεται αντίθετα από την κατεύθυνση του επιπέδου προβολής (της εικόνας). Στο 

πρωτεύον σύστημα οι συντεταγμένες του προβολικού κέντρου 0 και ενός Α σημείου αντικειμένου στον 

χώρο είναι: (X0,Y0,Z0) and (XA,YA,ZA), αντίστοιχα. Η προβολή του Α μέσω του 0, στο επίπεδο της εικόνας, 

εκφρασμένη στο δευτερεύον σύστημα, δίνει τις συντεταγμένες του σημείου a: (xa,ya,-c), όπου c είναι η 

πρωτεύουσα απόσταση (ενεργό εστιακό μήκος), μεταξύ του 0 και του πρωτεύοντος σημείου, PP. Τα 

σημεία Α και a, καλούνται ομόλογα. Έτσι, είναι: XA = X0 + (-μ)Rtxa, όπου μ μία θετική ποσότητα κλίμακας 

ανάλογη με την απόσταση του Α από τα 0. 

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός είναι: 

 

Σημειώνεται, ότι τα διανύσματα (Χα – Χ0), xa είναι συγγραμικά αλλά αντίθετης φοράς. 

Η τρίτη εξίσωση του ανωτέρω μετασχηματισμού μπορεί να εκφραστεί και αποκλειστικά ως σχέση της 

κλίμακας μ, που αν αντικατασταθεί στις άλλες δύο εξισώσεις, προκύπτουν οι σχέσεις συγγραμικότητας: 

 

 

Μία βασική τεχνική που εφαρμόζει αυτήν την συνθήκη, είναι η Οπισθοτομία. Σκοπός της μεθόδου είναι 

η εύρεση των στοιχείων εξωτερικού προσανατολισμού, δηλαδή της γεωμετρίας λήψης μιας εικόνας, 

έχοντας ως δεδομένα τα γεωμετρικά και τα φυσικά χαρακτηριστικά της φωτομηχανής (εσωτερικός 

προσανατολισμός), καθώς και τις γεωδαιτικές συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ τουλάχιστον τεσσάρων σημείων 

στο χώρο. Τα στοιχεία παρατήρησης είναι οι είκονο-συντεταγμένες των σημείων. Αντίστροφη διαδικασία 

της Οπισθοτομίας είναι η Εμπροσθοτομία, όπου άγνωστες είναι οι γεωδαιτικές συντεταγμένες του 

σημείου, και δεδομένα τα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού της μηχανής καθώς και του 

εξωτερικού προσανατολισμού των δύο εικόνων ενός ζεύγους. Αντιστοίχως, οι εικονοσυντεταγμένες του 

αντίστοιχου σημείου και στις δύο εικόνες είναι απαραίτητες. (Πατιάς, 1991) 

 

Διάγραμμα 1.1: Κεντρική προβολή και συνθήκη συγγραμικότητας (Yilmaz et al., 2007) 
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Στην περίπτωση που ενδιαφέρει η εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας από κάποιο αντικείμενο, η 

διαδικασία του Σχετικού Προσανατολισμού θα πρέπει να επισημανθεί. Αφορά στην ανάπλαση των 

ομόλογων ακτινών ενός στέρεο-ζεύγους με σκοπό να επιτυγχάνεται η αλληλοτομία τους, όπως ήταν τη 

στιγμή της αρχικής λήψης. Αυτή προκύπτει με την εξάλειψη της y παράλλαξης, ή της ασυμβατότητας 

που υπάρχει ανάμεσα στις δύο εικόνες (Πέτσα, 2000). Για την επίτευξη του σχετικού προσανατολισμού, 

προϋπόθεση είναι η χρήση τουλάχιστον πέντε ομόλογων σημείων, ορθά κατανεμημένων στο 

επικαλυπτόμενο τμήμα τους, τα οποία αποκαλούνται σημεία σύνδεσης. Η μέτρησή τους και η εφαρμογή 

της εξίσωσης συνεπιπεδότητας υλοποιεί διαφορικές μετακινήσεις των ακτινών, καταργώντας την 

ασυμβατότητα της κατά y παράλλαξης και εξασφαλίζει τη στερεοσκοπική αντίληψη και την 

αποκατάσταση του σχήματος του αντικειμένου (Kraus & Waldhäusl, 1986). Για την ολοκληρωμένη 

σύνδεση των εικόνων με το αντικείμενο ενδιαφέροντος, απομένει ο μετασχηματισμός από τον χώρο του 

στέρεο-μοντέλου στο γεωδαιτικό χώρο. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται απόλυτος προσανατολισμός. 

Πρόκειται για τρισδιάστατο μετασχηματισμό ομοιότητας, ο οποίος πραγματοποιεί μετάθεση, στροφή 

και αλλαγή κλίμακας. Διαφέρει από την εξίσωση της Συνθήκης Συγγραμμικότητας στο γεγονός ότι ο 

μετασχηματισμός εκτελείται για όλο το τρισδιάστατο σύστημα και όχι για ένα σημείο, όπως και στο ότι  

η κλίμακα είναι γενική, όχι σημειακή. Απαραίτητη είναι η γνώση τουλάχιστον δύο πλήρων και ενός 

υψομετρικού σημείου. Αφού προσανατολιστεί το μοντέλο, είναι δυνατή πλέον η παραγωγή των 

γνωστών φωτογραμμετρικών προϊόντων, όπως οι διεικονικές αποδόσεις, η ορθοφωτογραφία και τα 

ψηφιακά μοντέλα επιφανείας. (Πέτσα, 2000). 

Συνοψίζοντας, η εμπροσθοτομία και η οπισθοτομία αναπλάθουν τη δέσμη της κάθε λήψης στον 

τρισδιάστατο χώρο και πραγματοποιούν τη σύνδεση ανάμεσα στον χώρο του αντικειμένου και στον 

χώρο της εικόνας, σημειακά. Ο σχετικός προσανατολισμός υλοποιεί το στερεομοντέλο 

αποκαθιστώνστας τη γεωμετρία του ζεύγους, με αποτέλεσμα να αναπλάθεται το σχήμα ολόκληρου του 

αντικειμένου που απεικονίζεται στο επικαλυπτόμενο τμήμα, ενώ ο απόλυτος προσανατολισμός 

μετασχηματίζει το μοντέλο φέροντάς το στο γεωδαιτικό σύστημα. 

 

 

Διάγραμμα 1.2: Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία από δύο εικόνες (Πέτσα, 2000) 

Διάγραμμα 1.3: Σχετικός προσανατολισμός και απόλυτος προσανατολισμός (ως προς το σύστημα της πρώτης 

εικόνας) (Πέτσα, 2000) 
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1.4.4.7. Πολυεικονικές τεχνικές 

Καθώς η χρήση 3D εφαρμογών έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία στον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, εμφανίσθηκε μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών υπό μορφή προσπαθειών στην έρευνα 

και ανάπτυξη για την εγκαθίδρυση της 3D τεκμηρίωσης ως προσιτού, πρακτικού και αποτελεσματικού 

εργαλείου, που θα επιτρέπει τον εμπλουτισμό των ψηφιακών βιβλιοθηκών της πολιτιστικής κληρονομιάς 

κάθε μορφής,  με υψηλής πιστότητας 3D αντίγραφα. Η 3D καταγραφή, θεωρείται πλέον ως μία κοινή 

πρακτική για την αποθήκευση, διαχείριση και διαμοίραση πληροφορίας στον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, οι διαθέσιμες λύσεις υπολογιστικού υλικού, αλλά και λογισμικού, παράγουν 

υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτές εισάγουν μεγάλο κόστος, λόγω του υψηλού επιπέδου 

γνώσης που απαιτούν οι παραδοσιακές τεχνικές τεκμηρίωσης, όπως η κλασική εγγύς φωτογραμμετρία 

(Koutsoudis et al., 2013). Όμως, ο οικονομικά αποδοτικός και επαρκής τρόπος από την άποψη του 

υποβάθρου γνώσης, εξοπλισμού, προγραμματισμού εργασιών και ανθρωποωρών για την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας 3D μοντέλων-αντιγράφων πραγματικών αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

είναι πάντα απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά όταν εισάγονται έννοιες όπως η ολοκληρωμένη διάγνωση 

και προστασία, που εμπεριέχουν πολλά στάδια και διαδικασίες, ή η εκτίμηση της επικινδυνότητας και ο 

σχεδιασμός επιτακτικών επεμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, και μετά από μία δεκαετία όπου οι σαρωτές 

έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο, ως κύριος τρόπος παραγωγής πυκνών νεφών σημείων για την 

τρισδιάστατη αναπαράσταση, οπτικοποίηση και τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 

διάφορες κλίμακες, προέκυψαν νέες αυτοματοποιημένες τεχνικές μοντελοποίησης με εικόνες, οι οποίες 

προέρχονται από την επιστήμη της όρασης υπολογιστών, που ήδη αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες 

στην αποτύπωση και ανακατασκευή σύνθετων παραστάσεων και αντικειμένων με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, και πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι πυκνής δημιουργίας νεφών σημείων (πολύ-εικονικές 

τεχνικές). Αυτό συνέβη σε συνδυασμό με τις σημαντικές εξελίξεις στο διαθέσιμο υπολογιστικό υλικό και 

στους αλγορίθμους, όπως οι μέθοδοι ‘Structure from Motion’ (SfM), οι διάφοροι καινοτόμοι αλγόριθμοι 

πυκνής της συνταύτισης εικόνων και οι μέθοδοι 3D μοντελοποίησης με υφή (Remondino et al., 2014). 

Οι πολύ-εικονικές τεχνικές (MVS) βασίζονται στην εύρεση ομόλογων σημείων (συνταύτιση) αντικειμένου 

ή σκηνής από διαφορετικές οπτικές γωνίες με στόχο τη δημιουργία πυκνού νέφους σημείων στο χώρο. 

Έτσι προκύπτουν ακριβή και πιστά 3D μοντέλα με την ταυτόχρονη ταύτιση χαρακτηριστικών σε κάθε 

εικόνα και με την εύρεση της θέσης και του προσανατολισμού όλων των εικόνων. 

Structure from Motion 

Οι μέθοδοι SfM παρέχουν, με χαμηλό κόστος, τη δυνατότητα συλλογής τρισδιάστατων δεδομένων με 

μειωμένη επίβλεψη και απαιτούμενη ειδίκευση. Παράλληλα, επιτρέπουν την εξαγωγή υψηλής ανάλυσης 

και ακριβών χωρικών δεδομένων με τη χρήση φθηνών εμπορικών φωτομηχανών χαμηλού κόστους. 

Όπως στην κλασσική φωτογραμμετρία, η SfM αφορά σε επικαλυπτόμενες εικόνες, που έχουν ληφθεί 

από πολλαπλές θέσεις. Όμως, η SfM διαφέρει από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις καθώς η εσωτερική 

γεωμετρία της κάμερας και ο προσανατολισμός υπολογίζονται αυτόματα και χωρίς την ανάγκη για 

προκαθορισμό ορατών σημείων με γνωστές τρισδιάστατες συντεταγμένες. Την χαρακτηρίζει η ανάγκη 

για μεγάλα ποσοστά επικαλύψεων, για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου (Micheletti et al., 2015). 

Ενώ η ακριβής εφαρμογή της SfM ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο που είναι γραμμένος ο κώδικας, η 

γενική μεθοδολογία είναι ίδια και παρατίθεται εδώ συνοπτικά, σύμφωνα με την περιγραφή των James 

& Robson, 2012, Westoby et al., 2012, και Fonstad et al., 2013. Ουσιαστικά, πολλαπλές απόψεις ενός 

αντικειμένου λαμβάνονται με μία ψηφιακή φωτομηχανή από διαφορετικές θέσεις. Στη συνέχεια, με έναν 

μετασχηματισμό χαρακτηριστικών αμετάβλητης κλίμακας (SIFT), εντοπίζονται στις εικόνες αριθμός 

κοινών χαρακτηριστικών σημείων ικανός για την εγκαθίδρυση χωρικών σχέσεων μεταξύ των θέσεων 

των εικόνων σε ένα τυχαίο τρισδιάστατο σύστημα. Χρησιμοποιείται μία αραιή προσαρμογή κατά δέσμες 

για τον μετασχηματισμό των μετρημένων εικονοσυντεταγμένων σε τρισδιάστατα σημεία που καλύπτουν 

την περιοχή ενδιαφέροντος. Αποτέλεσμα είναι οι θέσεις των χαρακτηριστικών σημείων που σχηματίζουν 

ένα αραιό νέφος σημείων στο ίδιο τρισδιάστατο σύστημα. Η ακριβής αναγνώριση αντιστοιχιών, υπό τη 

μορφή σημείων-κλειδιών, προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα οπτικά διακριτής υφής εμφανιζόμενης στις 
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εικόνες, που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα με κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα ή/και συνθήκες 

φωτισμού. Το αραιό νέφος σημείων στη συνέχεια πυκνώνεται με τη χρήση MVS τεχνικών. Η ικανότητα 

αυτών των τεχνικών να παράγουν σετ δεδομένων υψηλής ανάλυσης, ενώ ταυτόχρονα απομονώνουν 

και απομακρύνουν χονδροειδή λάθη, είναι αυτή που επιτρέπει πλέον την δημιουργία εντυπωσιακών, 

οπτικά, 3D μοντέλων, συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ψηφιακών μοντέλων, που 

περιλαμβάνουν στέρεο-συνταύτιση. Λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί να υπολογιστεί και η 

παραμόρφωση των αισθητήρων, όλες οι εμπορικές ψηφιακές φωτομηχανές, μπορούν να συλλέξουν 

χρήσιμα μορφολογικά δεδομένα. Προσθέτως, οι πρόσφατες εξελίξεις στα χαμηλού κόστους ή ανοιχτά, 

διαδικτυακά συστήματα επεξεργασίας, κάνουν δυνατά το ανέβασμα, την επεξεργασία και το κατέβασμα 

των παραχθέντων 3D δεδομένων σε μικρό χρόνο, δυνητικά κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων 

στο πεδίο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα κλασσικά φωτογραμμετρικά λογισμικά, όπου ο χρήστης είναι 

αναγκασμένος τα ορίζει και να υπολογίζει χωριστά τις παραμέτρους του εσωτερικού και του εξωτερικού 

προσανατολισμού των εικόνων. Οι περισσότερες πλατφόρμες SfM είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. 

Το πλεονέκτημα των μεθόδων SfM είναι ότι παρέχουν ένα εργαλείο μαύρο-κουτί όπου η επίβλεψη δεν 

είναι αναγκαία. Ίσως αυτό όμως, να είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημά τους, καθώς ο χρήστης δεν 

εμπλέκεται στον έλεγχο ποιότητας των δεδομένων και η προέλευση των σφαλμάτων δεν αναγνωρίζεται. 

Μοντελοποίηση και απόδοση φωτοϋφής 

Μετά την παραγωγή του πυκνού νέφους σημείων ακολουθεί το στάδιο της μοντελοποίησης. Σε αυτήν 

τη φάση, τα τρισδιάστατα σημεία, αφού υποστούν φιλτράρισμα για τη μείωση του θορύβου, μπορούν 

να ενωθούν κατά τη διαδικασία τριγωνισμού. Πρόκειται για τη μαθηματική ένωση των σημείων σε 

γραμμές και τη μετέπειτα ένωση των γραμμών σε πολύγωνα, κατά κανόνα τρίγωνα. Μετατρέπονται με 

αυτόν τον τρόπο τα “ακανόνιστα” νέφη σημείων σε εύκολα διαχειρίσιμα πολύγωνα. Η πιο διαδεδομένη 

μέθοδος τριγωνισμού είναι η Delauney, η οποία χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα μεγιστοποίησης της 

μικρότερης γωνίας ενός τριγώνου. Το σύνολο των τριγώνων που πλέον αποτελούν το τρισδιάστατο 

μοντέλο αποκαλείται και δίκτυο ακανόνιστων τριγώνων, ή TIN (Triangulated Irregular Network) ή πλέγμα. 

Στην περίπτωση που οι συνθήκες λήψης δεν είναι οι ιδανικές ή το αντικείμενο παρουσιάζει κάποιο 

επαναλαμβανόμενο πρότυπο, η πιθανότητα παρουσίας θορύβου ή κενών στο πλέγμα είναι αρκετά 

υψηλή. Εφόσον ο χρήστης ελέγχει προσεκτικά τα αποτελέσματα των διαδικασιών, είναι σκόπιμη η 

εφαρμογή διαφόρων αλγορίθμων μείωσης του θορύβου, εξομάλυνσης, ή και συμπλήρωσης των 

κενών. Δεν αποκλείεται επίσης η αρνητική επίδραση των συνθηκών φωτισμού στο νέφος και κατά 

συνέπεια στο μοντέλο επιφανείας. Οι σκιές, τα περιττά ή κινητά αντικείμενα δύνανται να επιδράσουν στο 

τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα φυσικά με τις παραμέτρους της εκάστοτε εργασίας, όπως ο αριθμός των 

εικόνων, η γεωμετρία λήψης (Ioannidis & Georgopoulos, 2007). Αξίζει να σημειωθεί επίσης η εμφάνιση 

αναδιπλωμένων τριγώνων κατόπιν εξαγωγής του πλέγματος. Είναι συνήθης η εμφάνιση αυτών κυρίως 

στις περιοχές με περισσότερο θόρυβο ή με έντονο ανάγλυφο. Η διόρθωση αυτού του προβλήματος, 

συνήθως, απαιτεί τη χειροκίνητη παρέμβαση του χειριστή και είναι συνήθως χρονοβόρα. 

Η πολυεικονική διαχείριση δύναται να παράξει φωτοϋφή για τα μοντέλα με δύο τρόπους. Ο πρώτος δεν 

εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια καθώς η υφή προκύπτει από τις ραδιομετρικές τιμές που έχουν αποδοθεί 

στα σημεία που συγκροτούν το νέφος σημείων. Αυτά στη συνέχεια μετατρέπονται σε επιφάνειες και οι 

ραδιομετρικές τιμές που αποδίδονται σε καθεμιά από αυτές είναι αποτέλεσμα της προσεγγιστικής 

παρεμβολής των τιμών γειτονικών σημείων. Εκτός αυτού, οι παρεμβάσεις του χρήστη που ακολουθούν 

για τη διόρθωση των επιφανειών συχνά απαλείφουν αρκετή υπάρχουσα πληροφορία. Επομένως είναι 

επιθυμητή η απόδοση φωτορεαλιστικής υφής στο διορθωμένο μοντέλο, με ελεγχόμενο τρόπο που 

εξασφαλίζει ραδιομετρικά ακριβέστερο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί φωτογραμμετρικά με τη 

χρήση UV χαρτών. Κατά τη διαδικασία αυτή, η τρισδιάστατη επιφάνεια μετασχηματίζεται σε επίπεδη 

εικόνα, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της πληροφορίας υφής. Από τη στιγμή που δημιουργείται 

ένα UV map, προστίθεται χρώμα πάνω σε αυτό και στη συνέχεια προβάλλεται πάλι στο τρισδιάστατο 

μοντέλο. Το τελικό αποτέλεσμα της επένδυσης με υφή εξαρτάται από την ανάλυση των εικόνων, την 

πολυπλοκότητα της επιφάνειας, και την ποιότητα των αρχικών δεδομένων (Stathopoulou et al., 2011). 
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1.4.4.8. Συνδυασμός μεθόδων 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών και των αρχαιολογικών θέσεων, καταλοίπων και μνημείων 

είναι μία ενέργεια που συνήθως απαιτεί συνδυασμό των επιμέρους τεχνικών. Η μετρητική πληροφορία 

είναι υποχρεωτική ως βάση για την αποτύπωση, διαχείριση πληροφορίας, αρχειοθέτηση, ανάλυση, 

διάγνωση και παρακολούθηση. Όμως, η ορθότητα και η πληρότητά της, κυρίως όταν αναφερόμαστε 

σε πολύπλοκα, ή ιδιαιτέρως γηρασμένα και υποβαθμισμένα αντικείμενα, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αν 

δεν υπάρξει ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Για τα ευμεγέθη μνημεία, η παράλληλη 

χρήση γεωδαιτικών και τοπογραφικών μετρήσεων, φωτογραμμετρικής ανάκτησης πληροφορίας από 

εικονιστικά δεδομένα και επίγειες σαρώσεις, έχει αποδειχθεί ως ιδανική λύση. Προσέτι, ο συνδυασμός 

των τοπογραφικών δεδομένων, που προέρχονται από διαφορετικούς αισθητήρες (επίγειους, αλλά και 

εναέριους) και των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνεται στη βάση μίας multi-resolution 

προσέγγισης, τόσο για τη γεωμετρία, όσο και για τη φωτοϋφή (Lerma et al., 2011). 

Παρά την αξιοσημείωτη ανάπτυξη των τεχνικών τρισδιάστατης καταγραφής, κάθε μία από αυτές έχει 

περιορισμούς, που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού 3D μοντέλου. Αν και οι TLS παράγουν μεγάλα 

νέφη σημείων γρήγορα και αξιόπιστα, ανάλογα με την εφαρμογή, η ανάλυση των δεδομένων μπορεί 

να μην είναι ικανοποιητική, ειδικά όταν πρέπει να συλλεχθούν τρισδιάστατα δεδομένα για ακμές και 

γραμμικά επιφανειακά χαρακτηριστικά. Εν αντιθέσει, η ψηφιακή εγγύς φωτογραμμετρία μπορεί είναι πιο 

ακριβής στην απόδοση περιγραμμάτων, και κυρίως όταν είναι σαφώς ορισμένα στην πραγματικότητα. 

Από την άλλη, η μοντελοποίηση με εικόνες είναι δύσκολη ή μη πρακτική, όταν πρόκειται για ακανόνιστες 

και μη προσημασμένες γεωμετρικές λεπτομέρειες. Επιπλέον, για τις κλασσικές τοπογραφικές μεθόδους, 

η αναγνώριση σημείων προς μέτρηση είναι χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία, ιδίως όταν πρέπει 

να αποτυπωθεί μεγάλος αριθμός σημείων. 

Η πλήρης κάλυψη, λοιπόν, των χωρικά πολύπλοκων αντικειμένων της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς, μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλαπλές σαρώσεις. Ο χρόνος όμως για τις επιπλέον 

σαρώσεις και η δυσκολία διαχείρισης του επιπλέον όγκου δεδομένων, μπορεί εύκολα να αντιμετωπίζεται 

με λίγες πρόσθετες λήψεις εικόνων με κάποια απλή ψηφιακή φωτομηχανή. Παράλληλα, σε σχέση με τις 

σαρώσεις laser, υπάρχουν περιορισμοί στο εύρος των μετρήσεων κατά τη συλλογή εικόνων, γεγονός 

που απλοποιεί την επιλογή των διαφόρων θέσεων λήψης για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου. Για 

το λόγο αυτό, είναι πιο επωφελής η ολοκλήρωση γεωμετρικών μοντέλων, που έχουν κατασκευασθεί 

από εικόνες έντασης ληφθείσες χωριστά από τα δεδομένα εύρους. Έτσι, η γεωμετρία που δε θα ήταν 

διαθέσιμη από τα δεδομένα εύρους λόγω αποκρύψεων, παρέχεται από φωτογραμμετρικές διαδικασίες 

(Alshawabkeh & Haala, 2004). Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των τεχνικών, είναι αυτός που δίνει τον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό αποδοτικότητας και ευελιξίας στη γεωμετρική τεκμηρίωση. 

  
 

Εικόνα 1.7: Ναός Al-Khasneh, στην Πέτρα της Ιορδανίας. Αριστερά: Πρόσοψη. Κέντρο: 3D μοντέλο που παρήχθη 

με συνδυασμό τεχνικών. Δεξιά: Τρισδιάστατα χαρακτηριστικά που προέκυψαν για την αριστερή θύρα του Ναού 

(Alshawabkeh & Haala, 2004). 
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1.4.5. Απαιτήσεις 

Ανοχή κλίμακας και πυκνότητα σημείων 

Η ακρίβεια της μελέτης γεωμετρικής τεκμηρίωσης για μία ιστορική κατασκευή πρέπει να συνυπολογίζει 

την προβλεπόμενη κλίμακα παρουσίασης των τοπογραφικών της προϊόντων, εντός των ανοχών που 

παρουσιάζονται παρακάτω. Αναμένεται, ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα θα επιτρέπουν την επανάληψη 

μίας μέτρησης, η οποία αναπαρίσταται στο τυπωμένο σχέδιο εντός των ακόλουθων μεγίστων ανοχών, 

όταν ελέγχονται από το πλησιέστερο σημείο ελέγχου (Bryan et al., 2013). 

Πίνακας 1.1: Απαιτούμενη μέγιστη ανοχή στην ακρίβεια των λεπτομερειών 

κλίμακα  αποδεκτή ακρίβεια (1σ) 

1:10 +/- 3 mm 

1:25 +/- 6 mm 

1:50 +/- 13 mm 

1:100 +/- 25 mm 

1:250 +/- 63 mm 

1:500 +/- 125 mm 

 

Πίνακας 1.2: Απαιτούμενη κατανομή μετρημένων σημείων 

κλίμακα νέφος σημείων ψηφιοποίηση* μετρήσεις πεδίου† 

1:10 ≤ 1 mm 1–13 mm 3 - 25 mm 

1:25 ≤ 3 mm 3 - 25 mm 6 - 63 mm 

1:50 ≤ 6 mm 6 - 63 mm 13 - 125 mm 

1:100 ≤ 13 mm 13 - 125 mm 25 - 250 mm 

1:250 ≤ 25 mm 25 - 250 mm 63 - 630 mm 

1:500 ≤ 63 mm 63 - 630 mm 0.13 - 1.25m 

* Από φωτογραμμετρικό μοντέλο, νέφος σημείων σάρωσης λέιζερ ή ορθοεικόνα, † για παράδειγμα TST ή GNSS. 

Πληρότητα της μελέτης 

Η λεπτομέρεια με την οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων, πρέπει να συνυπολογίζει τη ζητούμενη 

κλίμακα, καθ’ όλη τη διάρκειά της, ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενης τεχνικής ή τεχνικών. Η κάλυψη της 

μελέτης, όσον αφορά την έκταση και πληρότητα που απαιτείται εντός αυτής, καθορίζεται από τις 

ανάγκες της εφαρμογής. Οι όψεις και οι οψοτομές πρέπει να είναι πλήρεις καθ’ όλο το ύψος τους, εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά. Η ολοκλήρωση των σχεδίων σε τυχόν αποκεκρυμμένες περιοχές, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με μη διάφορες μεθόδους, εφόσον εξασφαλίζεται η ακρίβεια τους (Bryan et al., 2013). 

Έλεγχος της μελέτης 

Ο έλεγχος για όλες τις επιμέρους έρευνες της μελέτης, πρέπει να είναι αξιόπιστος, επαναλήψιμος και 

ικανός να παράγει τις απαιτούμενες συντεταγμένες εντός των ανοχών που αναφέρθηκαν. Το μέγιστο 

σφάλμα μεταξύ μονίμως ορισμένων στάσεων σε ένα δίκτυο, μετά τις διορθώσεις, δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από ± 5 mm, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι συντεταγμένες πρέπει να εκφράζονται 

σε μέτρα με τρία δεκαδικά ψηφία, με τη σειρά: x, y, h. Πρέπει να προέρχονται από ένα δίκτυο GNSS, ώστε 

το οριζοντιογραφικό σφάλμα να μην είναι μεγαλύτερο από ± 10 mm και το υψομετρικό ± 20 mm.  
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1.5. Συστήματα Χωρικών Πληροφοριών 

Ο συνδυασμός των περιβαλλοντικών δεδομένων με το χαρακτηρισμό των υλικών, καθώς και την 

αναγνώριση των τύπων φθοράς τους, δίνει τη δυνατότητα της συσχέτισης των ενδογενών/εξωγενών 

παραγόντων φθοράς των υλικών στην κλίμακα της κατασκευής. Η συσχέτιση αυτή είναι μεγάλης 

σημασίας στην προσπάθεια λήψης δεδομένων για τον κύκλο ζωής των δομικών υλικών και συνεπώς 

της εκάστοτε εξεταζόμενης κατασκευής. Παράλληλα, η καταγραφή και παρουσίαση των τύπων και της 

έκτασης της φθοράς στα αρχιτεκτονικά σχέδια και συνεπώς στην κλίμακα της κατασκευής, παραμένει 

από τις πιο σημαντικές εργασίες για την ολοκλήρωση της κατηγοριοποίησης και απεικόνισης της 

παθολογίας ενός κτίσματος με στόχο τον έλεγχο της εξέλιξης της φθοράς, καθώς και τον καλύτερο 

σχεδιασμό των επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης του. Η σύγχρονη τεχνολογία, μέσω της 

αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων, δημιουργεί πολλές δυνατότητες, καθιστώντας έτσι εφικτή την 

εφαρμογή ενός πιο σύγχρονου τρόπου ελέγχου της παθολογίας μιας κατασκευής, του κύκλου ζωής 

της, καθώς και του κόστους του κύκλου ζωής της, με απώτερο στόχο την προστασία της μέσω της 

πρόγνωσης και της πρόληψης (Μοροπούλου κ.ά., 2015). 

Τα Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών (ΧΣΠ) είναι μια ειδική περίπτωση πληροφοριακού συστήματος, 

όπου η πληροφοριακή βάση αποτελείται από παρατηρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά, 

δραστηριότητες ή γεγονότα που καθορίζονται στο χώρο σαν σημεία, γραμμές ή επιφάνειες. Συνεπώς, 

ένα ΧΣΠ επεξεργάζεται δεδομένα για αυτά τα σημεία, γραμμές, ή επιφάνειες δημιουργώντας τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την απάντηση μη προκαθορισμένων χωρικών ερωτημάτων και 

αναλύσεων. Τα ΧΣΠ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούνται από τρεις ομάδες (αν και πρόκειται για μια 

επιστημονική περιοχή, που αποτελεί αντικείμενο πολλών φυσικών και κοινωνικών επιστημών που 

ασχολούνται με την επεξεργασία και την έρευνα χωρικών δεδομένων). Αυτές οι ομάδες είναι: 

• Τα συστήματα CAD (Computer Aided Design – σχεδιασμός με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή), 

τα οποία στα ελληνικά αποδίδονται και με τον όρο Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης (ΣΧΑ) και ξεκίνησαν 

σαν γραφικά συστήματα για να υποστηρίξουν και να απεικονίσουν την καθαρά σχεδιαστική εργασία 

των αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, βιομηχανικών σχεδιαστών, μηχανολόγων κ.ά. Το σύγχρονο λογισμικό 

CAD αξιοποιεί ειδικά εργαλεία (σύνηθες ακρώνυμο Map), τα οποία επιτρέπουν τη σύνδεσή, καθώς και 

τη διαχείριση των στοιχείων βάσεων δεδομένων (Δεδούσης κ.ά., 2015). 

• Τα LIS (Land Information Systems), Πληροφοριακά Συστήματα Χρήσεων Γης (ΠΣΧΓ), τα οποία 

αποτελούν εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών στοιχείων για χρήσεις, αξίες γης και γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των χωρικών ενοτήτων με κύριο σκοπό τη διοικητική διαχείριση πχ. κτηματολόγιο. 

• Τα GIS (Geographical Information Systems), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), τα οποία 

έχουν σαν κύριο στόχο το χωρικό σχεδιασμό, αποτελούν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, 

αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του 

πραγματικού κόσμου. Πρόκειται για τμήματα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αφού διαθέτουν μια 

σειρά από λειτουργικά εργαλεία για το μετασχηματισμό στοιχείων αναγκαίων για την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων. Επομένως, δεν αποτελούν Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, 

όπου η έμφαση δίνεται στη διαχείριση γεωγραφικών μόνο πληροφοριών (Ευελπίδου & Αντωνίου, 2015). 

Σε θεωρητικό επίπεδο, τα ΓΣΠ διαφέρουν από τα ΣΧΑ (CAD) και τα ΠΣΧΓ (LIS), αφού τα πρώτα διαθέτουν 

επιπλέον δυνατότητες χωρικής ανάλυσης και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 

μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Προσέγγισης (ΟΧΠ) για το σχεδιασμό, στα δεύτερα η έμφαση δίνεται 

στις διαδικασίες παρουσίασης και απεικόνισης, ενώ στα τρίτα ο βαθμός ακρίβειας των στοιχείων του 

συστήματος είναι ο υψηλότερος και των τριών με συγκεκριμένο όμως τρόπο χρήσης των 

περιλαμβανόμενων στοιχείων (Μοροπούλου κ.ά., 2015). 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα χωρικά συστήματα πληροφοριών που μπορούν να βρουν 

εφαρμογή σε σχέση με τη διαχείριση δεδομένων υλικών – περιβάλλοντος στην κλίμακα των κατασκευών 

είναι τα ΣΧΑ (CAD) και τα ΓΣΠ (GIS). 
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1.5.1. Συστήματα χωρικής απεικόνισης 

Ο σχεδιασμός με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της ανάλυσης, 

των υπολογισμών, της συνθετικής και της σχεδιαστικής εργασίας. Κάθε σχέδιο στον υπολογιστή 

αντιμετωπίζεται ως ένα αρχείο ή πολλά αλληλοσυνδεόμενα αρχεία. Τα CAD περιλαμβάνουν πολλά 

λογισμικά προγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής σχημάτων, τα οποία παρουσιάζουν τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα: 

• Απόλυτη ακρίβεια, 

• Εύκολη τροποποίηση, διακίνηση και μεταφορά μέσω διαδικτύου ή μέσων αποθήκευσης, 

• Ταχύτερη κατασκευή σε σχέση με ένα συμβατικό, 

• Εύκολη ενσωμάτωση σε άλλα σχέδια ή αρχεία, 

• Οργάνωση που επιτρέπει συστηματικές θεωρήσεις στοιχείων του, 

• Σχεδίαση σε πραγματικές διαστάσεις, 

• Εκτύπωση σε διαφορετικές κλίμακες, 

• Δυνατότητα ακριβούς μέτρησης οποιασδήποτε διάστασης, 

• Τα μειονεκτήματά των CAD συστημάτων είναι η έλλειψη αμεσότητας με το αντικείμενο και 

εποπτείας του, καθώς και η δυσδιάστατη απεικόνιση. 

Σε συνέχεια δε των ανωτέρω πρέπει να συμπληρωθεί ότι τα συστήματα CAD σε γενικές γραμμές 

στερούνται της δυνατότητας: 

(α) δόμησης τοπολογίας των παρουσιαζόμενων αντικειμένων, 

(β) άμεσης διασύνδεσης των αντικειμένων αυτών με βάσεις δεδομένων περιγραφικών χαρακτηριστικών 

(attributes), καθώς και 

(γ) χωρικής και λογικής ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων, 

στοιχεία που είναι θεμελιώδη της λειτουργικής μοντελοποίησης και ανάλυσης των ΓΣΠ. Ακόμα και στην 

περίπτωση όμως, όπου τα χρησιμοποιούμενα CAD (κυρίως λόγω χρήσης ειδικών εργαλείων), 

διαθέτουν τη δυνατότητα διασύνδεσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ο όγκος των στοιχείων της 

βάσης δεδομένων, καθώς και οι τρόποι-μέσα διαχείρισης της βάσης αυτής, είναι περιορισμένης 

εμβέλειας αν συγκριθούν με τις λειτουργικές δυνατότητες των ΓΣΠ. 

1.5.2. Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 

Αποτελούν ένα σημαντικό, δυναμικό, πολυεπιστημονικό εργαλείο λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού, 

αφού μπορούν να ενσωματώσουν και να διαχειριστούν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και από 

διαφορετικούς τομείς. Με τα ΓΣΠ διευκολύνονται οι γραφικές αναπαραστάσεις, καθώς και η δημιουργία 

χωρικών μοντέλων διαφόρων τύπων για πολλές χρήσεις. Καθώς, όμως έχουν τη δυνατότητα σύνθετων 

χωρικών ή/και λογικών αναζητήσεων αλλά και πράξεων μεταξύ των δεδομένων, αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων σχεδιασμού, πολυκριτηριακών και πολυμεταβλητών αναλύσεων. 

Στη δημιουργία ενός ΓΣΠ περιλαμβάνεται η σχεδίαση του υποβάθρου (δηλαδή, η γραφική απόδοση της 

θέσης των αντικειμένων-χωρικών οντοτήτων που εξετάζονται) και η περαιτέρω επεξεργασία τους, με τη 

γεωμετρική διόρθωση ενδεχομένων σχεδιαστικών λαθών, η δημιουργία τοπολογιών και η διασύνδεση 

των οντοτήτων με πρόσθετα στοιχεία, που συνήθως βρίσκονται σε κάποια βάση δεδομένων. 

Η «κρίσιμη» ιδιότητα των ΓΣΠ, που καθορίζει την αναγκαιότητα της χρήσης τους, εντοπίζεται στο γεγονός 

ότι ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών της χαρτογράφησης, της πρόσβασης σε βάσεις 

δεδομένων και της χωρικής ανάλυσης, απαντούν σε ερωτήματα που μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, 

ανάλογα με το αν περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές των ερωτημάτων 

μπορεί να αναφέρονται: 
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- Στη θέση των αντικειμένων στο χώρο, είτε απόλυτα (συντεταγμένες) ή σε σχέση με άλλα 

αντικείμενα (απόσταση από αντικείμενα) – ¨Τι βρίσκεται…; ¨Που βρίσκεται…;¨ 

- Σε διάφορα χαρακτηριστικά των αντικειμένων (π.χ. μέγεθος, είδος, θεματικός χάρτης στον οποίο 

ανήκουν) 

- Σε σύνθετα ερωτήματα της βάσης δεδομένων (δηλαδή, συνθήκες εκτός του γεωγραφικού 

μέρους του ΓΣΠ που συνδυάζουν λογικές πράξεις μεταξύ χαρακτηριστικών οιονδήποτε 

αντικειμένων της βάσης. 

Σημαντική λειτουργία των ΓΣΠ είναι και η παρουσίαση, είτε των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων, ή των 

διαφόρων χαρακτηριστικών των αντικειμένων του συστήματος. Πέρα από τη χαρτογραφική απεικόνιση, 

το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τα αντικείμενα που εντόπισε ότι πληρούν τις 

συνθήκες του εκάστοτε ερωτήματος και μάλιστα η ανάδειξη αυτή πρέπει να γίνεται με τον 

καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο. Ένα σημαντικό άλλωστε πλεονέκτημα των ΓΣΠ έναντι των 

παραδοσιακών θεματικών απεικονίσεων είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών παρουσιάσεων 

των ίδιων δεδομένων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να τονιστούν κάθε φορά. 

Σε σχέση με την ανάλυση, τα περισσότερα ΓΣΠ βασίζονται στη λογική της οργάνωσης της πληροφορίας 

σε επίπεδα. Κάθε επίπεδο περιέχει συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων ομοιογενούς υφής, στο οποίο 

εγκαθίστανται από το σύστημα χωρικές σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που το απαρτίζουν. 

Κατόπιν γίνεται συσχέτιση των επιπέδων βάσει ενός κοινού κωδικού σύνδεσης των χαρακτηριστικών. Ο 

κωδικός αυτός αντιπροσωπεύει τη θέση του κάθε αντικειμένου στο γεωγραφικό χώρο. Όλο το 

οικοδόμημα της χωρικής ανάλυσης μέσω ΓΣΠ βασίζεται σε μία σειρά συνδυασμούς με βάση απλές 

λογικές ή/και μαθηματικές πράξεις ανάμεσα στα επίπεδα πληροφορίας. Το αποτέλεσμα κάθε 

συνδυασμού προκρίνει ένα ανεξάρτητο επίπεδο – συνισταμένη, στο οποίο περιέχεται φιλτραρισμένη η 

πληροφορία των συνιστωσών επιπέδων βάσει της λογικής των ερωτήσεων (Μοροπούλου κ.ά., 2015). 

Ένα ΓΣΠ οργανώνεται σε μια σειρά βημάτων που το καθένα κτίζεται πάνω στο προηγούμενο: – 

εισαγωγή χωρικής πληροφορίας – επεξεργασία και δόμηση τοπολογιών – σχεδιασμός βάσης 

δεδομένων – εισαγωγή πληροφορίας διαφόρων χαρακτηριστικών – διαχείριση πληροφορίας – 

ανάλυση πληροφορίας – παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης. Κατά την εισαγωγή των χωρικών 

δεδομένων, η διαδικασία της δόμησης της τοπολογίας, είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας. Η δόμηση της 

τοπολογίας, είναι αναγκαία για τη δημιουργία των χωρικών σχέσεων μεταξύ των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών ενός θεματικού επιπέδου, δηλαδή για τη δημιουργία ψηφιακών σχέσεων, οι οποίες θα 

είναι αναγνωρίσιμες όταν κοιτάμε ένα χάρτη και σχετίζονται με τη συνέχεια, την περιεκτικότητα και τη 

γειτνίαση (Κουτσόπουλος, 2003). Η δόμηση της τοπολογίας για ένα θεματικό επίπεδο δημιουργεί 

παράλληλα και τον πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών του επιπέδου αυτού. Άρα, η δόμηση 

της τοπολογίας, που βοηθά στην κατανόηση των χωρικών σχέσεων, συνδέεται άμεσα και απόλυτα με 

την περιγραφική πληροφορία που καταγράφεται και αποθηκεύεται σε έναν πίνακα περιγραφικών 

χαρακτηριστικών (attribute table). 

Παράλληλα, κατά την εισαγωγή πληροφοριών – δεδομένων χαρακτηριστικών των γεωγραφικών 

οντοτήτων, ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι επίσης ιδιαίτερης σημαντικότητας, αφού: 

(α) η όσο το δυνατόν αρτιότερη σχεδίαση της, καθιστά ευκολότερη τη διαχείρισή της και τη συνεργασία 

της με το ΓΣΠ διευκολύνοντας την επικοινωνία με αυτό στη φάση διατύπωσης σύνθετων ερωτημάτων 

(β) εμμέσως πλην σαφώς συνδέεται με τη δόμηση της τοπολογίας μέσω του πίνακα περιγραφικών 

χαρακτηριστικών, στον οποίο κατ’ ουσία προσθέτει νέα περιγραφικά χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός των απαραίτητων διαδικασιών για την πραγμάτωση του ΓΣΠ 

πρέπει να καθοριστεί πλήρως το πρόβλημα προς επίλυση, καθώς και ποιες είναι οι μεταβλητές που το 

ορίζουν ή θεωρείται ότι είναι σημαντικές και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη (Κουτσόπουλος, 

2003). Άρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
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- Ποιο είναι το πρόβλημα και ποιοι οι εναλλακτικοί τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επίλυση του, 

- Ποια θα είναι τα τελικά προϊόντα του σχεδίου (αναφορές, χάρτες εργασίας, χάρτες 

παρουσίασης), συχνότητα παραγωγής υλικού, 

- Ποιος είναι ο προορισμός των τελικών προϊόντων του σχεδίου. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας καθοριστικός παράγοντας στη λειτουργία ενός ΓΣΠ είναι η δημιουργία 

της βάσης δεδομένων. Για να αποδοθούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (features) περιγραφικά 

χαρακτηριστικά (attributes) πρέπει να λάβει χώρα η ανάπτυξη βάσης δεδομένων. Το λογισμικό που 

υποστηρίζει και ελέγχει την είσοδο, την έξοδο και την αποθήκευση στοιχείων σε μια βάση δεδομένων 

συνιστά το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ). Τα σύγχρονα ΣΔΒΔ χρησιμοποιούν μια 

ποικιλία μεθόδων για αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. 

Μία βάση δεδομένων ενός ΓΣΠ μπορεί να περιέχει: 

- Ψηφιακούς Χάρτες: Τα χωρικά δεδομένα μπορεί να είναι είτε σε μορφή raster (εικόνες 

αποτελούμενες από pixels) ή σε διανυσματική μορφή (σημεία και/ή γραμμές οριζόμενες από τις 

συντεταγμένες τους), 

- Ψηφιακές Εικόνες: Οι εικόνες είναι raster και συνήθως σε format αρχείων jpeg για λόγους 

χωρητικότητας, 

- Πίνακες Δεδομένων: Τα δεδομένα ομαδοποιούνται και οργανώνονται σε πίνακες. 

Για να λάβει χώρα η διαχείριση της βάσης δεδομένων σε σχέση με τη διαδικασία της επιλογής 

χρησιμοποιούνται, είτε τα κριτήρια τύπου Boolean, είτε οι λογικές πράξεις. 

Οι οντότητες ενός ΓΣΠ μπορούν να επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους με τη χρήση 

των γνωστών κανόνων της άλγεβρας Boolean. Οι λειτουργίες της άλγεβρας Boolean εφαρμόζονται 

τόσο σε περιγραφικά χαρακτηριστικά μιας οντότητας, όσο και σε χωρικές και τοπολογικές ιδιότητες μιας 

οντότητας. Οι τέσσερις βασικές πράξεις βάσει των 

οποίων καθορίζεται αν μια συνθήκη ανάμεσα σε δύο σύνολα είναι αληθινή ή όχι είναι οι εξής: 

- Α AND B: τομή των δύο συνόλων, δηλ. η πράξη αυτή εκπροσωπεί τις οντότητες που ανήκουν 

και στα δύο σύνολα Α και Β 

- A OR B: ένωση των δύο συνόλων, δηλ. η πράξη αυτή εκπροσωπεί τις οντότητες που ανήκουν 

είτε στο σύνολο Α ή στο σύνολο Β 

- A NOT B: διαφορά των δύο συνόλων, δηλ. η πράξη αυτή οριοθετεί τις οντότητες που ανήκουν 

στο σύνολο Α αλλά όχι και στο σύνολο Β 

- A XOR B: η πράξη αυτή οριοθετεί τις οντότητες που ανήκουν είτε στο σύνολο Α ή στο σύνολο Β, 

αλλά όχι και στα δύο 

Στην περίπτωση της εφαρμογής της διαδικασίας των λογικών πράξεων επιλέγεται ένα υποσύνολο των 

χωρικών στοιχείων με βάση μια επιλεγμένη λογική πράξη. Τέτοιες πράξεις είναι: 

- Ίσο με 

- Διάφορο από 

- Μεγαλύτερο από 

- Μεγαλύτερο ή ίσο από 

- Μικρότερο από 

- Μικρότερο ή ίσο από 

- Μεγαλύτερο και/ή ίσο και μικρότερο και/ή ίσο 

Τέλος, μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες ανάλυσης ενός ΓΣΠ (ίσως η σημαντικότερη) είναι αυτή 

της επικάλυψης. Η επικάλυψη των θεματικών επιπέδων αποτελεί την πεμπτουσία ενός ΓΣΠ. Η επικάλυψη 

αποτελεί κατ’ ουσία μια επέκταση των κανόνων της άλγεβρας Boolean από τα χαρακτηριστικά των 
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οντοτήτων σε διαδικασίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες καλύπτουν το 

γεωγραφικό χώρο. Η επικάλυψη μπορεί να είναι: 

- ένωση δηλ. η πράξη OR της Boolean άλγεβρας, 

- ταυτότητα η οποία είναι αντίστοιχη με την ένωση μόνο που τα όρια του καινούργιου επιπέδου 

ορίζονται από τα όρια του επικαλυπτόμενου επιπέδου, 

- τομή, δηλ. η πράξη AND της Boolean άλγεβρας, 

- επικάλυψη σημείων ή γραμμών με πολύγωνα, όπου σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν μόνο οι 

διαδικασίες της ταυτότητας και της τομής, 

- ποσοτικοί υπολογισμοί, όπου σε αυτόν τον τύπο χωρικής ανάλυσης το εναποτιθέμενο επίπεδο 

είναι πάντα πολυγωνικό ενώ το επικαλυπτόμενο μπορεί να είναι σημειακό, γραμμικό ή 

πολυγωνικό. 

Συνεπώς, τα εργαλεία εφαρμογής του ΓΣΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες διαδικασίες – 

εργασίες όπως: 

- Υπολογισμός μετρήσεων μήκους και εμβαδού και περιμέτρου των χωρικών οντοτήτων, 

- Αναζήτηση στη βάση δεδομένων και εντοπισμός περιοχών – σημείων τα οποία πληρούν 

συγκεκριμένες συνθήκες, ή διαθέτουν συγκεκριμένες ιδιότητες, ή/και βρίσκονται εντός κάποιων 

ορίων που ορίζει ο χρήστης, μέσω απλών και σύνθετων ερωτημάτων 

- Στατιστική και χωρική ανάλυση των δεδομένων των βάσεων και απεικόνισή τους. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι τα ΓΣΠ ανάλογα με τις εφαρμογές τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν σε: (α) διαχειριστικές προσεγγίσεις τόσο σε σχέση με τη χαρτογραφία, όσο και σε 

σχέση με την πληροφορική, (β) προσεγγίσεις σε σχέση με τη χωρική ανάλυση, καθώς και (γ) 

σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Συνεπώς είναι φανερό ότι τα ΓΣΠ μπορούν, λόγω των ευρέων δυνατοτήτων 

τους σε σχέση με την απεικόνιση, διαχείριση και ανάλυση χωρικών και μη δεδομένων, να καταγράψουν 

το σύνολο αυτών των σχεδιασμένων διαδικασιών-χειρισμών στο χώρο και στο χρόνο, επιτρέποντας τη 

συστηματική τους μελέτη, συσχέτιση και διαχείριση. 

1.5.3. Χαρτογράφηση υλικών και φθορών 

Η χαρτογράφηση των μνημείων είναι μία μέθοδος, που έχει καθιερωθεί ως εκ των μη-καταστρεπτικών 

διαδικασιών, που χρησιμοποιούνται για την ακριβή τεκμηρίωση, διάγνωση και αποτίμηση των δομικών 

υλικών και των φαινομένων της υποβάθμισής τους. Μπορεί να εφαρμοσθεί για όλα τα είδη υλικών και 

οι πληροφορίες που παράγει είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία από υπολογιστικά συστήματα, 

και συνηθέστερα συστήματα χωρικών πληροφοριών, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, τα δομικά υλικά και οι φθορές μπορούν να αναγνωρισθούν και να χαρτογραφηθούν σε 

περιβάλλον CAD ή ΓΣΠ, σε διαφορετικές κλίμακες. Τα δεδομένα-χωρικές οντότητες που είναι χωρικά 

αναφερμένα, με την σχετική ή με την απόλυτη έννοια, μπορούν να συσχετισθούν μεταξύ τους και να 

συγκριθούν χωρικά. Έτσι, διευκολύνεται η εκτέλεση ερωτημάτων, η οπτικοποίηση και ο υπολογισμός 

στατιστικών στοιχείων-ποσοτική αξιολόγηση (Fitzner, 2004). 

Η φωτογραφίες, και ιδιαίτερα οι ορθό-φωτογραφίες, μπορούν να παρέχουν ένα χρήσιμο θεματικό 

υπόβαθρο, για την ψηφιοποίηση-χαρτογράφηση των δομικών μελών και των μοτίβων φθοράς, στο 

σύστημα συντεταγμένων της εικόνας. Είναι, επομένως, κρίσιμη η επιλογή εικόνων και η παραγωγή των 

ορθοεικόνων, από άποψη ανάλυσης, ευκρίνειας, συνθηκών φωτισμού και κοντράστ -ανάλογα με την 

εφαρμογή-, καθώς η διαδικασία της ψηφιοποίησης κάθε σχήματος μπορεί να διευκολυνθεί ή και να 

δυσκολευθεί, ανάλογα με το πόσο ευδιάκριτα είναι τα όριά του στις εικόνες (Inkpen et al., 2001) 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση των υλικών και των μοτίβων φθοράς δεν πρέπει 

να είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής μελέτης. Αν δεν είναι εφικτός ή συμφέρων ο 

συνδυασμός αυτών των δύο τύπων πληροφορίας, τότε η χαρτογράφηση θα πρέπει τουλάχιστον να 

συμβουλεύεται τη διαγνωστική μελέτη και να μην προκύπτει απλώς από οπτική παρατήρηση. 
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Όσον αφορά στις πρακτικές της προστασίας των μνημείων, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τη χαρτογράφηση αποτελούν μία σημαντική συνεισφορά για τη λήψη αποφάσεων, την εκτέλεση και 

την αποτίμηση των επεμβάσεων. Η μέθοδος της χαρτογράφησης εξασφαλίζει υψηλό λόγο οφέλους 

προς κόστος, γιατί μειώνει τις απαιτούμενες διαγνωστικές διερευνήσεις στο πεδίο και επιταχύνει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συσχέτιση ενδογενών/εξωγενών παραγόντων και τύπων φθοράς σε 

ένα μνημείο. Επιπλέον, με τη χρήση διάφορων δεικτών ζημιάς είναι δυνατόν να υποδειχθεί η ανάγκη και 

η επιτακτικότατα των μέτρων συντήρησης. Οι χάρτες των τύπων της φθοράς υποδεικνύουν τις περιοχές 

όπου πρέπει να επικεντρωθούν οι επεμβάσεις. Ο τύπος, η ένταση και η χωρική κατανομή της φθοράς 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά το σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων παρέμβασης. Η επακόλουθη 

χρήση κατηγοριοποιήσεων και δεικτών για τη φθορά, αποτελεί μία πολύ κατάλληλη στρατηγική για τη 

την παρακολούθηση με σκοπό, αφ’ ενός τον έλεγχο και την πιστοποίηση των μέτρων και των υλικών 

που εφαρμόσθηκαν, και αφ’ ετέρου την επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου 

διαχρονικά. Η διαρκής στρατηγική αξιολόγησης που βασίζεται στην χαρτογράφηση των τύπων και της 

έντασης της φθοράς, μπορεί να συνίσταται σε όλους τους οργανισμού και τις αρχές που εμπλέκονται 

με τη λήψη για τη δημιουργία στρατηγικών και πολιτικών διαφύλαξης μνημείων, αλλά και σε όλες τις 

ειδικότητες επιστημόνων και μηχανικών που εμπλέκονται με ενέργειες για τη διάγνωση της παθολογίας 

και δραστηριότητες για την συντήρηση των μνημείων (Fitzner & Heinrichs, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Χαρτογράφηση τύπων και έντασης φθοράς, για τον βόρειο τοίχο του Karnak στο Λούξορ της Αιγύπτου 

(Fitzner & Heinrichs, 2001). 
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2. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

2.1. Εφαρμογές Μεθόδων Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης για Πολύπλοκες Αρχιτεκτονικές 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καμία από τις μεθόδους και τεχνικές της γεωμετρικής τεκμηρίωσης δεν 

μπορεί να αποτελέσει αυτοτελώς τη βέλτιστη λύση για την πιστή αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού 

μνημείου, από άποψη ορθότητας, πληρότητας, ευκολίας στην εφαρμογή και κυρίως για την παραγωγή 

διαλειτουργικών προϊόντων. Ενώ οι πιο κοινοί συνδυασμοί μεθόδων είναι αυτοί της τοπογραφίας με τη 

φωτογραμμετρία ή τις επίγειες σαρώσεις, ο συνδυασμός των δύο τελευταίων μπορεί να συνεισφέρει 

σημαντικά στην παραγωγή ορθοπροβολών από μεμονωμένες εικόνες και βελτιωμένων τρισδιάστατων 

μοντέλων, τόσο γεωμετρικά όσο και από άποψη φωτοϋφής. 

Το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχ. Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, έχοντας 

μεγάλη εμπειρία στα ανωτέρω θέματα, έχει παράξει πληθώρα προϊόντων τεκμηρίωσης για πολύπλοκα 

αντικείμενα της πολιτισμικής κληρονομιάς, διαφόρων μεγεθών, συνεισφέροντας στην αποκατάστασή 

τους. Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται ορισμένα από αυτά, στην προσπάθεια να αναγνωρισθεί η 

συνεισφορά του συνδυασμού των τεχνικών γεωμετρικής τεκμηρίωσης, εν γένει, αλλά και να διερευνηθεί 

πώς ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Αποκατάσταση του Μνημείου των Σουλιωτισσών στο Βράχο του Ζαλόγγου 

Με σκοπό την αποκατάσταση του μνημείου του Ζαλόγγου, μήκους 10μ. και ύψους 15μ., που είχε πληγεί 

από τους ισχυρούς ανέμους, τον παγετό, αλλά και ανθρωπογενή αίτια, πραγματοποιήθηκε πλήρης 

γεωμετρική τεκμηρίωση. Για τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου με υφή, αξιοποιήθηκαν γεωδαιτικές 

και φωτογραμμετρικοές τεχνικές, έγιναν επίγειες σαρώσεις και υλοποιήθηκαν περαιτέρω συνδυασμένες 

επεξεργασίες σε ειδικά λογισμικά λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του μνημείου. 

 
Εικόνα 2.1: Δυτική όψη του μνημείου 

του Ζαλόγγου (Ioannidis et al., 2010) 

 
Εικόνα 2.2: Άποψη του λόφου 

όπου βρίσκεται το μνημείο από 

ψηλά (Ioannidis et al., 2010) 

 

 
Εικόνα 2.3: Συλλογή δεδομένων 

Για την πραγματοποίηση της τεκμηρίωσης (Ioannidis et al., 2010), τοποθετήθηκαν φωτοσταθερά και 

υλοποιήθηκαν 239 βαθμονομημένες λήψεις εικόνων με τη βοήθεια σκαλωσιών, οι οποίες επέτρεψαν την 

πρόσβαση στα κατεστραμμένα μέρη, δηλαδή στις κεφαλές των υψηλότερων στοιχείων (γυναικών) και 

συντέλεσαν στις πιο ακριβείς μετρήσεις. Ιδρύθηκε γεωδαιτικό δίκτυο 12 σταθμών περιλαμβάνοντας την 

περιοχή του μνημείου και το μνημείο. Μετρήθηκαν 761 σημεία με τη βοήθεια δύο γεωδαιτικών σταθμών, 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 58 

 

από τα οποία 148 για τη γύρω περιοχή, 327 σημεία ελέγχου, 144 λεπτομερειών και 99 για τη δημιουργία 

μιας οριζόντιας τομής στη βάση του μνημείου. Τοποθετήθηκαν 16 κάτοπτρα και έγιναν 16 σαρώσεις 

από επίγειο σαρωτή laser οι οποίες εντάχθηκαν σε κοινό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. 

Στο λογισμικό AutoCAD Civil 3D της Autodesk έγινε η σύνθεση δυσδιάστατων σχεδίων (τοπογραφικό 

διάγραμμα, τρείς όψεις και μια οριζόντια τομή), ενώ στο Image Master της Topcon έγινε ο 

φωτογραμμετρικός προσανατολισμός των εικόνων. Για την παραγωγή 60 ορθοφωτογραφιών, που 

κάλυπταν όλες της μη επίπεδες επιφάνειες, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Image Master της Topcon 

και Image Station της Intergraph και για τη δημιουργία 8 ανηγμένων εικόνων των επίπεδων επιφανειών 

αξιοποιήθηκαν το λογισμικό ARCHIS 2D της SISCAM. Συνολικά δημιουργήθηκαν 5 ορθοφωτομωσαϊκά 

κατόπιν επεξεργασίας στο Photoshop CS2 της Adobe. Τα δυσδιάστατα σχέδια εμπεριείχαν ως 

υπόβαθρο και τα ορθοφωτομωσαϊκά. 

Για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου, αφού όλες οι σαρώσεις μετασχηματίστηκαν στο κοινό 

γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, το νέφος σημείων υπέστη επεξεργασία (συνολικά προέκυψαν 16 

εκατομμύρια σημεία ανάλυσης 2 εκ.) και συνδέθηκε ένα πλέγμα 700.000 πολυγώνων στο Raindrop 

Geomagic Studio 9. Για την πιο ορθή διαδικασία μοντελοποίησης και προσαρμογής της υφής πάνω 

στο τρισδιάστατο πλέγμα, η επιφάνεια κόπηκε σε αναπτύγματα όπου και επικολλήθηκε η υφή και μετά 

ξανασυνδέθηκαν για να προκύψει ως τελικό προϊόν ένα ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο με υφή. 

 

 
Εικόνα 2.5: Τρισδιάστατο μοντέλο (Ioannidis et al., 2010) 

 
Εικόνα 2.6: Ψηφιακά αποκατεστημένο μοντέλο με 

φωτοϋφή (Ioannidis et al., 2010) 

 

Εικόνα 2.4: Αριστερά παρουσιάζεται η κάτοψη με της γραμμές που προσδιορίζουν τις κατακόρυφες επιφάνειες  

που επελέγησαν για ορθοπροβολή και δεξιά τα ορθοφωτομωσαϊκά που προέκυψαν (Ioannidis et al., 2010) 
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Στερέωση και συντήρηση του Καθολικού της Μονής Δαφνίου 

Στην περίπτωση της στερέωσης και συντήρησης του Καθολικού της Μονής Δαφνίου, τα προϊόντα της 

γεωμετρικής τεκμηρίωσης περιλάμβαναν κατόψεις κλίμακας 1:25, ορθοεικόνες όψεων κλίμακας 1:25, 

ορθοεικόνες των ψηφιδωτών κλίμακας 1:5, οριζόντιες αλλά και κατακόρυφες τομές, καθώς και μία 

λεπτομερής φωτορεαλιστική τρισδιάστατη αναπαράσταση που έγινε με συνδυασμό τοπογραφικών και 

φωτογραμμετρικών τεχνικών. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, αφού πρώτα κατασκευάστηκε το 

πολυγωνικό πλέγμα του μνημείου, μετά οι επιφάνειες και τέλος έγινε η προβολή των κατάλληλων raster 

προϊόντων σε αυτές τις επιφάνειες (Ioannidis & Georgopoulos, 2007). Δημιουργήθηκε επίσης μία βάση 

δεδομένων με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων, της λιθοδομής και των ψηφιδωτών 

όπως επίσης και διάφορα κείμενα και μαγνητοσκοπήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8: Διάφορα παραδείγματα ορθοεικόνων από τη βυζαντινή Μονή Δαφνίου. Αριστερά: Ορθοφωτομωσαικά 

της ανατολικής εξωτερικής όψης της Μονής. Δεξιά: Ορθοεικόνες των ψηφιδωτών στο εσωτερικό της Μονής, σε 

επίπεδη επιφάνεια (πάνω) και σε καμπυλωτή επιφάνεια (κάτω)(Ioannidis & Georgopoulos, 2007) 

Εικόνα 2.7: Νοτιοδυτική άποψη από το Καθολικό της 

Μονής Δαφνίου (Νικητάκος, 2013). 
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Μελέτη αποτύπωσης, διάγνωσης, προστασίας και επανάχρησης της ιστορικής Βίλας Κλωναρίδη 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε με επιτόπου τοπογραφικές μετρήσεις και τρισδιάστατες 

επίγειες σαρώσεις, για την αποτύπωση της Βίλας και την οριοθέτηση της στο χώρο και λήψεις εικόνων 

στις εξωτερικές όψεις για την εφαρμογή φωτογραμμετρικών διαδικασιών και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων όλων αυτών ως υπόβαθρο για τη χαρτογράφηση των υλικών, της φθοράς, των 

οικοδομικών φάσεων, των μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων και άλλων χαρακτηριστικών 

λεπτομερειών σε διαφορετικά επίπεδα. Επιπλέον μετρήσεις, επίγειες σαρώσεις και φωτογραμμετρικές 

διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν και για το εσωτερικό της Βίλας, στους ζωγραφικούς διακόσμους 

οροφογραφιών και τοιχογραφιών, χαρακτηριστικά σημεία τα οποία, επιλέχθηκαν και αποτυπώθηκαν 

με ακρίβεια. Τα υπόλοιπα στοιχεία των εσωτερικών χώρων και λεπτομερειών της Βίλας Κλωναρίδη 

αποφασίστηκε να αποτυπωθούν με επιτόπου μετρήσεις, φωτογραμμετρικές αναγωγές, σκίτσα και ΣΧΑ, 

με τρόπο τέτοιο ώστε να συνδεθούν αργότερα σε ένα ΣΓΠ και να συμβάλουν, έτσι, στην ολοκληρωμένη 

μελέτη της Βίλας (Νικητάκος Ι.Α., 2013). Τα προϊόντα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης περιλάμβαναν 

τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, τρισδιάστατο φωτορεαλιστικό μοντέλο για το εξωτερικό και 

το εξωτερικό του ιστορικού κτηρίου, ορθοεικόνες, όψεις, κατόψεις και τομές. 

 

  

 
Εικόνα 2.10: Τρισδιάστατο μοντέλο (Νικητάκος, 2013). 

 
Εικόνα 2.11: Ψηφιακό μοντέλο με φωτοϋφή (Νικητάκος, 2013) 

 

 

 

 

Εικόνα 2.9: Τοπογραφικό διάγραμμα της 

Βίλας Κλωναρίδη (Νικητάκος, 2013) 
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2.2. Εφαρμογές Μεθόδων Διαχείρισης για Ολοκληρωμένη Διάγνωση και Προστασία 

Τα ΣΓΠ ενσωματώνοντας τη συσχέτιση περιγραφικών και ποσοτικών δεδομένων, παρέχουν μία σειρά 

ευέλικτων εργαλείων, που επιτρέπουν την οπτικοποίηση και ερμηνεία διεπιστημονικών πληροφοριών. 

Με τη χρήση θεματικών χαρτών, μαζί με την κατασκευή και τον χειρισμό βάσεων δεδομένων και χωρικών 

μετασχηματισμών, μπορούν να επιτευχθούν λειτουργίες όπως η ανάκτηση δεδομένων και η εκτέλεση 

ερωτημάτων στο σύστημα πληροφοριών, με αποτέλεσμα την ενδελεχή ανάλυση και την ευκρινέστερη 

αναπαράσταση των δομικών υλικών (φάσεων) και της παθολογίας ενός ιστορικού κτηρίου, που μπορεί 

να συντελέσει στην ευκολότερη αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (Tsilimantou et al., 2013). 

Το εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχ. Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο της εκπόνησης 

μελετών ολοκληρωμένης διάγνωσης και προστασίας για ιστορικά κτήρια, έχει έλθει πολλές φορές 

αντιμέτωπο με την ανάγκη εφαρμογής μεθόδων για την αποτελεσματική διαχείριση της προκύπτουσας 

διεπιστημονικής πληροφορίας. Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται κάποιες από αυτές τις εφαρμογές, 

στην προσπάθεια να αναγνωρισθεί η συνεισφορά των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών εν 

γένει, αλλά και να διερευνηθεί πώς μπορούν να βοηθήσουν την περάτωση της παρούσας εφαρμογής. 

Μελέτη αποτύπωσης, διάγνωσης, προστασίας και επανάχρησης της ιστορικής Βίλας Κλωναρίδη 

Στην περίπτωση της Βίλας Κλωναρίδη, τα αποτελέσματα των διαδικασιών της διεπιστημονικής 

τεκμηρίωσης (σχεδιαστικά, περιγραφικά, αριθμητικά, ορθοεικόνες, φωτογραφίες κ.α.) που ουσιαστικά 

αφορούσαν σε επιμέρους στοιχεία (λίθους, κονιάματα, οπτόπλινθους, ρωγμές, κλπ.), ή σε ολόκληρο 

το κτήριο (δηλαδή περιοχές υγρασίας, θλιπτική & διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας κ.α.), συλλέχθηκαν, 

και για την παρακολούθηση υποστήριξη, τεκμηρίωση και περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της 

μελέτης διάγνωσης και αποκατάστασης υπέστησαν επεξεργασία σε κατάλληλα σε επίπεδα. Ύστερα, 

χτίσθηκε σχεσιακή βάση δεδομένων, αφού υλοποιήθηκε ο λογικός και φυσικός σχεδιασμός λειτουργίας 

της, ο οποίος αντιμετώπιζε το σύνολο του κτηρίου και κάθε έναν από τους επιμέρους εσωτερικούς 

χώρους σαν τρισδιάστατη χωρική οντότητα. Τα δεδομένα αυτά φορτώθηκαν και αποθηκεύτηκαν μέσα 

στη βάση, μαζί με τα μη επεξεργασμένα, δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτες των οικοδομικών υλικών και 

της φθοράς κ.α. και εφαρμόστηκαν διαδικασίες διαχείρισης και ανάλυσης μέσω ΣΓΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.12: Διαδικασίες ανάλυσης μέσα από τον θεματικό χάρτη “Γεωραντάρ & Θερμογραφημάτα” της Βόρειας 

όψης της Βίλας Κλωναρίδη, βάση επιλογής μέσω select by attributes των επιφανειών που εφαρμόστηκαν μέθοδοι 

γεωραντάρ και θερμογραφία υπερύθρου στην όψη αυτή. (Νικητάκος, 2013). 
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Εικόνα 2.13: Διαδικασίες Ανάλυσης βάσει άλγεβρας Boolean στη συγχωνευμένη χωρική οντότητα “Χρωματισμοί, 

Επιχρίσματα και οι φθορές αυτών, της Ανατολικής Όψης” μέσα από τον αντίστοιχο θεματικό χάρτη. Οι διαδικασίες 

αυτές έδωσαν ως αποτέλεσμα τη χαρτογραφημένη Ανατολική όψη με βάση τους διαφορετικούς χρωματισμούς, 

επιχρίσματα και φθορές της όψης αυτής. Επιπλέον δημιουργήθηκαν στατιστικά δεδομένα και διάγραμμα σχετικά 

με το εμβαδόν των επιχρισμάτων αυτών και την κατανομή τους στην όψη, παρουσιάζοντας αριθμητικά την έκταση 

της φθοράς (Νικητάκος, 2013). 

Εικόνα 2.14: Φόρτωση των χωρικών οντοτήτων της Βόρειας όψης και της οντότητας (βάσης δεδομένων), της 

στατικής ανάλυσης των Πολιτικών Μηχανικών, στον ArcMap, και άνοιγμα των περιεχομένων της οντότητας αυτής. 

Μέσα από τα περιεχόμενα της οντότητας “Μελέτη Στατικής Ανάλυσης”, ανοίχτηκαν τα σχέδια της ανάλυσης αυτής 

στο CAD και η τεχνική έκθεση σε PDF, όπου περιγράφονται τα αποτελέσματα από δειγματοληψίες, δοκιμές αντοχής 

υλικών σε θλίψη και εφελκυσμό, και γενικότερα τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών και της τοιχοποιίας, καθώς 

και προτάσεις επέμβασης στη Βίλλα Κλωναρίδη (Νικητάκος, 2013). 
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Οι Περιπτώσεις των Ιστορικών Κτιρίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

Τα σχέδια αρχείου των δύο κτιρίων της ΕΤΕ, καθώς και νέα σκίτσα περιοχών όπου δεν υπήρχαν επαρκή 

στοιχεία για την προσέγγιση της μορφής, σχεδιάστηκαν σε ψηφιακή μορφή στο AutoCAD. Παράλληλα, 

ολοκληρώθηκε ο χαρακτηρισμός και η διάγνωση της φθοράς των υλικών των δύο κτιρίων, με χρήση 

NDT στην κλίμακα του μνημείου, καθώς και αναλυτικών στο εργαστήριο μετά από τη λήψη δειγμάτων. 

Έχοντας το σχεδιαστικό υπόβαθρο των όψεων έτοιμο, ακολούθησε χαρτογράφηση των υλικών και της 

φθοράς, βάσει των φυσικοχημικών και μορφολογικών τους χαρακτηριστικών (μακροσκοπικών και 

μικροσκοπικών), ενώ η χαρτογράφηση των επεμβάσεων συντήρησης βάσει του υλικού και του 

παρουσιαζόμενου τύπου φθοράς. Η ακριβής θέση και η έκταση τους καταγράφηκαν με σκίτσα επί των 

CAD σχεδίων με επί τόπου προσεκτική παρατήρηση των όψεων, φωτογραφική και βιντεοληπτική 

τεκμηρίωση. Η απεικόνιση της χαρτογράφησης υλικών, φθοράς και των προτεινόμενων επεμβάσεων 

συντήρησης πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακή μορφή στο CAD με τον προσδιορισμό τόσων επιπέδων 

(layers) όσα τα υλικά, οι τύποι φθοράς και οι προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης. Βασιζόμενοι στο 

σχεδιαστικό υπόβαθρο της όψης, το επίπεδο κάθε υλικού, φθοράς και επεμβάσεων συντήρησης 

σχεδιάστηκε με τη χρήση (α) κλειστών πολυγώνων που απέδιδαν τις αντίστοιχες περιοχές και (β) 

γραμμών που απέδιδαν γραμμικά στοιχεία της όψης. Εδώ, αξίζει να επισημανθεί ένα βασικό μειονέκτημα 

της δυσδιάστατης απεικόνισης των σχεδίων. Υπάρχουν περιοχές των όψεων οι οποίες δεν μπορούν να 

απεικονιστούν ως επιφάνεια στο σχέδιο της όψης και τελικά προβάλλονται ως γραμμή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι πλάκες των εξωστών όπου π.χ. οι φθορές τους παρουσιάζονται ως γραμμικά 

επίπεδα στο CAD και όχι πολυγωνικά όπως είναι στην πραγματικότητα (Μοροπούλου κ.ά., 2002). 

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πρέπει να δίνεται στην ονομασία των επιπέδων, έτσι ώστε αυτά να 

δίνουν πληροφορίες τόσο για το υλικό/φθορά/συντήρηση τα οποία χαρακτηρίζουν αλλά και για το 

κτίριο, τον προσανατολισμό κ.α. Παράλληλα, για κάθε επίπεδο ορίζεται ένα χρώμα βάσει του οποίου 

σκιαγραφούνται τα επίπεδα (hatch). Η σκιαγράφηση εξυπηρετεί στην καλύτερη απεικόνιση των 

επιπέδων και διευκολύνει στην απομόνωση τους πχ. αν κάποιος θέλει να δει σε ποιες περιοχές της όψης 

υπάρχουν φαιόμαυρες κρούστες, απομονώνει το σχετικό επίπεδο και αυτές παραμένουν στην οθόνη. 

 

Εικόνα 2.15: Φωτογραφία της βόρειας όψης του Μεγάρου Μελά (επί της Πλ. Κοτζιά), σχέδιο της 

χαρτογράφησης των υλικών της βόρειας όψης στο CAD και αναλυτικό υπόμνημα της σύστασης και της 

μορφολογίας των υλικών (Μοροπούλου κ.ά., 2002). 
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Τα ποσοστά των παρουσιαζόμενων φθορών ανά υλικό προέκυψαν από την εμβαδομέτρηση των 

αντίστοιχων επιπέδων τους σε CAD. Είναι φανερό ότι η δυνατότητα αυτή του CAD συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη μείωση της αρνητικής 

επίδρασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα ιστορικά κτήρια. Προχωρώντας ένα 

Εικόνα 2.16: Φωτογραφία της ανατολικής όψης του πρώην ξενοδοχείου Excelsior (επί της οδού Πατησίων), 

σχέδιο της χαρτογράφησης των υλικών της ανατολικής όψης στο CAD και αναλυτικό υπόμνημα της 

σύστασης και της μορφολογίας των υλικών (Μοροπούλου κ.ά, 2002). 

Εικόνα 2.17: Φωτογραφία της βόρειας όψης του Μεγάρου Μελά (επί της Πλ. Κοτζιά), σχέδιο της χαρτογράφησης 

της φθοράς της βόρειας όψης στο CAD και αναλυτικό υπόμνημα των παρουσιαζόμενων τύπων φθοράς 
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βήμα παραπάνω μπορούσε να συγκριθεί η έκταση των φθορών των όψεων των δύο κτιρίων με κοινό 

προσανατολισμό και να διαπιστωθεί η ανθεκτικότητα των υλικών τους στη δεδομένη ρυπασμένη 

ατμόσφαιρα του κέντρου της Αθήνας. 

Παράλληλα, με τη χρήση ειδικού εργαλείου για τη σύνδεσή και τη διαχείριση στοιχείων βάσεων 

δεδομένων (AutoCAD-MAP), έλαβε χώρα και για τα δύο ιστορικά κτίρια η διαχείριση στην κλίμακα της 

κατασκευής, των αποτελεσμάτων των μη καταστρεπτικών τεχνικών της Μικροσκοπίας Οπτικών Ινών, 

της Υπερηχοσκόπισης, καθώς και της Θερμογραφίας Υπερύθρου. 

Το πρόγραμμα του CAD παρείχε τη δυνατότητα εμβαδομέτρησης κάθε επιπέδου (layer) και συνεπώς τη 

σύγκριση της έκτασης των χρησιμοποιηθέντων υλικών και των εμφανιζόμενων τύπων φθοράς, ενώ για 

τις προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης καθίστατο εφικτή και η κοστολόγησή τους. Παράλληλα, με 

τη χρήση του ειδικού εργαλείου για τη σύνδεση και τη διαχείριση στοιχείων βάσης δεδομένων των 

αποτελεσμάτων μη καταστρεπτικών τεχνικών ήταν εφικτή η πλήρης και σαφής ενημέρωση του χρήστη-

ερευνητή για την κατάσταση των υλικών των όψεων των εξεταζόμενων κτιρίων στις ακριβείς θέσεις και 

περιοχές λήψης των μετρήσεων. 

Τέλος, είναι φανερό ότι δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής καταγραφής στο 

μέλλον, της περιοδικότητας της εμφάνισης συγκεκριμένων τύπων φθοράς, της ανθεκτικότητας των 

προτεινόμενων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης στο χρόνο, καθώς και της συχνότητας, της 

έκτασης και του κόστους των επόμενων τακτικών επεμβάσεων συντήρησης, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

διαμόρφωση ενός μοντέλου διαχείρισης κόστους και κύκλου ζωής των δομικών υλικών και των 

ιστορικών κτιρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.18: Συγκριτικό διάγραμμα των ποσοστών των τύπων φθοράς των αρχιτεκτονικών επιφανειών των νοτίων 

όψεων του Μεγάρου Μελά και του πρώην ξενοδοχείου Excelsior (Μοροπούλου κ.ά., 2002). 

Εικόνα 2.19: Διαχείριση αποτελεσμάτων θερμογραφίας υπερύθρου σε επιχρισμένη αρχιτεκτονική επιφάνεια στη 

νότια όψη του Μεγάρου Μελά, σε CAD/MAP (Μοροπούλου κ.ά., 2002) 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 66 

 

Οι περιπτώσεις της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου & των Ενετικών Οχυρώσεων του Ηρακλείου Κρήτης 

Τα ΓΣΠ έχουν χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά και κατά κύριο λόγο σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, 

για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την περιβαλλοντική διαχείριση, την αξιολόγηση και 

τον επανασχεδιασμό των χρήσεων γης σε ιστορικά κέντρα πόλεων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς 

και για τοn σχεδιασμό πολεοδομικών και χωροταξικών προτάσεων με στόχο την ανάδειξη μνημείων σε 

επίπεδο αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στην περίπτωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου 

έλαβε χώρα μη καταστρεπτικός έλεγχος των τοιχοποιιών με τη μέθοδο της θερμογραφίας υπερύθρου 

για την αποτίμηση της παραμένουσας υγρασίας και της κατανομής της στα υλικά των τειχών. Η 

διαχείριση των αποτελεσμάτων της θερμογραφίας υπερύθρου με ΓΣΠ απέδειξε ότι η κατάσταση 

διατήρησης των υπόγειων δικτύων είναι αποδεκτή, αφού η λειτουργία των υπόγειων δικτύων δεν 

επιφέρει αύξηση των επιπέδων της παραμένουσας υγρασίας στις οχυρώσεις, μη υπερβαίνοντας τα 

κρίσιμα κατώφλια των τιμών της. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποτελεσμάτων των μη 

καταστρεπτικών τεχνικών στο ΓΣΠ επέτρεψε την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την 

περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και την εκτίμηση των χρήσεων γης με GIS για τη Μεσαιωνική Πόλη 

της Ρόδου (Moropoulou et al., 2000c). 

 

 

 
Εικόνα 2.20: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με διαχείριση 

δεδομένων θερμογραφίας υπερύθρου σε GIS 

(Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.21: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Εκτίμηση Χρήσεων Γης 

με GIS για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 

(Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 

 
Εικόνα 2.23: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Εκτίμηση Χρήσεων Γης 

με GIS για τις Ενετικές Οχυρώσεις του Ηρακλείου 

(Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

Εικόνα 2.22: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

στις Ενετικές Οχυρώσεις του Ηρακλείου μέσω 

διαχείρισης σε GIS των συγκεντρώσεων των κύριων 

ρυπαντών (Μοροπούλου κ.ά., 2015). 
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Παράλληλα, στην περίπτωση των Ενετικών Οχυρώσεων του Ηρακλείου Κρήτης, η διαχείριση σε ΓΣΠ των 

συγκεντρώσεων των αερίων ρυπαντών (CO, O3, NO, NO2, SO2), καθώς και των συγκεντρώσεων των 

ανιόντων (Cl-, NO3-, SO42-) που ταυτοποιήθηκαν στις τοιχοποιίες των οχυρώσεων, επέτρεψε την 

επίτευξη της αποτίμησης των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ συνείσφερε στην 

περιβαλλοντική διαχείριση και στην εκτίμηση των χρήσεων γης του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου 

(Μοροπούλου, κ.ά., 2015). 

Οι περιπτώσεις της Πρόσοψης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου & του Κτιρίου της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος στον Πειραιά 

Στις περιπτώσεις της πρόσοψης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του κτιρίου της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος στον Πειραιά, αφού έλαβε χώρα ο χαρακτηρισμός των υλικών των όψεων, 

καθώς και η διάγνωση της φθοράς τους, μετά την εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών, καθώς και 

αναλυτικών τεχνικών κατόπιν δειγματοληψίας, κατέστη εφικτή η ψηφιακή χαρτογράφηση των υλικών, 

των παρουσιαζόμενων τύπων φθοράς, καθώς και των προτεινόμενων επεμβάσεων συντήρησης, με 

αντίστοιχο σκεπτικό και τρόπο με αυτόν που αναφέρεται για τις προηγούμενες εφαρμογές. Η 

χαρτογράφηση αυτή αρχικά έλαβε χώρα σε περιβάλλον CAD, εξαιτίας των καλύτερων σχεδιαστικών 

δυνατοτήτων που αυτό εμφανίζει σε σχέση με ένα GIS, αφού οι περιοχές κυρίως των φθορών και των 

επεμβάσεων παρουσίαζαν εξαιρετικά περίπλοκα και ακανόνιστα σχήματα. Με ειδικό προγραμματισμό 

δε, ήταν εφικτή η μετατροπή των αρχείων CAD σε αρχεία αναγνωρίσιμα από GIS, όπου παράλληλα 

έλαβε χώρα η δόμηση της τοπολογίας και η άμεση διασύνδεση του κάθε επιπέδου (layer ή coverage), 

με τον πίνακα ιδιοτήτων του. Παράλληλα, έλαβε χώρα η δημιουργία βάσεων δεδομένων που στην 

περίπτωση της πρόσοψης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα περιγραφικά πεδία αναφέρονταν 

σε εξειδικευμένες και γενικές πληροφορίες σχετικά με τα υλικά δόμησης, τους παρουσιαζόμενους 

τύπους φθοράς, καθώς και τις προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης, το εμβαδόν τους και το επί τις 

εκατό ποσοστό των υλικών/φθορών/επεμβάσεων επί του συνόλου της αρχιτεκτονικής επιφάνειας. Η 

διασύνδεση αυτής της βάσης δεδομένων με τη βάση δεδομένων του ΓΣΠ, συνιστούσε τη σχεσιακή βάση 

δεδομένων του συστήματος, η οποία μέσω της επιλογής του κομβίου αναγνώρισης (από τις πιο απλές 

διαδικασίες διαχείρισης ενός ΓΣΠ), καθιστούσε εφικτή την εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση και του 

πιο απλού χρήστη του ΓΠΣ, του οποίου το επιστημονικό υπόβαθρο μπορούσε να ποικίλει (Delegou et 

al., 2011). 

Αν όμως, όπως στην περίπτωση του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στον Πειραιά, η 

σχεσιακή βάση δεδομένων παρουσιάζει πεδία τιμών φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε συνάρτηση με τους 

παρουσιαζόμενους τύπους φθοράς ενός κτιρίου, τότε ο χρήστης πρέπει να έχει αντίστοιχο επιστημονικό 

υπόβαθρο και να γνωρίζει πως τα παρεχόμενα εργαλεία διαχείρισης του ΓΣΠ μέσω λογικών πράξεων 

και Boolean άλγεβρας, του επιτρέπουν να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα και συσχετίσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στον Πειραιά, η βάση 

δεδομένων περιλάμβανε δύο τύπων στοιχεία: ο πρώτος τύπος σχετιζόταν με τα περιγραφικά – ποιοτικά 

στοιχεία γενικής πληροφόρησης, όπως προσανατολισμοί όψεων, τύπος υλικού, είδος επιχρίσματος 

(διακοσμητικό, τοιχοποιίας, κ.ά.), βάθος υποστρώματος επιχρίσματος, σύσταση κονίας, σύσταση 

αδρανών και παρουσιαζόμενος τύπος φθοράς. Ο δεύτερος τύπος περιλάμβανε αριθμητικά και 

περιγραφικά πεδία, πολύ πιο εξειδικευμένων πληροφοριών όπως αποτελέσματα μετρήσεων 

Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier, Περίθλασης Ακτίνων Χ, Διαφορικής 

Θερμικής Ανάλυσης και Θερμοβαρυμετρίας, Ποροσιμετρίας Υδραργύρου, ποσοστό συνολικών 

διαλυτών αλάτων, συγκεντρώσεις χλωριόντων και θειικών ανιόντων. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι 

τέτοιες εφαρμογές ΓΣΠ στον κατασκευαστικό τομέα παρέχουν εύκολη πρόσβαση και διαφορετικών 

επιπέδων δυνατότητες διαχείρισης σε δεδομένα υλικών, φθοράς, επεμβάσεων συντήρησης, καθώς και 

σε αποτελέσματα τεχνικών που αφορούν στις μελέτες παθολογίας μίας κατασκευής (Μοροπούλου κ.ά., 

2015). 
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Εικόνα 2.24: Πρόσοψη Ιστορικού κτηρίου Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.25: Χαρτογράφηση υλικών σε CAD 

(Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.26: Θεματικός χάρτης προτεινόμενων 

επεμβάσεων συντήρησης (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.27: Διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων 

υλικών σε GIS (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.28: Φωτογραφία  νότιο-ανατολικής όψης του 

κτιρίου της ΕΤΕ στον Πειραιά (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.29: Χαρτογράφηση της Φθοράς σε GIS 

(Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.30: Διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων 

φθοράς σε GIS (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 2.31: Διαχείριση βάσης φυσικοχημικών 

δεδομένων υλικών σε GIS (Μοροπούλου κ.ά., 2015) 
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2.3. Ο Ναός του Πυθίου Απόλλωνος στη Ρόδο 

2.3.1. Γενική παρουσίαση 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που προέκυψαν από την ιστορική και αρχιτεκτονική 

διερεύνηση για τον ναό του Πυθίου Απόλλωνα. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται, κυρίως, από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και το διδακτορικό της αρχιτέκτονος Ε. Fain (2015). 

 

H Ακρόπολη της Ρόδου δέσποζε στο δυτικό και υψηλότερο μέρος της πόλης, σε μικρή απόσταση από 

τη θάλασσα. Δεν είχε οχυρωματικό χαρακτήρα όπως οι παλιές ακροπόλεις. Αποτελούσε μία ζώνη 

μνημειακή με ιερά, ναούς, δημόσια κτίρια, αλλά και υπόγειους χώρους λατρείας. Τα οικοδομήματα ήταν 

χτισμένα κλιμακωτά σε διαφορετικά επίπεδα, πάνω σε διαμορφωμένα πλατώματα, που συγκρατούνταν 

από δυνατούς αναλημματικούς τοίχους. Το πνεύμα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής στην Ακρόπολη της 

Ρόδου, εκφράζεται τέλεια με τον συνδυασμό του φυσικού κάλλους με τις τεχνητές επεμβάσεις. Τα μνημεία 

της χρονολογούνται στην Ελληνιστική και Υστεροελληνιστική εποχή (3ος-2ος αι. π.X.). 

Τα σημαντικότερα μνημεία της Ακρόπολης της Ρόδου ήταν: ο Ναός της Αθηνάς Πολιάδος και του Διός 

Πολιέως (εννέα υπερμεγέθεις σπόνδυλοι, τμήμα του κιονόκρανου και του επιστυλίου, που βρίσκονται 

τώρα στο έδαφος, δηλώνουν τον μνημειώδη χαρακτήρα του), τα «Νυμφαία» (τέσσερις υπόγειες 

σπηλαιώδεις κατασκευές λαξευμένες στον βράχο -χώροι αναψυχής και λατρείας), το Ωδείο (βρίσκεται 

αναστηλωμένο βορειοδυτικά του Σταδίου), ο Ναός του Πυθίου Απόλλωνος, το Στωϊκό κτίσμα (σώζεται 

ο τοίχος θεμελίωσης της στοάς), το Αρτεμίσιο, το Στάδιο(αυθεντικά τμήματα σώζονται στη σφενδόνη, 

στις θέσεις των επισήμων (προεδρίες) και σε μερικά από τα κάτω έδρανα), το Γυμνάσιο και η Βιβλιοθήκη.  

Ο Ναός του Απόλλωνος βρισκόταν στο νότιο τμήμα του λόφου, στη δυτική πλευρά διαμορφωμένου 

μεγάλου ορθογωνίου πλατώματος. Είχε προσανατολισμό A–Δ. Ήταν δωρικού ρυθμού, πώρινος, 

περίπτερος, αλλά μικρότερων διαστάσεων από το ναό της Αθηνάς και του Διός. Βάσει επιγραφικών 

ευρημάτων θεωρείται πως είχε διαστάσεις 20.05 x 37.70 μέτρα. Το ύψος του κάθε κίονα εικάζεται πως 

ήταν 11.52 μέτρα και η διάμετρος στη βάση 1.78 μέτρα. Στους κίονες ακόμα και σήμερα παρατηρούνται 

σε ορισμένα σημεία ίχνη από το ασβεστιτικό επίχρισμα με μαρμαρόσκονη. O ναός εδράζεται σε βράχο 

πάχους περίπου 3.5 μέτρων από πωρόλιθο. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη τράπεζας σε 

έναν τεχνητά διαμορφωμένο βράχο στο κέντρο του ναού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα με τα 

υπόγεια δωμάτια στα θεμέλια της στοάς του ναού. Η είσοδος στη περιοχή αυτή γινόταν με μία σκάλα 

λαξευτή σε βράχο κυκλικού σχήματος. 

 

 

Εικόνα 2.34: Η θέση της νήσου Ρόδου 

στον ελλαδικό χώρο(wikipedia.org) 
Εικόνα 2.33: Η θέση της Ακρόπολης 

της Ρόδου (google.com/maps) 
Εικόνα 2.32: Άποψη της  Ακρόπο- 

λης από ψηλά (bing.com/maps) 
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Οι ανασκαφές έγιναν από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής του 

νησιού (1912-1945). Το μνημείο βρέθηκε σε επίπεδο θεμελίωσης και μόνο λίγα τμήματα της ανωδομής 

βρέθηκαν πεσμένα μέσα στην τάφρο θεμελίωσης επάνω στην κατώτερη σωζόμενη στρώση της και 

μάλιστα στο δυτικό μέρος, όπως τεκμηριώνεται από σχετικές αρχειακές φωτογραφίες. Σε μεγάλο τμήμα 

της ανατολικής πλευράς και στο 1/3 της βόρειας πλευράς, δεν βρέθηκε καν ούτε η κατώτερη στρώση 

της θεμελίωσης παρά μόνο ο πυθμένας της τάφρου θεμελίωσης. Μάλιστα από τη μεσαία βαθμίδα της 

κρηπίδας βρέθηκε κατά χώρα μόνο ένα μικρό κομμάτι της. H ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία από το 

1946 και μετά, διενέργησε ανασκαφές που βοήθησαν στη γνώση της ιστορίας και της τοπογραφίας 

του χώρου. H ακρόπολη δεν έχει ακόμα ανασκαφεί σε όλη της την έκταση. Γύρω από την Ακρόπολη, 

υπάρχει μια αρχαιολογική ζώνη 1250 στρεμμάτων που έχει εξαιρεθεί από τη σύγχρονη οικοδόμηση με 

σκοπό τη συνέχιση των ανασκαφών για την αποκάλυψη της λαμπρής αρχαίας πόλης της Pόδου.  

Ευρείας έκτασης ανακατασκευές έγιναν κατά την διάρκεια της Ιταλοκρατίας, σύμφωνα με το πνεύμα 

της εποχής. Από το 1945 και μετά η ελληνική αρχαιολογική Υπηρεσία προχώρησε σε συντηρήσεις στον 

χώρο του ναού του Πυθίου Απόλλωνος που έπαθε μεγάλες ζημιές από τους βομβαρδισμούς του 2ου 

παγκόσμιου πολέμου και από το βάρος των πυροβόλων που είχαν εγκατασταθεί εκεί. Κατά τη δεκαετία 

Εικόνα 2.35: “Ναός του Πυθίου Απόλλωνα. Απόδοση της αρχικής μορφής” (1938), (ASAIA, Fondo Paolini, PD 220) 

από το Livadiotti and Rocco, 1996. 

Εικόνα 2.36: “Ναός του Πυθίου Απόλλωνα. Γραφική ανακατασκευή με προοπτική από βόρεια” (1938), (ASAIA, 

Fondo Paolini, PD 220) από το Livadiotti and Rocco, 1996. 
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του 60 και 70 έγιναν αναστηλωτικές εργασίες στο δυτικό θεμέλιο του ίδιου Ναού. Το 1996 ξεκίνησαν οι 

αναστηλωτικές εργασίες στον ίδιο Ναό και στα «Νυμφαία». 

2.3.2. Αρχιτεκτονική 

Περιγραφή των λειψάνων του μνημείου: 

Τα εμφανή σήμερα λείψανα του ναού εμφανίζουν μερικώς την εικόνα και τα μέρη που αποκαλύφθηκαν 

από την ανασκαφή. Με τη διαφαινόμενη ανασύνθεση- τακτοποίηση της θεμελίωσης της βόρειας 

πλευρά, της επέκτασης της αναστηλωμένη κρηπίδας λίγο πέρα από τη ΝΑ γωνία, εμφανές είναι μόνο 

το 1/3 περίπου της δομής που αποκαλύφθηκε ανασκαφικά. 

Η Θεμελίωση 

Η περιμετρική θεμελίωση του μνημείου -δηλαδή του πτερού- είχε 2-3 στρώσεις λίθων κάτω από τη διπλής 

σειράς ευθυντηρία στις 3 πλευρές και στην ανατολική ή και τμήμα της βόρειας 4 ή 5 όπως μπορεί να 

εκτιμηθεί από τα στοιχεία στάθμης του πυθμένα της τάφρου θεμελίωσης σε εκείνες τις θέσεις. Οι τοίχοι 

του σηκού θεμελιώνονταν τόσο σε ψηλότερη στάθμη, όσο και σε στενότερη στρώση λίθων, στοιχείο 

αναμενόμενο αφού δεν υπήρχε το πλάτος της κρηπίδας. Αντίθετα από όλα τα στοιχεία συνάγεται ότι 

ορθά έχει αντιστοιχισθεί η έδραση των κιόνων του προνάου επί του φυσικού βράχου σε πολύ ψηλότερη 

στάθμη. H κατώτατη στάθμη έδρασης δεν ήταν στην ίδια στάθμη. 

 

Η Κρηπίδα και ο Στυλοβάτης 

Επί της στρώσης θεμελίωσης βρίσκεται η κρηπίδα. Η μεγάλου ύψους κατώτερη βαθμίδα επείχε τον ρόλο 

ευθυντηρίας και αποτελείται από δύο στρώσεις η κατώτερη των οποίων έχει κυφωτά μέτωπα. Στο στενό 

βήμα της διαμορφώνεται αύλακα συλλογής ομβρίων. Από τις αρχειακές φωτογραφίες φαίνεται ότι η 

σωζόμενη κατώτερη από τις τρείς βαθμίδες και ο ένας λίθος της μεσαίας της προφανούς τρίβαθμης 

διαμόρφωσης μπορεί ασφαλώς να δώσει το βήμα της και αναλόγως και την αναπαράστασή της. 

Σημειώνεται ότι η κύρτωση που έχει εφαρμοσθεί στην Ιταλική αναστήλωση δεν είναι εύκολα ιχνηλατήσιμη 

στα κατά χώρα σωζόμενα αυθεντικά μέρη στο δυτικό άκρο. 

Ο στυλοβάτης παρουσιάζει κατακερματισμένη εικόνα καθώς είναι αποτέλεσμα άτεχνης αναστηλωτικής 

διάταξης με την ενσωμάτωση πλήθους μικρών σχετικά διαστάσεων λίθων αδιευκρίνιστης προέλευσης. 

Ίχνος έδρασης κίονα δεν είναι εμφανές σε κάποιο μέρος. Εξωτερικά και οι τρείς βαθμίδες της κρηπίδας 

έχουν διπλή υποτομή. 

Οι κιονοστοιχίες 

Εικόνα 2.37: Τομή διαμήκης της θεμελίωσης του ναού Paolini (1938), (ASAIA, Fondo Paolini, PD 220) από το Livadiotti 

and Rocco, 1996. 
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Βάσει της αποδεκτής αναπαράστασης του μνημείου αυτό είχε 6 κίονες στις στενές πλευρές και 11 στις 

μακρές. Οι κίονες έχουν αναστηλωθεί μετά από γραφική αποκατάσταση με ύψος που αντιστοιχεί σε ~6, 

6 κάτω διαμέτρους, αναλογία αποδεκτή για τον τύπο του ναού και την εκτιμώμενη χρονολόγησή του. 

Οι ραβδώσεις των κιόνων έχουν διατομή τριών κέντρων όπως αυτή ιχνηλατήθηκε από τον μέσο όρο 

των διατομών που λήφθηκαν με αρθρωτό προφιλόμετρο. Σημειώνεται ότι οι ακανονιστίες που 

εντοπίσθηκαν είναι πολλές με αποκορύφωμα διαφορά πλάτους ράβδωσης στον ίδιο σφόνδυλο από 

την όμορή της κατά 2 περίπου εκατοστά. Η πλατύτερη ράβδωση που μετρήθηκε έχει πλάτος 27+ εκ. ενώ 

η στενότερη 21,5 εκ. Βέβαιη είναι η ύπαρξη stucco. 

Το κιονόκρανο έχει τρείς ιμάντες απλής τριγωνικής διατομής στο ευθύγραμμο υποτραχήλιο. Σχεδόν 

ευθύγραμμη είναι και η διατομή του εχίνου ενώ στη συμβολή του με τον άβακα δεν παρατηρήθηκε καμία 

καμπύλωση, πιθανόν λόγω διάβρωσης. Η αναλογία ύψους εχίνου προς άβακα αντιστοιχεί μάλλον σε 

ελληνιστικά πρότυπα, σύμφωνα με πρωτόλεια διερεύνηση. Πριν την απολάξευση του κεντρικού 

κυκλικού τμήματος τόσο οι σφόνδυλοι όσο και το κιονόκρανο είχαν τετραγωνικό γόμφο εμπολίου. 

Ο Θριγκός 

Από τα επιστύλια, δεν υπάρχει έως σήμερα κανένα αυθεντικό θραύσμα και τα ανακατασκευασμένα 

μέρη τους προφανώς έγιναν με συγκριτικά ή παρόμοια παραδείγματα. Η διάρθρωσή τους με αντίθημα 

πρέπει να θεωρείται δεδομένη τόσο λόγω του πλάτους τους όσο και της σχεδόν βεβαίας ύπαρξής του 

στον ναό της Αθηνάς Πολιάδος και Διός Πολιέως βορειότερα26. 

Η ζωφόρος είναι καλά τεκμηριωμένη λόγω μεγάλου σχεδόν ακέραιου μέλους που βρέθηκε με δύο 

τρίγλυφα και μία μετώπη. Διερεύνηση πιθανά να χρειάζεται για το ύψος της καθώς και την επακριβή 

σύνδεσή της –μορφολογικά- με το γείσο. Από τα αναστηλωμένα και νεοταυτισμένα μέρη τεκμηριώνεται 

ότι είχαν την αναμενόμενη λόγω υλικού κάλυψη με stucco. 

Το γείσο έχει προμόχθους με σταγόνες και οδούς πλάτους 16 εκ. μέγιστο. Από τα πτωχά σωζόμενα ίχνη 

φαίνεται ότι οι σταγόνες είχαν διάμετρο 7,5+ εκ περίπου και μικρό – αναλογικά- ύψος, της τάξης 2- εκ. 

Σημειώνεται ότι εάν και υπάρχουν αναστηλωμένα μέλη γείσου με οδούς , η επέμβαση στην βόρεια όψη 

έχει κατασκευάσει συνεχείς σταγόνες χωρίς διακοπή. 

Κυμάτια λέσβια ίδιας διατομής υπάρχουν τόσο στον μυχό όσο και στην κορυφή του μετώπου του. Στην 

έξω κάτω ακμή υπάρχει τυπική δωρική διαμόρφωση σταλαγμού. Σημαντικό στοιχείο είναι η ελαφρά έως 

μέτρια διαφοροποίηση των λέσβιων κυματίων σε πολλά από τα αυθεντικά μέλη, αναστηλωμένα ή 

διάσπαρτα. Τα γείσα που έφεραν το αέτωμα έχουν υπερύψωση για την έδρασή του σε απόσταση 77 εκ 

± πίσω από την ταινία του άνω κυματίου του. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η αρκετά κεκλιμένη άνω 

επιφάνειά τους. Το εν λόγω στοιχείο πιθανά να οφείλεται τόσο στην πρόθεση για απορροή των ομβρίων 

όσο και για την καλύτερη θέαση εναέτιων γλυπτών. Το τελευταίο στοιχείο ενδυναμώνεται από κεκλιμένη 

εντορμία σε μέλος γείσου η οποία θα μπορούσε να ήταν για μεταλλική λάμα στήριξης εναέτιου 

αγάλματος. 

Το Αέτωμα 

Το τύμπανο του αετώματος βρισκόταν σε εισχώρηση 77 εκ. και όχι στο ίδιο μέτωπο με τα γείσα όπως 

λανθασμένα έχει αναστηλωθεί. Από τα δύο διαφορετικά μέλη γείσου που σώζουν ακέραια 

υπερυψωμένη επιφάνεια έδρασης των λίθων του συνάγεται ότι πιθανότατα αποτελείτο από 

λιθοπλίνθους παρά από μονοκόμματες πλάκες αφού αυτές οι υπερυφώσεις διαφέρουν κατά πολύ. 

Η σίμη που έστεφε τα γείσα, οριζόντια και καταέτια, έχει απλή κοιλόκυρτη διατομή και ταινία στο άνω 

άκρο. Δυστυχώς και εδώ έχουν τεκμηριωθεί δύο διαφορετικές διατομές στοιχείο που επιτείνει την 

πιθανότητα διαφορετικών συνεργείων ή και ολοκλήρωση του ναού σε χρονικές περιόδους που απέχουν 

αρκετά χρόνια μεταξύ τους. Στο γωνιακό της αυθεντικό μέλος σώζεται μεγάλη τετραγωνική εντορμία 

γόμφου για τη στήριξη του ακρωτήριου. 
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Εικόνα 2.38: Ναός του Πυθίου Απόλλωνα στην Ακρόπολη της Ρόδου, 

Δυτική όψη (προσωπικό αρχείο, Νοέμ. 2016) 

Εικόνα 2.39: Ναός του Πυθίου Απόλλωνα 

στην Ακρόπολη της Ρόδου, Ανατολική 

όψη (προσωπικό αρχείο, Νοέμ. 2016) 

Εικόνα 2.40: Ναός του Πυθίου Απόλλωνα στην Ακρόπολη της Ρόδου, 

Νότια όψη (προσωπικό αρχείο, Νοέμ. 2016) 
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2.3.3. Δομικά Υλικά και Παθολογία 

Η ενότητα αυτή αντλεί πληροφορία από τη μεταπτυχιακή εργασία του Β. Κεραμίδα (2017), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαγνωστικής μελέτης του ναού. Η εργασία αυτή στηρίχθηκε στην 

τεκμηρίωση των κατασκευαστικών φάσεων και δομικών υλικών του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα από 

τον Paolini (1938) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου -κατά τις αναστηλωτικές ενέργειες της 

Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (και έπειτα τις παρεμβάσεις 

συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου), αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ότι οι τεχνικές που 

εφαρμόσθηκαν για τον χαρακτηρισμό των δομικών υλικών και τη διάγνωση της φθοράς ήταν μη 

καταστρεπτικές (μικροσκοπία οπτικών ινών, υπέρυθρη θερμογραφία, χρωματομετρία, κρουσιμέτρηση, 

μέτρηση της επιφανειακής σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας) και ενόργανες (οπτική πολωτική 

μικροσκοπία, περίθλαση ακτινών Χ, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωση-μικροανάλυση διασποράς 

ενέργειας ακτινών X, θερμοβαρυμετρία, ποροσιμετρία υδραργύρου). Τα συμπεράσματα αυτής της 

συνδυαστικής ολοκληρωμένης μελέτης παρατίθενται στη συνέχεια. 

Κατασκευαστικές φάσεις 

Διακρίνονται τρεις οικοδομικές φάσεις του ναού. Η αρχική οικοδόμηση (αυθεντικά υλικά), οι ιταλικές 

αναστηλώσεις και ανακατασκευές (1938-1940) και οι νεότερες συντηρήσεις (1940-1999). 

Οι επεμβάσεις στον Ναό του Πυθίου Απόλλωνα από τους Ιταλούς, έγιναν υπό την επίβλεψη του 

αρχαιολόγου Paolini, που αποφάσισε ότι προκειμένου να είναι οι αναστηλώσεις ρεαλιστικές αλλά και 

διδακτικές, έπρεπε να γίνει αποκατάσταση τεσσάρων κιόνων στη βορειοανατολική γωνία του ναού. Σε 

αυτή την αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν οι αυθεντικοί λίθοι σε τυχαίες θέσεις, νέοι ασβεστόλιθοι, 

αλλά και σύγχρονα υλικά με βάση το τσιμέντο και μεταλλικοί οπλισμοί και σύνδεσμοι, με αποτέλεσμα 

μία μικτή κατασκευή, με σύνθετες ιδιότητες. Οι αυθεντικοί λίθοι διατρήθηκαν και οι νέοι τοποθετήθηκαν 

κατά στρώσεις, ώστε να περιβάλουν ένα πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος για κάθε κίονα. Για την 

εύκολη μεταφορά και την τοποθέτηση των λίθων γινόταν τεμαχισμός τους σε δύο ή περισσότερα 

κομμάτια και δημιουργούνταν οπές πλευρικά. Στη συνέχεια οι λίθοι μεταφερόταν στη θέση τους και 

γινόταν η σύνδεσή τους με μεταλλικούς συνδετήρες σχήματος πεπλατυσμένου «∩», που εισέρχονταν σε 

οπές που βρισκόταν στην κορυφή των λίθων. Οι συνδετήρες συγκολλούνταν με τσιμεντοκονία. Τα κενά 

στους όγκους των αυθεντικών λίθων συμπληρώνονταν με τσιμεντοκονίαμα. Τόσο στα σκυροδέματα, 

όσο και στα άλλα τσιμεντοκονιάματα χρησιμοποιούνταν χρωστικές ουσίες, για να ελαχιστοποιηθεί η 

χρωματική διαφοροποίηση. Ακόμη έγινε τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος-οπλισμού στην έδραση του 

επιστυλίου για τη μηχανική σταθεροποίηση του. 

Δομικά Υλικά 

Διαπιστώθηκε η γενική χρήση βιοκαλκαρενίτη (κογχυλιάτη λίθου) και στις τρεις οικοδομικές φάσεις του 

ναού. Στην πρώτη φάση, χρησιμοποιείται τοπικός συμπαγής υπόλευκος ασβεστόλιθος. Στις άλλες 

φάσεις χρησιμοποιούνται ένας υποκίτρινος ασβεστόλιθος με κακή συνοχή και μικροδομή και στον 

νότιο κίονα (εφεξής κίονας Α) γίνεται επιπλέον χρήση γκρίζου πορώδους ασβεστόλιθου, για τους δύο 

ανώτερους σφονδύλους, από ασβεστώδες πέτρωμα συγγενές με αυτό της θεμελίωσης του ναού. 

Όλοι οι δομικοί λίθοι έχουν ως κύρια ορυκτολογική φάση τον ελαφρώς μαγνησιακό ασβεστίτη. Πιο 

συγκεκριμένα, ο υπόλευκος λίθος της πρώτης φάσης έχει χαμηλό πορώδες (15%), δευτερεύουσες 

φάσεις τον χαλαζία, τον γύψο και τον αραγωνίτη και θλιπτική αντοχή 7-11 ΜPa. Ο υποκίτρινος 

ασβεστώδης λίθος των αποκαταστάσεων έχει μεγαλύτερο πορώδες (18%) δευτερεύουσες φάσεις τον 

χαλαζία, τον αλίτη και τον αραγωνίτη και θλιπτική αντοχή 7-9 MPa, ενώ ο γκρίζος έχει δευτερεύουσες 

φάσεις, τον χαλαζία και τον αραγωνίτη και θλιπτική αντοχή 12-18 MPa. Εν γένει, οι αυθεντικοί λίθοι 

παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχων αλάτων, μέτριες συγκεντρώσεις θειικών αλάτων και 

σημαντικές απώλειες υλικού και βιοδιάβρωση. Ο λίθος αποκατάστασης της δεύτερης φάσης εμφανίζει 

μέτριες συγκεντρώσεις  χλωριόντων και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις θειικών ιόντων, επίσης απώλειες 
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υλικού, λευκές εξανθήσεις και εκτενείς αποχρωματισμούς. Ο λίθος αποκατάστασης της δεύτερης 

φάσης εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις  χλωριόντων και χαμηλές συγκεντρώσεις θειικών ιόντων. 

Το σκυρόδεμα στον πυρήνα των κιόνων έχει αμμοχάλικο μικρών και μεσαίων διαστάσεων διαμέτρου 

από 2 mm έως 50 mm καθώς επίσης και σκύρα διαμέτρου έως 15 cm. Στα σημεία στα οποία τα 

συμπληρώματα από σκυρόδεμα φθάνουν έως την επιφάνεια του κίονα, η ασυμβατότητα των ιδιοτήτων 

τους σε σχέση με τα αυθεντικά υλικά, σε συνδυασμό με την οξείδωση και διόγκωση των μεταλλικών 

συνδέσμων, έχουν προκαλέσει σκασίματα στα ασβεστιτικά υλικά και ρηγματώσεις. 

Κονιάματα 

Όσον αφορά στα κονιάματα, απαντώνται τσιμεντοκονιάματα σε όλο το ναό, με διαφορετικές πρώτες 

ύλες και χρωστικές ανά οικοδομική φάση. Σε αυτά παρατηρείται μέτρια συγκέντρωση χλωριούχων 

αλάτων και πολύ υψηλές συγκεντρώσεις θειικών αλάτων και αποφλοιώσεις. 

Επιχρίσματα 

Τα αυθεντικά επιχρίσματα διατηρούνται σε μικρό ποσοστό της επιφάνειας του μνημείου και έχουν ως 

κύρια φάση τον ελαφρώς μαγνησιακό ασβεστίτη και ως δευτερεύουσες τον αραγωνίτη και τον χαλαζία, 

και έχουν υψηλές συγκεντρώσεις διαλυτών αλάτων. Τα κονιάματα των αποκαταστάσεων έχουν ως 

κύρια φάση τον ασβεστίτη και ως δευτερεύουσες το γύψο, τον χαλαζία και τον αραγωνίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.41: Αξονομετρικό σχέδιο για την ποιοτική απεικόνιση της θέσης των επεμβάσεων με οπλισμένο 

σκυρόδεμα (Fain, 2015) 
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2.4. Μεθοδολογική Προσέγγιση Εφαρμογής 

Στόχος της εφαρμογής που παρουσιάζεται σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ήταν η τεκμηρίωση της 

γεωμετρίας, των υλικών και των φθορών του αρχαίου Ναού του Πυθίου Απόλλωνος, που βρίσκεται 

στην ακρόπολη της πόλης της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, οι επί μέρους υπό-στόχοι αφορούσαν σε 

γεωμετρική τεκμηρίωση-παραγωγή τοπογραφικών προϊόντων για το σύνολο του μνημείου, δημιουργία 

τρισδιάστατου μοντέλου με φωτοϋφή υψηλής ανάλυσης για τον κίονα Α, χαρτογράφηση των υλικών 

και των φθορών για τον ίδιο κίονα, σχεδιασμό και υλοποίηση ΣΓΠ για την αποθήκευση, διαχείριση, 

οπτικοποίηση και ανάλυση των αλληλένδετων διεπιστημονικών δεδομένων για το μνημείο, καθώς και 

στη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας συστήματος διαχείρισης των διεπιστημονικών δεδομένων 

σε τρεις διαστάσεις. Η τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαγνωστικής 

μελέτης για τα υλικά και τις φθορές του μνημείου, υπό την επίβλεψη των εργαστηρίων Επιστήμης και 

Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της 

Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, προκειμένου για να διευκολύνει το στρατηγικό 

σχεδιασμό των υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση του ναού. 

Τα παράγωγα της εργασίας πρόκειται να διατεθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, έχοντας 

ως στόχο να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στην περάτωση του έργου «Προστασία και ανάδειξη 

Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου», που δρομολογήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε αποτελείτο από δύο τμήματα, αυτό της συλλογής των απαραίτητων 

δεδομένων και αυτό της επεξεργασίας και αξιοποίησής τους, για την πραγματοποίηση του στόχου που 

αναφέρθηκε ανωτέρω. Επισημαίνεται, ότι σε κάθε στάδιο περάτωσης των εργασιών πεδίου και 

γραφείου, έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι τα παντός είδους παράγωγα της τεκμηρίωσης, πρέπει να 

είναι διαχειρίσιμα, εύκολα επεξεργάσιμα και ευνόητα από ευρύ πεδίο μηχανικών, επιστημόνων και 

τεχνιτών. Στη συνέχεια αυτής της ενότητας, παρατίθενται τα βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης. 

Α. Εργασίες πεδίου 

❖ Αναγνώριση αντικειμένου, προγραμματισμός και κατάστρωση σκαριφημάτων 

❖ Ίδρυση-μέτρηση πολυγωνομετρικού δικτύου 

❖ Εκτέλεση γεωδαιτικών μετρήσεων 

❖ Πραγματοποίηση επίγειων σαρώσεων 

❖ Συλλογή φωτογραμμετρικών δεδομένων 

Β. Επεξεργασία δεδομένων  

❖ Επεξεργασία γεωδαιτικών δεδομένων 

❖ Επεξεργασία δεδομένων σαρώσεων 

❖ Επεξεργασία φωτογραμμετρικών δεδομένων 

❖ Υπολογισμός γωνιών στροφής για την παραγωγή των σχεδίων 

❖ Παραγωγή τοπογραφικών προϊόντων 

❖ Παραγωγή σχεδίων απλοποιημένης γεωμετρίας, για την υποβοήθηση της μοντελοποίησης του 

ναού με διακριτά στοιχεία 

❖ Χαρτογράφηση-ψηφιοποιήση δομικών υλικών και κυριότερων φθορών 

Γ. Διαχείριση διεπιστημονικών δεδομένων 

❖ Συγκέντρωση και οργάνωση πληροφορίας της διεπιστημονικής τεκμηρίωσης 

❖ Εννοιολογικός και φυσικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων ΣΓΠ (για όψεις και τομές) 

❖ Αποθήκευση, οπτικοποίηση, διαχείριση και ανάλυση αλληλένδετης πληροφορίας  

❖ Οπτικοποίηση σεναρίων επέμβασης (αποκατάσταση και προστασία) 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.1. Συλλογή Δεδομένων Τεκμηρίωσης 

Σε αυτήν την ενότητα, γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, στον προγραμματισμό 

της συλλογής δεδομένων και κατόπιν ανάλυση των εργασιών πεδίου, που στόχο είχαν τη συλλογή των 

αναγκαίων τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών δεδομένων, για την ολοκλήρωση της τρισδιάστατης 

γεωμετρικής τεκμηρίωσης. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2016. 

3.1.1. Αξιοποίηση προϋπαρχόντων σχεδίων 

Τα σχέδια που διατέθηκαν για την διευκόλυνση της διεπιστημονικής μελέτης, ήταν αυτά που ενυπήρχαν 

στο διδακτορικό της αρχαιολόγου Dr. Elisa Fain στο διδακτορικό της «Comportamento e durabilità delle 

“strutture miste” in area archeologica. Il Tempio di Apollo Pizio all’ Acropoli di Rodi», για το Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Πολυτεχνείου του Μιλάνο. Τα αρχιτεκτονικά αυτά σχέδια βοήθησαν 

σε πολλές περιπτώσεις στην ευκολότερη ερμηνεία των τρισδιάστατων δεδομένων, όπου δεν υπήρχε 

φωτοϋφή ή την αναγνώριση των αρχιτεκτονικών γραμμών δυσχέραινε η απώλεια πληροφορίας λόγω 

των αποκρύψεων. Ακόμη βοήθησαν σημαντικά στον έλεγχο των σχημάτων που προκύπτανε από την 

τρισδιάστατη τεκμηρίωση, της θέσης των αυθεντικών υλικών και υλικών αποκατάστασης και στη 

συμπλήρωση λεπτομερειών -κύρια των ορίων των λίθων των αναβαθμών. 

3.1.2. Αναγνώριση αντικειμένου και προγραμματισμός 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών της τρισδιάστατης γεωμετρικής τεκμηρίωσης του 

μνημείου, προηγήθηκε η αναγνώριση της ευρύτερης περιοχής μελέτης, που περιλαμβάνει και το 

αναστηλωμένο τμήμα του Ναού του Απόλλωνα, ώστε να κατανοηθεί η γεωμετρία και η έκταση του 

αντικειμένου προς αποτύπωση. Η διαδικασία αυτή ήταν ουσιώδης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά 

το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του μνημείου, η ιδιομορφία της κατασκευής του ναού, αλλά και η 

πολυπλοκότητά του ως αντικείμενο της αποτύπωσης, που οφειλόταν κυρίως στη επίδραση του χρόνου, 

στις αναστηλωτικές επεμβάσεις του ’30 με τσιμέντο και οπλισμένο σκυρόδεμα και στη σκαλωσιά που 

έχει αναρτηθεί και βρίσκεται σχεδόν σε επαφή με το μνημείο. Το τμήμα του μνημείου προς αποτύπωση, 

αποτελούσε το ανακατασκευασμένο κομμάτι του αρχαίου ναού σε σχήμα ‘Γ’, με δύο επιμήκεις πλευρές 

πλάτους περίπου 6.1 m x  22.3 m και 3.3 m x 20.1 m, στην διασταύρωση των οποίων βρίσκονται οι 4 

αναστηλωμένοι κίονες με το ανακατασκευασμένο τμήμα θριγκού και αετώματος. Το τμήμα αυτό του 

μνημείου έχει σε κάτοψη διαστάσεις περίπου 10 m x 7 m, ενώ το μέγιστο ύψος μαζί με τους αναβαθμούς 

είναι 18 m. Το ύψος των αναβαθμών είναι περίπου 2.6 m όπου το κατώτερο τμήμα αυτών δεν καλύπτεται 

από το έδαφος. Σημειώνεται ότι αρχιτεκτονικά περιγράμματα, λεπτομέρειες και επιφάνειες παρουσίαζαν 

μεγάλη υποβάθμιση ή καλύπτονταν από τσιμεντιτικό κονιάματα και επιχρίσματα των προηγούμενων 

αναστηλωτικών επεμβάσεων και επομένως ήταν δύσκολο να ερμηνευθούν και να αποτυπωθούν. 

Στο στάδιο αυτό, διατυπώθηκαν επίσης οι προδιαγραφές των προϊόντων της γεωμετρικής 

τεκμηρίωσης, καθώς και των υποβάθρων της χαρτογράφησης των υλικών και φθορών. Λόγω του 

μεγάλου πλήθους και του είδους των λεπτομερειών που απαιτείτο να αποδοθούν υπό μορφή σχεδίων, 

η κλίμακα εκτύπωσης αυτών ορίστηκε σε 1:50 για τα τοπογραφικά σχέδια και σε 1:25 για τα σχέδια των 

υλικών και φθορών που περιορίζονταν σε έναν μόνο κίονα. Το είδος των σχεδίων αποφασίστηκε 

κατόπιν συνεννόησης του τμήματος “Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, 

Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων” της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και των δύο 

συνεργαζόμενων Εργαστηρίων του ΕΜΠ (Φωτογραμμετρίας και Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών). Τα 

σχέδια που αποφασίστηκε από κοινού να δημιουργηθούν ήταν τα εξής: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής του μνημείου σε κλίμακα 1:50 (Αρ. Σχ. 01) 

• Οριζόντια τομή (στάθμη 96.12 m) σε κλίμακα 1:50, (Αρ. Σχ. 02) 
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• Τομή Α-Α’, εγκάρσια τομή προς βόρεια σε κλίμακα 1:50 (Αρ. Σχ. 03) 

• Ανατολική όψη σε κλίμακα 1:50 (Αρ. Σχ. 04) 

• Βόρεια όψη σε κλίμακα 1:50 (Αριθμός σχεδίου 05) 

• Τομή Β-Β’-Β’’, εγκάρσια τομή προς ανατολικά σε κλίμακα 1:50 (Αρ. Σχ. 06) 

• Τομή Γ-Γ’, εγκάρσια τομή προς νότια σε κλίμακα 1:50 (Αρ. Σχ. 07) 

• Όψεις του κίονα Α, γραμμικό σχέδιο σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 08) 

• Όψεις του κίονα Α, θεματικός χάρτης δομικών υλικών σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 09) 

• Όψεις του κίονα Α, θεματικός χάρτης τύπων φθοράς σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 10). 

• Όψεις τους κίονα Α, ορθοεικόνες σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 11) 

• Τομές του κίονα Α ανά σφόνδυλο, θεματικός χάρτης υλικών σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 12) 

• Τομές του κίονα Α ανά σφόνδυλο, χάρτης απώλειας υλικού σε κλίμακα 1:25 (Αρ. Σχ. 13) 

 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου που η διεπιστημονική ομάδα είχε στη διάθεσή της για την ενασχόληση 

με το μνημείο, έπρεπε να προγραμματιστεί κατά το βέλτιστο η διαδικασία της τεκμηρίωσης, ώστε να 

εξασφαλισθεί η πληρότητα των μετρήσεων και συνακόλουθα, η ολότητα των αποτελεσμάτων. Σημείο 

καμπής στην επίτευξη αυτού ήταν η αντιμετώπιση των αποκρύψεων, που δημιουργούνταν από τις 

σκαλωσιές που περιέβαλλαν το μνημείο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των αποκρύψεων έγινε με 

συνδυασμό μεθόδων, με τη λογική ότι οι μετρήσεις που προκύπτουν με τοπογραφικές μεθόδους, 

τρισδιάστατες σαρώσεις και πάνω στο κατασκευασμένο με φωτογραμμετρικές μεθόδους 3D μοντέλο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ορθότητας των μετρήσεων στα τμήματα του 

μνημείου, όπου υπάρχει περίσσεια πληροφορίας και για συμπλήρωση των μετρήσεων μίας μεθόδου 

στα τμήματα όπου υπάρχει έλλειψη πληροφορίας. Η τεχνική αυτή μπορεί να ακολουθείται 

μετατρέποντας κάθε φορά τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου κατάλληλα και κύρια, λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τις διαφορές ακρίβειας και το σύστημα αναφοράς κάθε πακέτου δεδομένων. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή των δεδομένων γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου, περιλάμβανε: 

προετοιμασία του εξοπλισμού, σύνταξη αυτοσχεδίων πεδίου, γεωδαιτικές μετρήσεις, επίγειες σαρώσεις 

και λήψη εικόνων για φωτογραμμετρική επεξεργασία. 

3.1.3. Εξοπλισμός 

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλάμβανε την ψηφιακή μηχανή Canon EOS-1Ds Mark III (Πίνακας 3.1), ένα 

φακό Canon EF, τον ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό TOPCON 3003 (Πίνακας 3.2), τον σαρωτή laser 

ScanStation2 της Leica (Πίνακας 3.3) και τον δέκτη GNSS NR2 της Altus (Πίνακας 3.4), με τα παρελκόμενά 

τους, καθώς και λογισμικό επεξεργασίας των διαφορετικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά: 

• Canon EOS-1Ds Mark III 

Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (www.dpreview.com) 

Body type   

Body type Large SLR 

Sensor   

Max resolution 5616 x 3744 

Other resolutions 4992 x 3328, 4080 x 2720, 2784 x 1856 

Image ratio w:h 3:02 

Effective pixels 21 megapixels 

Sensor photo detectors 22 megapixels 

Sensor size Full frame (36 x 24 mm) 

Sensor type CMOS 

Pixel size 6.4 μm 

Image   

ISO 100 - 1600 in 1/3 stops, plus 50, 3200 as option 

Boosted ISO (minimum) 50 
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Boosted ISO (maximum) 3200 

White balance presets 8 

Custom white balance Yes 

Image stabilization No 

Uncompressed format RAW 

JPEG quality levels Fine, Normal (can have ratios programmed) 

Optics & Focus   

Autofocus Phase Detect 

  Multi-area 

  Selective single-point 

  Single 

  Continuous 

Digital zoom No 

Manual focus Yes 

Number of focus points 45 

Lens mount Canon EF 

Focal length multiplier 1× 

Photography features   

Minimum shutter speed 30 sec 

Maximum shutter speed 1/8000 sec 

Aperture priority Yes 

Shutter priority Yes 

Built-in flash No 

External flash Yes (Hot-shoe plus Sync connector) 

Flash modes External 

Continuous drive 5.0 fps 

 

• Canon Zoom Lens EF 16 – 35mm 

• TOPCON GPT-3003 

Πίνακας 3.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού (www.topcon.com)  

DISTANCE MEASUREMENT   

Measuring Range   

Non-prism Mode 1.5 to 250m (5 to 820 ft.) 

Prism Mode 3,000m (9,900 ft.) 

Measurement Accuracy   

Non-prism Mode   

     1.5 to 25 m (5 to 82 ft.) ±(10 mm) m.s.e. 

     25m or more (82 ft. or more) ±(5 mm) m.s.e. 

Prism Mode ±(3 mm +2 ppm × D) m.s.e. D:Measuring distance 

(mm) 

Measuring Time   

Fine measurement mode 1mm: Approx. 1.2sec. (Initial 3 sec.) 

  0.2mm: Approx. 3sec. (Initial 4 sec.) 

Coarse measurement mode Approx. 0.5sec. (Initial 2.5 sec.) 

Tracking measurement mode Approx. 0.3sec. (Initial 2.5 sec.) 

ANGLE MEASUREMENT   

Method Absolute Reading 

Detecting System H: 2 sides V: 1 side 

Minimum Reading 1″/5″ 

Accuracy 3″ 

http://www.topcon.com/
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• Leica ScanStation 2 

Πίνακας 3.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά του σαρωτή  (hds.leica-geosystems.com)  

Instrument type Pulsed, dual-axis compensated laser scanner 

User interface Notebook or Tablet PC 

Field of view Horizontal: 400g max, Vertical: 300g max 

Camera Integrated high-resolution digital camera 

Accuracy (single measurement)   

Position 6 mm * 

Distance 4 mm * 

Angle (H/V) 60 μrad/60 μrad (3.8 mgrad /3.8 mgrad) ** 

Laser spot size 0 - 50 m: 4 mm (FWHH-based); 6 mm (Gaussian-based) 

Modeled surface 

precision/noise 

 

2 mm ** 

Target acquisition 2 mm std. deviation 

Dual-axis compensator  Resolution 1 ", dynamic range +/- 5 ' 

Laser scanning system   

Range 300 m @ 90 %; 134m @18% albedo 

Scan Rate Maximum instantaneous: up to 50,000 points/sec 

  Average: dependent on scan density and FOV 

Scan density <1 mm max, through full range;  

  fully selectable horizontal and vertical spacing; 

  single point dwell capability 

Laser class 3R (IEC-60825-1), visible green 

*At 50m range, one sigma; ** One sigma 

• APS – NR2 

Πίνακας 3.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά του δέκτη GPS – GLONASS (www.septentrio.com/altus)  

Channels 132 

GPS L1/L2/L2C 

GLONASS L1/L2 

SBAS WAAS, EGNOS 

DGPS H: 0.50 m, V: 0.90 m 

RTK H: 6 mm + 0.5 ppm, V: 10 mm + 1 ppm 

Static H: 2 mm + 0.5 ppm, V: 5 mm + 0.5 ppm 

Output Rate 25 Hz 

Latency <20 msec 

Average Time to Fixed RTK <7 sec 

Cold Start <45 sec 

Warm Start <20 sec 

Re-acquisition <1.2 sec 

Integrated Cellular Modem Quad Band GSM/GPRS/EDGE 

 850/900/1800/1900 MHz 

 Tri-Band UMTS HSPA 

 850/1900/2100 

Integrated Bluetooth Class 2 

User Interface LED Panel: 

 Power On/off, Wi-Fi On/Off, Browser via Wi-Fi 

 Command & data via Bluetooth 

Certification CE, FCC Class B Part 15 

http://www.septentrio.com/altus
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Εικόνα 3.1: Εξοπλισμός. Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω: APS – NR2, Canon EOS-1Ds 

Mark III, Leica ScanStation 2, TOPCON GPT-3003, Canon Zoom Lens EF 16 – 35mm, στόχος του  σαρωτή laser 

(www.septentrio.com/altus, www.usa.canon.com,  hds.leica-geosystems.com, www.topcon.com)  

•  Παρελκόμενα: 3 τρίποδες, 2 τριποδάκια, 2 καταφωτάκια, 8 στόχοι για το laser scanner (4 που 

προσαρτώνται σε τρικόχλια και 4 αυτοκόλλητοι), τρικόχλια και φωτοσταθερά 2*2 cm 

 

• Λογισμικό για μεταφορά και μετατροπή δεδομένων από το Γεωδαιτικό Σταθμό (Topcon Link) 

• Λογισμικό επεξεργασίας και επίλυσης τοπογραφικών δεδομένων (Ταχυμετρία) 

• Λογισμικό επεξεργασίας νεφών σημείων κατάλληλο για τα αρχεία συλλογής και με δυνατότητα 

συνένωσης με εφαρμογή ICP (Cyclone) 

• Φωτογραμμετρικό λογισμικό επεξεργασίας εικόνων (Agisoft PhotoScan Professional) 

• Λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας επιφανειών από νέφη σημείων (Geomagic Studio) 

• Λογισμικό επεξεργασίας νεφών σημείων (Geomagic Qualify) 

• Λογισμικό ηλεκτρονικής σχεδίασης και χαρτογράφησης (AutoCad Map 3D) 

• Λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης, μοντελοποίησης και παραμετρικής οπτικοποίησης σε νέφη 

σημείων (Autodesk Recap 360) 

• Λογισμικό δημιουργίας χαρτών, χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης και διαμοίρασης γεωγραφικών 

δεδομένων (ArcMap) 

• Εφαρμογή για οργάνωση και διαχείριση των διαφορετικών τύπων γεωγραφικών και άλλων 

πληροφοριών για το ArcMap (ArcCatalog) 

http://www.septentrio.com/altus
http://www.usa.canon.com/
https://hds.leica-geosystems.com/
http://www.topcon.com/
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3.1.4. Σκαριφήματα 

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της γεωμετρικής τεκμηρίωσης είχε και η σύνταξη σκαριφημάτων, τόσο 

εκτυπωμένων εικόνων του μνημείου χωρίς τις σκαλωσιές όσο και αυτοσχεδίων υπαίθρου. 

Στα αυτοσχέδια υπαίθρου εμφανίζονταν οι στάσεις του πολυγωνομετρικού δικτύου, οι στόχοι του laser 

scanner, τα φωτοσταθερά σε πρόχειρα και χωρίς κλίμακα σχέδια, ενώ στις εκτυπωμένες εικόνες 

σημειώνονταν οι θέσεις των οριζόντιων και κατακόρυφων τομών και οι λεπτομέρειες του θριγκού και 

του αετώματος που αποτυπώθηκαν με γεωδαιτικές μετρήσεις. Συνολικά συντάχθηκαν 8 σκαριφήματα. 

Καθοριστικό ρόλο έπαιζε η αρίθμηση των στόχων, των φωτοσταθερών, των σημείων αποτύπωσης και 

των θέσεων δειγματοληψίας (για τη διαγνωστική μελέτη) ώστε κατά την επεξεργασία να μην υπάρξει 

σύγχυση. Η ευκρίνεια και η πληρότητα των σκαριφημάτων ήταν καθοριστικός παράγοντας για την 

πληρέστερη γεωμετρική τεκμηρίωση του πολύπλοκου αυτού αρχιτεκτονήματος και τη διευκόλυνση κι 

επιτάχυνση της δισδιάστατης ψηφιακής σχεδίασης. 

3.1.5. Γεωδαιτικές μετρήσεις 

Αποσκοπώντας στο προσδιορισμό της θέσης σημείων στο τρισδιάστατο χώρο, αρχικά ιδρύθηκε δίκτυο 

πολυγωνομετρικό με τέσσερις στάσεις, περιμετρικά του μνημείου. Η επιλογή της θέσης των στάσεων 

έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη, το μέγεθος και το σχήμα του μνημείου, την προσβασιμότητα, την πλήρη 

κάλυψη του αντικειμένου προς αποτύπωση, την αμοιβαία ορατότητα κάθε στάσης από τουλάχιστον 

δύο άλλες, την κλίση και την ολισθηρότητα του εδάφους έδρασης του γεωδαιτικού σταθμού. Το μέγεθος 

του δικτύου ήταν σχετικά μικρό με τη μικρότερη πλευρά να έχει μήκος 36.765 m και τη μεγαλύτερη 76.920 

m. Για την επισήμανση των στάσεων χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικοί πάσσαλοι, εξασφαλίζοντας 

πλήρως και μονοσήμαντα τη θέση και τη μονιμότητά τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Στο 

παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η γεωμετρία του πολυγωνομετρικού δικτύου μετά την τοποθέτηση των 

τριγωνομετρικών στο χώρο του μνημείου:  

 

 

Διάγραμμα 3.1: Θέσεις τριγωνομετρικών σημείων για γεωδαιτικές μετρήσεις στην Ακρόπολη της Ρόδου 

Β 
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Οι μετρήσεις δικτύου πραγματοποιήθηκαν κάνοντας χρήση μεθόδων τέτοιων ώστε να εξασφαλισθούν 

οι απαιτούμενες αβεβαιότητες (αμοιβαίες – ταυτόχρονες παρατηρήσεις). Το δίκτυο επιλύθηκε ως τοπικό 

όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα. Στην πορεία αποφασίσθηκε και η ένταξη του δικτύου στο Κρατικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 για τη δημιουργία τοπογραφικού διαγράμματος. Η ένταξη έγινε 

υπολογίζοντας την τρισδιάστατη θέση δύο σημείων με GPS (δίκτυο σταθμών αναφοράς METRICANET 

GNSS) γνωρίζοντας τις συντεταγμένες τους στο αυθαίρετο τοπικό σύστημα, τις στάσεις S1 και S2.  

Πίνακας 3.5: Συντεταγμένες μετρημένων με GPS στάσεων 

Σημείο Χ Υ Ζ 

S1 877371.482 m 4040713.717 m 92.617 m 

S2 877315.285 m 4040675.965 m 94.945 m 

 

Με βάση αυτά εντάχθηκε όλο το τοπικό αυθαίρετο καρτεσιανό σύστημα στο ΕΓΣΑ 87 με τις ελάχιστες 

δεσμεύσεις (μετάθεση και προσανατολισμός), προκειμένου να αποφευχθούν οι παραμορφώσεις της 

χαρτογραφικής προβολής. Η παραμόρφωση των μηκών που απαιτεί το προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ 

87, και προκαλείται με την εισαγωγή της κλίμακας παραμόρφωσης Κ, δεν εξυπηρετεί για μετρήσεις και 

επεμβάσεις πάνω στις πραγματικές διαστάσεις του μνημείου. 

Τα σημεία που μετρήθηκαν με τη χρήση ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού ήταν: 

• Τα σημεία δειγματοληψίας των χημικών μηχανικών στον κίονα Α 

• Τα φωτοσταθερά για την απόδοση κλίμακας και θέσης στο παραχθέν με φωτογραμμετρικές 

μεθόδους τρισδιάστατο μοντέλο του κίονα Α 

• Σημεία που υλοποιούν οριζόντιες τομές στο μέσο περίπου κάθε σφονδύλου των κιόνων, για έλεγχο 

και συμπλήρωση των τρισδιάστατων σαρώσεων. 

• Σημεία που υλοποιούν κατακόρυφες τομές στο μέσο περίπου κάθε κίονα στη διεύθυνση ανατολή 

– δύση για έλεγχο και συμπλήρωση των τρισδιάστατων σαρώσεων. 

• Λεπτομέρειες στα ανακατασκευασμένα τμήματα θριγκού και αετώματος. 

• Οι στόχοι του επίγειου σαρωτή. 

 

Οι μετρήσεις των αποστάσεων πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα. Για τις μετρήσεις 

ακολουθήθηκε η κλασσική μέθοδος των πολικών συντεταγμένων. Για την απόδοση της θέσης των 

σημείων στον τρισδιάστατο χώρο μετρούνται οριζόντιες γωνίες (β), κατακόρυφες γωνίες (z), κεκλιμένα 

μήκη (S), το ύψος οργάνου ΥΟ και το ύψος στόχου ΥΣ. Έτσι, έχοντας ως γνωστές τις συντεταγμένες των 

στάσεων, προσδιορίζονται από τις παρακάτω σχέσεις οι ορθογώνιες συντεταγμένες (x,y) και το 

υψόμετρο (Η) της σκοπευόμενης θέσης. 

xi = xΣi + SΣi sinaΣi 

yi = yΣi + SΣi cosaΣi 

Hi = HΣi + DΣi coszΣi + YO – ΥΣ 

 

Σημειώνεται, ότι αρκετά από τα σημεία λεπτομερειών μετρήθηκαν περισσότερες από μία φορές και 

εμφανίζονται σε περισσότερα του ενός σκαριφήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η ορθότητα των 

μετρήσεων που προέκυψαν από διαφορετικές μεθόδους. 

3.1.6. Επίγειες σαρώσεις 

Για την πλήρη σάρωση του μνημείου πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις από τρεις διαφορετικές θέσεις του 

επίγειου σαρωτή. Η πρώτη στάση σάρωσης βρισκόταν κοντά στη στάση S3 αλλά σε ψηλότερο επίπεδο 

για να μην προκύψει μεγάλη απόκρυψη του αντικειμένου από τον βράχο-υπόλειμμα της θεμελίωσης του 

ναού. Η δεύτερη στάση σάρωσης βρισκόταν κοντά στη στάση S4 και η τρίτη κοντά στη στάση S1 αλλά 

σε θέση όπου να μην προκύπτει μεγάλη απόκρυψη από την ψηλή βλάστηση. Οι διαδοχικές σαρώσεις 

πραγματοποιήθηκαν ώστε να έχουν επαρκή επικάλυψη μεταξύ τους. Η πυκνότητα σάρωσης η οποία 
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εξαρτάται κυρίως από την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της τεκμηρίωσης, ορίστηκε να είναι 3 mm 

στα 20 m, από όλες τις θέσεις του σαρωτή. Η τελική πυκνότητα του νέφους κυμαινόταν μεταξύ 3 mm 

και 4 mm ανάλογα με την απόσταση κάθε τμήματος του μνημείου από τον σαρωτή και της επικάλυψης 

κάθε σάρωσης. Από κάθε θέση πραγματοποιήθηκε μία σάρωση εκτός από την τρίτη θέση, όπου 

πραγματοποιήθηκε επιπλέον σάρωση ώστε να μετρηθεί ένας επιπλέον στόχος, απαραίτητος για τη 

συνένωση των νεφών σημείων. Λόγω τεχνικών προβλημάτων με τον εξοπλισμό και του περιορισμένου 

χρόνου για την εκτέλεση των μετρήσεων δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση σάρωσης και από την 

τέταρτη πλευρά (προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι αποκρύψεις και να υπάρχουν 

μεγαλύτερες επικαλύψεις). Ακόμη, δεν κατέστη δυνατό να σαρωθεί το χαμηλότερο τμήμα του μνημείου 

που παρεμβάλλεται μεταξύ του αποκατεστημένου τμήματος των αναβαθμών και του βράχου όπου 

εδραζόταν ο στερεοβάτης του αρχαίου ναού. 

Προσοχή δόθηκε στην τοποθέτηση των στόχων για τις σαρώσεις. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

συνένωση των νεφών και η γεωαναφορά απαραίτητο ήταν να συμπεριληφθούν σε κάθε σάρωση 

τουλάχιστον τρεις στόχοι. Στόχοι τοποθετήθηκαν με τρίποδες στα άκρα του μνημείου, με τρικόχλια για 

οριζοντίωση στο έδαφος και το στυλοβάτη και με αυτοκόλλητους στόχους στη σκαλωσιά σε ψηλότερα 

σημεία του μνημείου. Καθώς το κάθε νέφος σημείων κατά τη μέτρησή του είχε διαφορετικό σύστημα 

συντεταγμένων από το τοπικό αυθαίρετο που ιδρύθηκε για τη γεωμετρική τεκμηρίωση (οι μετρήσεις 

αυτές αναφέρονται στο εκάστοτε σύστημα του σαρωτή), απαιτούταν γεωαναφορά των νεφών ώστε 

να αναφέρονται στο υλοποιημένο τοπικό σύστημα αναφοράς. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν 

γεωδαιτικές μετρήσεις των στόχων του σαρωτή, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Διάγραμμα 3.2: θέσεις επίγειου σαρωτή laser (με πινέζα) και στόχων για τις σαρώσεις (με αριθμημένο κύκλο) 
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3.1.7. Λήψη εικόνων 

Το αντικείμενο της τρισδιάστατης τεκμηρίωσης με φωτογραμμετρικές μεθόδους, ήταν ο κίονας Α στο 

μερικώς ανακατασκευασμένο τμήμα του ναού, για τον οποίο πραγματοποιήθηκε και η διαγνωστική 

μελέτη για τα δομικά υλικά και τις φθορές αυτών. Ο κίονας είχε διαστάσεις περίπου 7.43 m ύψος, 1.78 

m διάμετρο στη βάση του και 1.50 m διάμετρο στο ανώτερο τμήμα του. Το κιονόκρανο απουσίαζε, ενώ 

παρουσίαζε πολύ τραχιά υφή και επιφανειακές ανωμαλίες λόγω σημαντικής απώλειας υλικών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά τον καθιστούσαν ως ιδιαίτερα πολύπλοκο και ογκώδες αντικείμενο προς αποτύπωση, 

που όμως έπρεπε να απεικονιστεί με μεγάλη λεπτομέρεια προκειμένου να είναι δυνατή η ενδελεχής 

χαρτογράφηση φθορών και υλικών σε επόμενο στάδιο της εφαρμογής. 

Ο προγραμματισμός της λήψης των εικόνων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 

τεκμηρίωσης, από το λογισμικό επεξεργασίας και τις απαιτήσεις του. Καθώς το λογισμικό που επελέγη 

για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν το Agisoft PhotoScan, ο προγραμματισμός της φωτογράφισης 

έγινε με δεδομένο ότι η μέθοδος που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την τρισδιάστατη φωτορεαλιστική 

απεικόνιση του σύνθετου αυτού αντικειμένου η SfM (Structure from Motion). Λόγω της διαθέσιμης 

πλήρως αυτοματοποιημένης μεθοδολογίας που τέτοιου είδους εμπορικά φωτογραμμετρικά λογισμικά 

ακολουθούν, ο σχεδιασμός της λήψης των εικόνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, για αποφυγή ανεπιτυχών 

αποτελεσμάτων και την επίτευξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων ακριβειών (Nocerino et al., 2014). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις οδηγίες που παρέχονται στο PhotoScan User Manual (Agisoft LLC, 2016), 

τις γενικές οδηγίες που παρέχει η CIPA στο AS-OPAP (UNESCO, 1981) για τις φωτογραμμετρικές μελέτες 

αρχιτεκτονημάτων, αλλά και πιο πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με προτάσεις για τις προδιαγραφές 

των φωτογραμμετρικών προϊόντων στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως στα κείμενα 

των Campos et al. (2015), σχετικά με τον προγραμματισμό λήψης των εικόνων· πρέπει να ισχύουν: (1) 

Το αντικείμενο πρέπει να απεικονίζεται πλήρως και συνηθίζεται το πλήθος των εικόνων να είναι 

μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για να μην υπάρχει πιθανότητα έλλειψης πληροφορίας. (2) Κάθε 

σημείο του αντικειμένου πρέπει να καλύπτεται σε τουλάχιστον δύο εικόνες, ώστε να μπορεί να 

ανακατασκευαστεί η γεωμετρία του. (3) Η αλληλοεπικάλυψη των εικόνων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, 

τουλάχιστον 80% και το βάθος λήψης κατά το δυνατόν ομοιόμορφο. (4) Κάθε εικόνα πρέπει να 

απεικονίζει στο μεγαλύτερο τμήμα της το προς αποτύπωση αντικείμενο – για τον λόγο αυτό μπορεί να 

Εικόνα 3.2: Στόχος επίγειου σαρωτή laser Εικόνα 3.3: Στόχος επίγειου σαρωτή laser 
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χρησιμοποιείται και το πλάγιο φορμάτ στη φωτομηχανή. (5) Πρέπει να υπάρχει καλός φωτισμός χωρίς 

σκιάσεις, για την εξασφάλιση καλής ραδιομετρίας και ορθού εικονιστικού αποτελέσματος. (6) Το φλας 

πρέπει να αποφεύγεται, οι εικόνες πρέπει να είναι στατικές και η έκθεση να επιτρέπει την απεικόνιση όλης 

της λεπτομέρειας του αντικειμένου. (7) Το δαχτυλίδι που επιτρέπει την εστίαση στη φωτομηχανή πρέπει 

να είναι μηχανικά κλειδωμένο και οι λειτουργίες αυτόματης εστίασης απενεργοποιημένες, ενώ ο 

μηχανισμός αυτόματης σταθεροποίησης της εικόνας πρέπει να αποφεύγεται. (8) Αν είναι δυνατόν να 

λαμβάνονται επιπλέον φωτογραφίες ή στερεοζεύγη από τυχαίες, σε σχέση με το υπόλοιπο μπλοκ, 

θέσεις λήψης. (9) Πρέπει να αποφεύγονται οι αποκρύψεις τμημάτων του αντικειμένου από φυσικούς και 

ανθρωπογενείς παράγοντες. (10) Η αποθήκευση δεδομένων πρέπει να γίνεται σε μη συμπιεσμένους 

τύπους εικόνας (όπως RAW ή TIFF) για να αποφευχθεί η απώλεια πληροφορίας. (11) Η εδαφοψηφίδα 

(GSD) πρέπει να είναι μικρότερη από 1/3 του ζητούμενου ορίου της απόλυτης ακρίβειας θέσης. (12) Οι 

ακρίβειες για την απεικόνιση ενός ολόκληρου κτίσματος, όταν η κλίμακα αποτύπωσης είναι 1:50 πρέπει 

να κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2 cm, ενώ για μικρότερες κλίμακες να είναι μικρότερες από 1 cm. 

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Έγινε με μεγάλη 

πυκνότητα ώστε να αποτυπωθεί χωρίς ελλείψεις όλη η ζητούμενη πληροφορία. Συγκεκριμένα, οι εικόνες 

λήφθηκαν από αρκετά κοντινή απόσταση, σε 3 επικαλυπτόμενες ζώνες ανά πάτωμα της σκαλωσιάς, 

περιμετρικά του κίονα, σε απόσταση περίπου μισό βήμα η μία από την άλλη. Επιπλέον λήφθηκαν ακόμα 

πολλές εικόνες που εξυπηρετούσαν διάφορους σκοπούς, κυριότερα: 

♦ για την αποτύπωση της περιοχής έδρασης του κίονα στο στυλοβάτη 

♦ για την πλήρη αποτύπωση όλης της λεπτομέρειας των δύο ανώτερων σφονδύλων, αποτέλεσμα 

της έντονης κυψέλωσης που έχει οδηγήσει σε μία διάτρητη επιφάνεια με πολλές οπές 

♦ για τη σύνδεση των εικόνων μεταξύ του κάθε πατώματος, που απέτρεπε η θέση της σκαλωσιάς η 

οποία βρισκόταν πολύ κοντά και σε ορισμένες περιπτώσεις σε επαφή με τον κίονα, πλάγιες εικόνες 

(μεγάλες γωνίες φ) προς το ανώτερο πάτωμα ή/και προς το κατώτερο πάτωμα  

♦ για τη βελτίωση της γεωμετρίας του μπλοκ των εικόνων, εικόνες με τυχαίο προσανατολισμό που 

όμως να σχηματίζουν τουλάχιστον στερεοζεύγη μεταξύ τους 

♦ για την αποτύπωση της κορυφής του κίονα και της χαμηλότερης επιφάνειας που σχηματίζει 

εσωτερικά η συμπλήρωση από σκυρόδεμα και σιδερένιο οπλισμό των ιταλικών αναστηλώσεων, πιο 

μακρινές εικόνες ληφθείσες από το τρίτο πάτωμα της σκαλωσιάς 

♦ για την αποτύπωση της λεπτομέρειας στα σημεία του κίονα όπου υπάρχει μεγάλη απώλεια υλικού 

και το σχήμα αποκλίνει σημαντικά από το κανονικό διαμορφώνοντας κοιλότητες και άλλους 

σχηματισμούς, πιο κοντινές και πιο πυκνές λήψεις με φακό μεγαλύτερης εστιακής απόστασης 

Συνολικά λήφθηκαν 640 εικόνες. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με φακό μεταβλητού εστιακού μήκους 

16 – 35 mm (ευρυγώνιο). Η λήψη όλων των γενικών εικόνων έγινε με σταθερό εστιακό μήκος 16 mm, 

από απόσταση λήψης περίπου 1– 1.5 m για τις πλευρικές επιφάνειες και  περίπου 3 – 3.5 μέτρα για την 

κορυφή του κίονα. Η εικονοψηφίδα ήταν 6.4 μm, επομένως η εδαφοψηφίδα προέκυψε 0.4 – 0.6 mm για 

τις πλευρικές επιφάνειες και 1.2 – 1.4 mm για την κορυφή του κίονα (GSD = pixel size*D/c). Η λήψη των 

εικόνων λεπτομερειών έγινε με σταθερό εστιακό μήκος 35 mm από απόσταση έως 0.5 m, δηλαδή η 

εδαφοψηφίδα που προέκυψε για αυτό το σετ εικόνων ήταν < 0.2 mm. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή όπου 

η τελική ακρίβεια της ορθοεικόνας είχε προκαθοριστεί να αντιστοιχεί στην κλίμακα εκτύπωσης 1:25, για 

την εδαφοψηφίδα έπρεπε να ισχύει GSD < 1/3 kδ = (1/3)*25*0.3 mm = 7.5/3 mm = 2.5 mm (όπου k η 

κλίμακα εκτύπωσης και δ η διακριτική ικανότητα στην εκτυπωμένη ορθοεικόνα), παραδοχή που ίσχυε 

και για τους τρεις συνδυασμούς απόστασης λήψης και εστιακού μήκους. 

Με σκοπό τη γεωαναφορά του τρισδιάστατου μοντέλου του κίονα Α, έγινε τοποθέτηση φωτοσταθερών 

διαστάσεων 2*2 cm καθ’ όλο το ύψος του, προσέχοντας αυτά να είναι κατάλληλα διασπαρμένα και 

παράλληλα να είναι ορατά από, τουλάχιστον, μία στάση του πολυγωνομετρικού δικτύου (και όταν ήταν 

δυνατόν από περισσότερες για έλεγχο της ορθότητας της θέσης τους). Τελικά ο αριθμός των 

φωτοσταθερών που τοποθετήθηκαν ήταν 28 – 10 στο πρώτο πάτωμα, 8 στο δεύτερο και 10 στο τρίτο 

πάτωμα. 
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Εικόνα 3.4: Αριστερά: Φωτογράφηση κορυφής του νότιου κίονα. 

Δεξιά: εικόνα της κορυφής του κίονα (πάνω) και εικόνα περιοχών 

λεπτομέρειας (κάτω) 

Εικόνα 3.5: Θέσεις εικονοληψίας Εικόνα 3.6 Θέσεις φωτοσταθερών 
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3.2. Επεξεργασία 

Στην ενότητα αυτήν αναλύονται οι διαδικασίες επεξεργασίας των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών 

δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πεδίο. Αυτές περιλάμβαναν την επίλυση των γεωδαιτικών μετρήσεων, 

τη συνένωση, γεωαναφορά και καθαρισμό των επιμέρους νεφών σημείων, οι οποίες προέκυψαν από 

τις σαρώσεις, την τρισδιάστατη μοντελοποίηση του κίονα Α, καθώς και την παραγωγή των τελικών 

τοπογραφικών και άλλων σχεδίων, τη χαρτογράφηση των υλικών και των φθορών. 

3.2.1. Επεξεργασία γεωδαιτικών δεδομένων 

Το στάδιο της επεξεργασίας γεωδαιτικών δεδομένων, αφορούσε στον υπολογισμό των συντεταγμένων 

των κορυφών του δικτύου, των φωτοσταθερών, των στόχων για τις επίγειες σαρώσεις, των σημείων 

λεπτομερειών, των σημείων που υλοποιούσαν τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες τομές, αλλά και των 

θέσεων δειγματοληψίας.  

Αρχικά, έγινε μεταφορά των αρχείων των μετρήσεων από τον ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό. Στη 

συνέχεια έγινε μετατροπή των αρχείων αυτών σε επεξεργάσιμη μορφή και διόρθωσή τους με χρήση του 

λογισμικού Topcon Link. Έπειτα, επιλύθηκε το πολυγωνομετρικό δίκτυο, ως κλειστή πλήρως εξαρτημένη 

όδευση, οριζοντιογραφικά, ενώ τα υψόμετρα υπολογίστηκαν τριγωνομετρικά. Κατωτέρω, παρατίθενται 

αναλυτικά οι διαδικασίες επίλυσης με τα αποτελέσματα τους και τα προκύπτοντα σφάλματα. 

3.2.1.1. Οριζοντιογραφική επίλυση κλειστής εξαρτημένης όδευσης στο πολύγωνο S1S2S3S4 

Τίθεται ως σταθερή κορυφή η S1 (1000,1000,100) και ως διεύθυνση η  αs1s2 = 0g. 

Υπολογίζεται η συνολική γωνιακή διόρθωση, η αναλογική διόρθωση για κάθε γωνία και στη συνέχεια 

οι διορθωμένες τιμές των γωνιών θλάσης β (grad). 

1200g – 1199.9892g = 0.0108g η συνολική γωνιακή διόρθωσης 

0.0027g η αναλογική διόρθωση για κάθε γωνία (grad) 
 

εξωτερικές εξωτερικές διορθωμένες 

β412 334.8010 334.8037 

β123 273.9395 273.9422 

β234 284.7917 284.7944 

β341 306.4570 306.4597 

 

Υπολογίζεται η γωνία διεύθυνσης κάθε πλευράς (grad). 

 Μ.Ο. σ 

a12 0.0000 0.001 

α23 73.9422 0.005 

α34 158.7366 0.005 

α41 265.1963 0.005 

 

Υπολογίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των κορυφών της όδευσης (m). 
 

Μ.Ο. σ 

DS1S2 67.614 0.000455 

DS2S3 36.737 0.004143 

DS3S4 53.004 0.001713 

DS4S1 76.904 0.003770 
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Υπολογίζονται οι προσωρινές διαφορές συντεταγμένων Δx’Si,Si+1 και Δy’Si,Si+1 (m) όπου, 

ΔxSiSi+1’ =  DSiSi+1*sin(aSi,Si+1) και ΔySiSi+1’ =  DSiSi+1*cos(aSi,Si+1). 

Δx’S1S1 0.000000 Δy’S1S1 67.614131 

Δx’S2S2 33.702460 Δy’S2S2 14.620700 

Δx’S3S4 32.000059 Δy’S3S4 -42.254825 

Δx’S4S1 -65.695186 Δy’S4S1 -39.979947 

Wx -0.007333 Wy -0.000059 

 

Υπολογίζεται το γραμμικό σφάλμα: Ws = 0.007 m που είναι μικρότερο από το ανεκτό σε σχέση με τις 

προδιαγραφές και γίνεται αποδεκτό. 

Γωνία διεύθυνσης τους γραμμικού σφάλματος: αWs = 299.4876g. 

Υπολογίζονται οι διορθώσεις δxSiSi+1 και δySiSi+1 στα Δx'SiSi+1 και Δy'SiSi+1. To γραμμικό σφάλμα μοιράζεται 

στα μήκη των μετρημένων πλευρών και υπολογίζονται οι τελικές τιμές των ΔxSi,Si+1 και ΔySi,Si+1 (m). 

ΔxS1S1 0.000 ΔyS1S1 67.614 

ΔxS2S2 33.701 ΔyS2S2 14.621 

ΔxS3S4 31.998 ΔyS3S4 -42.255 

ΔxS4S1 -65.699 ΔyS4S1 -39.980 

 

Υπολογίζονται οι καρτεσιανές συντεταγμένες των κορυφών (m). 

xS1 1000.000 yS1 1000.000 

xS2 1000.000 yS2 1067.614 

xS3 1033.701 yS3 1082.235 

xS4 1065.699 yS4 1039.980 

 

Υπολογίζονται τα τυπικά σφάλματα των οριζοντιογραφικών συντεταγμένων των κορυφών μέσω του 

νόμου μετάδοσης σφαλμάτων (m). 

σS1x 0.000 σS2y 0.000 σS1xy 0.000 

σS2x 0.001 σS3y 0.000 σS2xy 0.001 

σS3x 0.004 σS4y 0.003 σS3xy 0.005 

σS4x 0.005 σS5y 0.004 σS4xy 0.006 

 

3.2.1.2. Υψομετρική επίλυση στο πολύγωνο S1S2S3S4 

Υπολογίζονται διαφορές δH’Si,Si+1 (m) για aller-retour όπου, 

δΗSiSi+1’ = SSiSi+1*cos(aSiSi+1) + Υ.Ο. – Υ.Σ. 

aller 
 

δΗS1S2 2.338 

δΗS2S3 1.487 

δΗS3S4 -2.517 

δΗS4S1 -1.333 
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retour  

δΗS2S1 -2.353 

δΗS3S2 -1.492 

δΗS4S3 2.506 

δΗS1S4 1.312 

 

Υπολογίζονται οι προσωρινές υψομετρικές διαφορές ΔH’Si,Si+1 (m). 

ΔΗS1S2 2.346 

ΔΗS2S3 1.490 

ΔΗS3S4 -2.512 

ΔΗS4S1 -1.323 

 

Υπολογίζεται η διόρθωση δΔΗi,i+1 για κάθε υψομετρική διαφορά, ανάλογα με το μέγεθος κάθε πλευράς. 

Η απόκλιση για τη διαδρομή S1S2S3S4S1 είναι 0.001 m και κατανέμεται αναλογικά με τις αποστάσεις D. Οι 

διορθώσεις αυτές (m) είναι: 

ΔδHS1S2 0.000 

ΔδHS2S3 0.000 

ΔδHS3S4 0.000 

ΔδHS4S1 -0.001 

 

Υπολογίζονται τα τελικά υψόμετρα των κορυφών (m). 

HS1 100.000 

HS2 102.346 

HS3 103.836 

HS4 101.324 

 

Υπολογίζονται τα σφάλματα των υψομέτρων των κορυφών (m). 

σHS1 0.008 

σHS2 0.002 

σHS3 0.005 

σHS4 0.010 

 

3.2.1.3. Υπολογισμός συντεταγμένων μετρημένων σημείων 

Την επίλυση του πολυγωνομετρικού δικτύου ακολούθησε ο προσδιορισμός της θέσης των μετρημένων 

σημείων, στον τρισδιάστατο χώρο, με τις σχέσεις της μεθόδου των πολικών συντεταγμένων που 

παρατέθηκαν στην ενότητα 4.1.5. 

3.2.1.4. Οργάνωση σημείων με γνωστές συντεταγμένες 

Τα σημεία οργανώθηκαν σε διαδοχικά αρχεία (Πίνακες 3.6 - 3.8), σύμφωνα με τα όσα είχαν σημειωθεί 

στα σκαριφήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου, προκειμένου να διευκολυνθούν η ψηφιακή 

σχεδίαση και οι διαδικασίες της μοντελοποίησης και της χαρτογράφησης. Τέλος υπολογίστηκαν οι 

συντεταγμένες των φωτοσταθερών και των στόχων για τις σαρώσεις καθώς υπήρχε συχνά περίσσεια 

μετρήσεων αλλά και ορισμένες λανθασμένες σκοπεύσεις που έπρεπε να αφαιρεθούν (Πίνακες 3.9 και 

3.10). 
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Πίνακας 3.6: Οργάνωση των υπολογισμένων σημείων ανά στάση μέτρησης, αρχείο αποθήκευσης των μετρήσεων, 

κωδικό και τον προορισμό αυτών (ΦΣ: φωτοσταθερά, ΣΤΟΧΟΙ: στόχοι επίγειων σαρώσεων, ΔΓΜ: σημεία λήψης 

δειγμάτων για τους χαρακτηρισμούς των υλικών, ΚΑΤ 1 2 3 4: κατακόρυφες τομές στους κίονες, ΟΡΙΖ 1 2 3 4 

οριζόντιες τομές στους κίονες, ΑΝΩ: σημεία λεπτομερειών θριγκού και αετώματος) 

ΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠO ΕΩΣ ΣΗΜΕΙΑ P/NP 

S1 0000 003 012 ΦΣ NP  
1000 000 

 
ΚΑΤ 1 

 

  
100 136 ΚΑΤ 2 

 

  
137 

 
ΚΑΤ 3 

 

  
200 

 
λάθος 

 

  
300 

 
ΟΡΙΖ 1 

 

  
400 

 
ΟΡΙΖ 2 

 

  
500 

 
ΟΡΙΖ 3 

 

S2 2000 002 010 ΦΣ NP   
100 

 
ΟΡΙΖ 1 

 

  
200 

 
ΟΡΙΖ 

 

 
3000 002 005 ΣΤΟΧΟΙ 

 

  
006 

 
ΑΝΩ 

 

S3 4000 003 006 ΣΤΟΧΟΙ NP  
νέος μηδενισμός 

   

  
102 113 ΦΣ 

 

  
200 

 
ΚΑΤ 1 

 

  
300 

 
ΚΑΤ 2 

 

 
νέος μηδενισμός 

    

  
400 

 
ΚΑΤ 3 

 

  
500 

 
ΚΑΤ 4 

 

  
600 

 
ΟΡΙΖ  

 

 
5000 000 006 ΔΓΜ 

 

 
6000 000 

 
ΑΝΩ 

 

S4 7000 002 006 ΣΤΟΧΟΙ NP   
007 034 ΑΝΩ 

 

  
035 041 ΦΣ 

 

  
042 

 
ΑΝΩ 

 

 
8000 000 200 ΟΡΙΖ 

 

  
201 208 ΔΓΜ 

 

S1 
 

501 504 ΣΤΟΧΟΙ NP   
505 

 
ΑΝΩ 

 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 92 

 

Πίνακας 3.7: Αντιστοίχιση σημείων με φωτοσταθερά 

 

Πίνακας 3.8: Αντιστοίχιση σημείων με στόχους επίγειων σαρώσεων 

 

S1 S2 S3 S4

1 2010

2 2003 4102

3 2002 4103

4 2004 4104

5 2005 4105 7039

6 7040

7 7041

8 5

9 4

10 3

11 7

12 2006 4106

13 2007 4107

14 4109 7035

15 4108

16 7036

17 8

18 6

19 2008

20 2009 4110

21 4111

22 4112 7038

23 4113 7037

24

25 9

26 10

27 11

28 12

Γ'

Ζώνη ΦΣ

Μετρημένο από στάση

Ταχυμετρικό σημείο

Α'

Β'

S1 S2 S3 S4

Τ1/Φ4 4006 7005

Τ2/Φ5 4004 7003

Τ3/Φ3 3004 4005 7004

Τ4/Φ1 3002 4003 7002

Τ5/Φ2 3003

Τ6 7006

Τ7 8501

Τ8 8502

Τ9 8503

Τ10 8504

ΣΤΟΧΟΙ

Μετρημένο από στάση

Ταχυμετρικό σημείο
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Πίνακας 3.9: Υπολογισμός συντεταγμένων φωτοσταθερών 

 

Πίνακας 3.10: Υπολογισμός συντεταγμένων επίγειων σαρώσεων 

 

Πίνακας 3.11: Αντιστοίχιση μετρήσεων με σημεία δειγματοληψίας 

 

Α/Α

x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x y z

1 1016.504 1038.132 105.328 1016.504 1038.132 105.328

2 1016.717 1038.497 103.832 1016.746 1038.492 103.828 1016.732 1038.495 103.830

3 1017.198 1038.727 104.684 1017.254 1038.669 104.682 1017.226 1038.698 104.683

4 1017.584 1038.636 103.496 1017.580 1038.644 103.490 1017.582 1038.640 103.493

5 1017.862 1038.418 105.357 1017.820 1038.469 105.347 1017.825 1038.486 105.345 1017.823 1038.478 105.346

6 1018.159 1037.673 104.580 1018.159 1037.673 104.580

7 1017.922 1037.170 103.672 1017.922 1037.170 103.672

8 1016.948 1037.042 105.311 1016.948 1037.042 105.311

9 1016.958 1036.999 103.634 1016.958 1036.999 103.634

10 1016.549 1037.388 104.234 1016.549 1037.388 104.234

11 1016.508 1038.077 106.683 1016.508 1038.077 106.683

12 1016.983 1038.559 108.034 1016.986 1038.566 108.028 1016.985 1038.563 108.031

13 1017.203 1038.644 106.956 1017.204 1038.650 106.951 1017.204 1038.647 106.954

14 1017.918 1038.285 106.661 1017.940 1038.289 106.659 1017.929 1038.287 106.660

15 1018.047 1038.124 107.711 1018.047 1038.124 107.711

16 1018.105 1037.741 106.692 1018.105 1037.741 106.692

17 1017.605 1037.056 107.326 1017.605 1037.056 107.326

18 1016.743 1037.241 107.701 1016.743 1037.241 107.701

19 1016.560 1037.908 109.149 1016.560 1037.908 109.149

20 1016.924 1038.401 110.426 1016.930 1038.415 110.418 1016.927 1038.408 110.422

21 1017.495 1038.527 108.790 1017.495 1038.527 108.790

22 1017.892 1038.224 110.102 1017.905 1038.229 110.098 1017.899 1038.227 110.100

23 1017.993 1038.130 108.813 1022.731 1038.358 108.203 1017.993 1038.130 108.813

24

25 1017.471 1037.113 108.929 1017.471 1037.113 108.929

26 1017.164 1037.089 109.017 1017.164 1037.089 109.017

27 1016.885 1037.217 109.990 1016.885 1037.217 109.990

28 1016.617 1037.628 110.406 1016.617 1037.628 110.406

Μέτρηση 1η Μέτρηση 2η Μέτρηση 3η Τελικές συντεταγμένες

Α/Α

x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x y z

Τ1/Φ4 1032.446 1046.497 104.376 1032.449 1046.502 104.375 1032.448 1046.500 104.376

Τ2/Φ5 1021.774 1034.965 103.483 1021.775 1034.973 103.482 1021.775 1034.969 103.483

Τ3/Φ3 1027.746 1036.778 108.711 1027.744 1036.789 108.707 1027.74 1036.79 108.708 1027.743 1036.786 108.709

Τ4/Φ1 1009.211 1045.984 104.826 1009.207 1045.991 104.821 1009.203 1045.995 104.819 1009.207 1045.990 104.822

Τ5/Φ2 1015.715 1040.171 105.951 1015.715 1040.171 105.951

Τ6 1025.198 1030.813 106.854 1025.198 1030.813 106.854

Τ7 1016.431 1035.237 110.059 1016.431 1035.237 110.059

Τ8 1014.044 1037.012 105.944 1014.044 1037.012 105.944

Τ9 1007.839 1043.748 103.482 1007.839 1043.748 103.482

Τ10 1012.909 1025.107 100.928 1012.909 1025.107 100.928

Μέτρηση 3η Τελικές συντεταγμένεςΜέτρηση 1η Μέτρηση 2η

Ταχυμετρικό Σημείο δειγματοληψίας

5000 1

5001 5

5002 6

5003 8

5004 7

5005 11

5006 12

5007 16

Ταχυμετρικό Σημείο δειγματοληψίας

8201 113

8202 17

8203 112

8204 16

8205 111

8206 11

8207 14

8208 15

Δειγματοληψία 14/11

Δειγματοληψία 15/11
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3.2.2. Επεξεργασία δεδομένων σαρώσεων 

Το στάδιο της επεξεργασίας των τρισδιάστατων δεδομένων από τις επίγειες σαρώσεις αφορούσε στη 

συνένωση και γεωαναφορά των επί μέρους σαρώσεων, στον καθαρισμό και τον έλεγχο του τελικού 

ενιαίου νέφους σημείων. 

3.2.2.1. Συνένωση – γεωαναφορά επιμέρους νεφών σημείων 

H συνένωση - γεωαναφορά των επί μέρους νεφών σημείων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Cyclone 

της Leica. Ως αποτέλεσμα των σαρώσεων, είχαν προκύψει 4 φάκελοι δεδομένων (ScanWorlds), με δέκα 

αρχεία. Από αυτά, τελικά κρατήθηκαν μόνο τρία αρχεία (καθώς τα υπόλοιπα αφορούσαν σε μη ορθές 

μετρήσεις ή δοκιμαστικές σαρώσεις), ένα εκ των οποίων περιλάμβανε συνενωμένη μία σάρωση μικρής 

περιοχής για την αποτύπωση ενός επί πλέον στόχου στο ScanWorld. Καταστρώθηκε επιπλέον φάκελος 

που περιείχε τις συντεταγμένες των στόχων Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6 και Τ8 που χρησιμοποιήθηκαν τελικά στη 

διαδικασία επίλυσης, με το φορμάτ και τις μονάδες του τοπικού αυθαίρετου συστήματος. Για την έναρξη 

της συνένωσης επιλέχθηκε να δημιουργηθεί μία νέα καταχώρηση (registration). Εντός του παραθύρου 

που ανοίχθηκε επιλέχθηκαν και προστέθηκαν όλα τα επιθυμητά ScanWorlds. Η τεχνικές που 

εφαρμόσθηκαν για τη συνένωση - γεωαναφορά σε ενιαίο αρχείο ήταν οι target-to-target registration 

και target-to-total station registration. Με την επιλογή του ScanWorld των συντεταγμένων των στόχων 

ως “home ScanWorld” και στη συνέχεια της εντολής “Αuto add constraints”, έγινε αρχικά η αυτόματη 

αναγνώριση των κοινών στόχων στο λογισμικό και η συνένωση των σαρώσεων και στη συνέχεια η 

γεωαναφορά τους στο κοινό, ήδη ορισμένο, σύστημα. Προσοχή δόθηκε στη σωστή ονομασία και 

επιλογή των στόχων εντός του λογισμικού για να μην υπάρξουν χονδροειδή λάθη. Το τελικό βήμα της 

διαδικασίας ήταν η εξαγωγή ενός report με τα σφάλματα της συνένωσης, προκειμένου να γίνει ο 

έλεγχος της επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

Εικόνα 3.7: ScanWorlds με επιμέρους σάρωση του μνημείου και συντεταγμένες των στόχων, πριν τη συνένωση - 

γεωαναφορά των νεφών σημείων σε ένα ενιαίο αρχείο στο viewer του Cyclone 
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Εικόνα 3.8: Συνένωση - γεωαναφορά επί μέρους σαρώσεων στο Cyclone 

Registration Diagnostics 

Status: VALID Registration 

Mean Absolute Error for Enabled Constraints = 0.002 m 

ScanWorlds: stox_scanner (Leveled) ScanWorld 1 ScanWorld 2 (Leveled)ScanWorld 4 (Leveled) 

ScanWorld Transformations: 

ScanWorld 2 (Leveled) 

translation: (975.387, 1008.734, 101.813) m, rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000): 65.774 deg 

stox_scanner (Leveled) 

translation: (0.000, 0.000, 0.000) m, rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000): 0.000 deg 

ScanWorld 1 

translation: (1045.633, 1079.689, 107.418) m, rotation: (0.0008, 0.0000, 1.0000): 159.704 deg 

ScanWorld 2 (Leveled) 

translation: (1021.051, 1076.447, 104.286) m, rotation: (0.0000, 0.0000, 1.0000): -168.317 deg 

ScanWorld 4 (Leveled) 

translation: (1070.969, 1038.933, 102.827) m, rotation: (-0.0000, -0.0000, -1.0000): -101.912 deg 

► Από τα σφάλματα που μπορούν να αναγνωσθούν στην εικόνα 4.8 και στο διαγνωστικό report της 

συνένωσης, διακρίνεται, ότι για τα περισσότερα target-to-target registration ισχύει, ότι το σφάλμα της 

συνένωσης είναι ≤ 3 mm και επομένως κυμαίνεται σε αποδεκτά όρια. Μόνο σε δύο περιπτώσεις υπάρχει 

σφάλμα ≥ 5mm και αυτό πιθανώς οφείλεται σε κάποιο χονδροειδές λάθος των μετρήσεων. 
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3.2.2.2. Επεξεργασία ενιαίου νέφους σημείων 

Τη δημιουργία του ενιαίου νέφους ακολούθησε η αφαίρεση του θορύβου. Η διαδικασία αυτή αφορούσε 

στη διαγραφή της ανεπιθύμητης πληροφορίας που υποβάθμιζε την ποιότητα και την ορθότητα των 

μετρήσεων (o θόρυβος αποτελεί ιδιότητα του οργάνου και της τεχνικής μέτρησης και έχει καθορισμένη 

προέλευση και χαρακτηριστικά). Επίσης περιλάμβανε και οποιαδήποτε πληροφορία καταγράφηκε και 

δεν αφορούσε στο αντικείμενο της αποτύπωσης. Τέτοιες πηγές θορύβου ήταν, η κίνηση ανθρώπων, τα 

φυσικά και ανθρωπογενή αντικείμενα που εμπόδιζαν τη σάρωση: η χαμηλή και η ψηλή βλάστηση, οι 

στόχοι για τη συνένωση των επιμέρους νεφών και ιδιαίτερα το ικρίωμα που έχει τοποθετηθεί γύρω από 

το αποκατεστημένο-αναστηλωμένο τμήμα του ναού για την υποστήριξή του και για τη διευκόλυνση των 

εργασιών αποκατάστασης, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις αρχιτεκτονικές επιφάνειες και σε αρκετές 

περιπτώσεις σχεδόν σε επαφή με αυτές, αλλά και το μεταλλικό πλέγμα που περιβάλει το κατώτερο τμήμα. 

Η αφαίρεση της ανεπιθύμητης πληροφορίας πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα στο λογισμικό Geomagic 

Studio. Δεν πραγματοποιήθηκε περαιτέρω μείωση σημείων με αυτόματο τρόπο με τα εργαλεία που 

προσφέρει το λογισμικό, αφού το νέφος δεν ήταν αρκετά πυκνό, με πολλές ελλείψεις και κρίθηκε ότι 

περιέγραφε πιστά τις επιθυμητές επιφάνειες και επομένως δεν χρειαζόταν να διακινδυνευθεί η αφαίρεση 

σημαντικής πληροφορίας από αυτό. 

Μετά την αφαίρεση του θορύβου έγινε προσπάθεια δημιουργίας τρισδιάστατης επιφάνειας για το 

μνημείο, αλλά η πυκνότητα της πληροφορίας και τα προβλήματα αποκρύψεων που είχαν δημιουργήσει 

οι σκαλωσιές σε συνδυασμό με τις γωνίες σάρωσης και τη μορφολογία του αντικειμένου, δεν επέτρεψαν 

την πλήρη μοντελοποίηση και επομένως αποφασίστηκε η παραγωγή μόνο δισδιάστατων παραγώγων. 

Εικόνα 3.10: Ενιαίο νέφος σημείων επίγειων σαρώσεων πριν και μετά από την αφαίρεση του θορύβου, ανατολική 

άποψη 

Εικόνα 3.9: Ενιαίο νέφος σημείων επίγειων σαρώσεων πριν και μετά από την αφαίρεση του θορύβου, δυτική άποψη 
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3.2.3. Επεξεργασία φωτογραμμετρικών δεδομένων 

Το στάδιο της επεξεργασίας των φωτογραμμετρικών δεδομένων αφορούσε σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες – βήματα για την τρισδιάστατη αναπαράσταση του κίονα Α και συνακόλουθα την εξαγωγή 

των απαραίτητων ορθοεικόνων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είχε τη λογική μίας αυτόματης 

τρισδιάστατης φωτογραμμετρικής μοντελοποίησης υψηλής ακριβείας, που εφαρμόζεται ευρέως για τα 

αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τεχνουργήματα (Calisi, 2016), κτήρια με πολύπλοκη 

γεωμετρία (Martinez et al., 2013) ή αρχαιολογικούς χώρους και κατάλοιπα (De Reu et al., 2013). Το 

φωτογραμμετρικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Agisoft PhotoScan Professional. 

3.2.3.1. Αρχικές προσεγγίσεις – προετοιμασία 

Προτού εκτελεστεί η τρισδιάστατη μοντελοποίηση στην τελική της μορφή, πραγματοποιήθηκε μία σειρά 

από διαδοχικές προσεγγίσεις για κάθε βήμα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ώστε να μειωθεί ο 

χρόνος της επεξεργασίας, η μη αξιοποιούμενη πληροφορία, τα λάθη πιστότητας και ορθότητας. 

Αρχικά, ο σχετικός προσανατολισμός των εικόνων πραγματοποιήθηκε για όλο το σετ των δεδομένων. 

Η πρώτη διαπίστωση που έγινε, ήταν, πως ο προσανατολισμός των εικόνων με συμπερίληψη (στην 

επίλυση) των περιοχών των εικόνων που απεικόνιζαν τις σκαλωσιές και άλλα ανθρωπογενή αντικείμενα, 

οδηγούσε σε ασάφειες στις συνταυτίσεις και μεγάλη ποσότητα θορύβου στο αραιό νέφος σημείων 

(3.11), που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί αυτόματα με τα εργαλεία του λογισμικού ή χειροκίνητα. 

Επιπλέον, στην περιοχή όπου τα μαδέρια της σκαλωσιάς βρίσκονταν σε επαφή με τον κίονα, πάνω από 

το δεύτερο σφόνδυλο, η γεωμετρία δεν αναπαρίσταντο ορθά, καθώς μεταξύ άνω και κάτω τμήματος 

δημιουργούντο μία γωνία (Εικόνα 3.13). Διαπιστώθηκε ότι οι προσανατολισμοί έπρεπε να γίνει σε 

μικρότερα τμήματα – μικρότερα σετ εικόνων, τα οποία στη συνέχεια αφού γεω-αναφέρονταν θα 

συνενώνονταν με βάση τη θέση τους ή τα κοινά φωτοσταθερά. Η προσεκτική σκόπευση των 

φωτοσταθερών κοντά στη προβληματική περιοχή σε όλες τις εμπλεκόμενες εικόνες, δεν βοήθησε τον 

επιτυχή σχετικό προσανατολισμό τους όπως ήταν αναμενόμενο. Ακολούθως, ο σχετικός 

προσανατολισμός των εικόνων πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ομάδες, μία για κάθε πατάρι της 

σκαλωσιάς – ζώνη φωτογράφισης. Διαπιστώθηκε πρόβλημα στον προσανατολισμό των εικόνων των 

λεπτομέρειών (των ληφθεισών με 16 mm εστιακή απόσταση [f]). Έγινε απόπειρα εξαναγκασμού του 

προσανατολισμού τους με χρήση ως σημείων σύνδεσης χαρακτηριστικών σημείων, αλλά χωρίς 

αποτέλεσμα, γιατί η εύρεση ικανού αριθμού τέτοιων σημείων, καλά διεσπαρμένων, ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη, λόγω της τραχιάς, δύσκολα αναγνώσιμης επιφάνειας των περιοχών με απώλειες υλικού και 

των θολών περιοχών σε μεγάλα τμήματα των εικόνων λεπτομερειών. Διαπιστώθηκε, ότι για τον επιτυχή 

προσανατολισμό όλων των εικόνων ήταν απαραίτητη η επίλυση του μπλοκ των εικόνων ανά ομάδες, 

που περιλάμβαναν τουλάχιστον δυο ζώνες φωτογράφισης, αν και η λύση αυτή θα καθυστερούσε τη 

διαδικασία. Ακόμα, κατά τη διάρκεια όλων των σχετικών και των απόλυτων προσανατολισμών, 

δοκιμάστηκε η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών με υψηλή ακρίβεια, αλλά αυτό το σενάριο 

απορρίφθηκε, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων που απαιτούσε σημαντικούς χρόνους 

επεξεργασίας, παρά την εύλογη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ. Προσθέτως, διαπιστώθηκε ότι κάθε 

διακριτό βήμα της ανάκτησης της γεωμετρίας από τις εικόνες, θα πρέπει να ακολουθείται από αφαίρεση 

του θορύβου, που εισάγει κάθε διαδικασία (με τρόπο αυτόματο ή χειροκίνητο). 

Τελικά, αποφασίστηκε η επεξεργασία των εικόνων σε δύο επικαλυπτόμενα (κατά την ενδιάμεση ζώνη 

φωτογράφισης) τμήματα (chunks). Οι εικόνες εισήχθησαν στο λογισμικό και αφαιρέθηκαν εκείνες (64 

από τις 686) που δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές που περιεγράφηκαν στο 3.1.7 ή αξιολογήθηκαν ως 

κακής ποιότητας με τα διαθέσιμα εργαλεία. Στη συνέχεια στις εικόνες αντιστοιχήθηκαν “μάσκες” για τον 

αποκλεισμό των ανεπιθύμητων/ περιττών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου, που εισήγαγαν θόρυβο 

και επιβράδυναν τις διαδικασίες των προσανατολισμών (Εικόνα 3.12). 
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Εικόνα 3.11: Παραγωγή αραιού νέφους σημείων χωρίς προσθήκη μασκών 

Εικόνα 3.12: Προσθήκη μάσκας σε εικόνα του κίονα Α 

Εικόνα 3.13: Λανθασμένη επίλυση των σχετικών προσανατολισμών 
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3.2.3.2. Προσανατολισμοί εικόνων 

Μετά την προετοιμασία των εικόνων, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου 

ήταν το alignment των εικόνων. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος (i) δημιουργείται ένα αραιό 3D 

νέφος σημείων που αναπαριστά τη γεωμετρία του αντικειμένου (της σκηνής), (ii) προσδιορίζεται ο 

σχετικός προσανατολισμός των θέσεων της κάμερας κατά τις στιγμές της λήψης των εικόνων (Πίνακας 

3.12) και (iii) υπολογίζονται οι παράμετροι του εσωτερικού προσανατολισμού (η εστιακή απόσταση, η 

θέση του πρωτεύοντος σημείου, οι συντελεστές των ακτινικών και των εγκάρσιων συνιστωσών της 

ακτινικής παραμόρφωσης), μέσα από μία διαδικασία αυτοβαθμονόμησης. Για τη διαδικασία του 

alignment, το PhotoScan χρησιμοποιεί μία προσέγγιση SfM. Οι παράμετροι για το alignment τέθηκαν 

στο Medium. Για την προεπιλογή των ζευγών εικόνων επιλέχθηκε o Generic τρόπος, έτσι ώστε τα 

επικαλυπτόμενα ζεύγη εικόνων να επιλέγονται αντιστοιχίζοντας εικόνες με τη χρήση χαμηλότερης 

ακρίβειας στις αρχικές επιλύσεις. Αυτό το βήμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τελική ακρίβεια του 

τρισδιάστατου μοντέλου, επομένως είναι χρήσιμο να ελέγχεται το αποτέλεσμα του alignment, τόσο 

οπτικά (Εικόνες 3.14 και 3.15), όσο και από άποψης projection error μετά τους υπολογισμούς (1.0 pixel 

για το 1ο chunk και 1.1 pixel για το 2ο chunk). Ta δύο νέφη καθαρίστηκαν από θόρυβο χειροκίνητα. 

 

 

Εικόνα 3.14: Αραιό νέφος σημείων, κάτω τμήμα Εικόνα 3.15: Αραιό νέφος σημείων, άνω τμήμα 

Αριθμός εικόνων 143 71 167 200 41

Σταθερά μηχανής f (mm) 16.4360 33.9820 16.4403 16.4537 16.9521

x0 (mm) -0.0567908 4.49E-06 -0.113185 -0.116062 -0.0565704

y0 (mm) -0.0664715 -2.18E-06 -0.124971 -0.0807511 -0.198928

k1 0.000395873 4.03E-05 0.000411772 0.00048558 0.000248932

k2 -6.77E-07 -1.65E-07 -7.97E-07 -1.71E-06 2.38E-07

k3 -4.04E-10 1.05E-10 -5.02E-10 4.14E-09 -1.43E-10

k4 2.04E-12 6.21E-15 3.18E-12 -4.38E-12 1.02E-12

p1 1.67E-05 -4.79E-06 3.33E-05 2.44E-05 2.22E-05

p2 1.42E-05 2.47E-06 3.11E-05 1.14E-05 0.000121429

p3 -8.40E-05 3.08E-05 -0.000976355 0.00163725 -0.00127544

p4 9.98E-07 -3.67E-07 3.28E-06 -2.83E-06 6.32E-06

0.00641445 0.00641445 0.00641445 0.00641445 0.00641445

Πρωτεύον σημείο

Παράμετροι διαστροφής

Μέγεθος εικονοψηφίδας (mm)

Πίνακας 3.12: Παράμετροι εσωτερικού προσανατολισμού 
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3.2.3.3. Δημιουργία πυκνού νέφους σημείων 

 Το δεύτερο βήμα αφορούσε στη δημιουργία ενός πυκνού 3D νέφους σημείων, δηλαδή, στη διαδικασία 

αναγνώρισης πολλών περισσότερων σημείων μέσα στο πλέγμα που ορίζουν τα χαρακτηριστικά 

ομόλογα σημεία της αρχικής προσέγγισης. Για την βελτιστοποίηση της επίλυσης και την προσθήκη 

κλίμακας και προσανατολισμού (γεωαναφορά) στα μοντέλα, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα από τα 

φωτοσταθερά σημεία που είχαν μετρηθεί. Αρχικά στοχεύθηκαν όλα τα φωτοσταθερά (χρήση markers) 

και χρησιμοποιήθηκαν όλα στην επίλυση του εξωτερικού προσανατολισμού προκειμένου για να 

διαπιστωθεί αν υπήρχε χονδροειδές σφάλμα σε κάποια μέτρηση σημείου, ώστε αυτό να εξαιρεθεί από 

την επίλυση. Αφού αφαιρέθηκαν δύο από τα φωτοσταθερά σημεία, η επίλυση πραγματοποιήθηκε εκ 

νέου, περιλαμβάνοντας συνολικά 15 φωτοσταθερά (control points) καλά διεσπαρμένα (4 στην κάτω 

ζώνη, 5 στην ενδιάμεση κοινή ζώνη και 6 στην άνω ζώνη), ενώ τα υπόλοιπα αξιοποιήθηκαν ως σημεία 

ελέγχου (check points). Οι παράμετροι για τη δημιουργία των επιμέρους νεφών τέθηκαν στο Medium. 

Ta δύο πυκνά νέφη που προέκυψαν, αρχικά καθαρίστηκαν από τον περιττό θόρυβο με τρόπο 

χειροκίνητο, έπειτα δέχθηκαν επεξεργασία ώστε να διατηρηθεί ένα πολύ στενό κοινό τμήμα (για την 

αποφυγή διπλών επιφανειών) και στη συνέχεια συνενώθηκαν με βάση τη θέση των φωτοσταθερών. Το 

RMSE ήταν 0.008722 m για τα GCPs και 0.010493 m για τα check points, ενώ το RMSE μεμονωμένα για 

τα x ήταν 0.003346, για τα y ήταν 0.006535 m και για τα h ήταν 0.003053 m, για το συνενωμένο πυκνό 

νέφος. Τα αποτελέσματα αυτά έγιναν οριακά αποδεκτά με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. 

Παρά την πυκνότητα του νέφους (~52 εκατ. σημεία) εμφανίστηκαν ελλείψεις στα σημεία όπου υπήρχαν 

σημαντικές αποκολλήσεις υλικού αλλά και στις θέσεις επαφής με τη σκαλωσιά (Εικόνες 3.16 και 3.17). 

 

 

  

#P x y h Est. x Est. y Est. h Error RMSE (x) RMSE (y) RMSE (h)

1 276.126000 1426.448000 105.328000 276.121804 1426.455516 105.324814 0.009179 -0.004196 0.007516 -0.003186

2 276.116000 1426.875000 103.830000 276.129886 1426.863353 103.824911 0.018825 0.013886 -0.011647 -0.005089

4 276.746000 1427.466000 103.493000 276.742825 1427.478279 103.487975 0.013642 -0.003175 0.012279 -0.005025

5 277.036000 1427.462000 105.346000 277.032446 1427.477481 105.352795 0.017276 -0.003554 0.015481 0.006795

6 277.760000 1426.977000 104.580000 277.768170 1426.983461 104.588468 0.013424 0.008170 0.006461 0.008468

8 277.098000 1425.783000 105.311000 277.092089 1425.788082 105.314137 0.008403 -0.005911 0.005082 0.003137

9 277.130000 1425.752000 103.634000 277.130596 1425.748106 103.632749 0.004133 0.000596 -0.003894 -0.001251

10 276.574000 1425.852000 104.234000 276.574151 1425.839653 104.230560 0.012818 0.000151 -0.012347 -0.003440

12 276.290000 1427.072000 108.031000 276.290945 1427.070546 108.029681 0.002178 0.000945 -0.001454 -0.001319

13 276.426000 1427.263000 106.954000 276.426929 1427.261276 106.953891 0.001962 0.000929 -0.001724 -0.000109

15 277.418000 1427.291000 107.711000 277.413205 1427.295310 107.712818 0.006698 -0.004795 0.004310 0.001818

16 277.678000 1427.004000 106.692000 277.683812 1427.002750 106.696385 0.007387 0.005812 -0.001250 0.004385

17 277.638000 1426.156000 107.326000 277.635720 1426.158006 107.326114 0.003039 -0.002280 0.002006 0.000114

18 276.817000 1425.836000 107.701000 276.821698 1425.826655 107.696208 0.011505 0.004698 -0.009345 -0.004792

19 276.297000 1426.292000 109.149000 276.298759 1426.297427 109.149703 0.005748 0.001759 0.005427 0.000703

20 276.327000 1426.911000 110.422000 276.330458 1426.915236 110.419358 0.006073 0.003458 0.004236 -0.002642

21 276.736000 1427.323000 108.790000 276.735635 1427.330356 108.792411 0.007750 -0.000365 0.007356 0.002411

22 277.238000 1427.295000 110.100000 277.232418 1427.295990 110.099942 0.005669 -0.005582 0.000990 -0.000058

25 277.495000 1426.130000 108.929000 277.494119 1426.127492 108.929027 0.002659 -0.000881 -0.002508 0.000027

26 277.252000 1425.941000 109.017000 277.251220 1425.936592 109.017930 0.004572 -0.000780 -0.004408 0.000930

27 276.949000 1425.894000 109.990000 276.949081 1425.893313 109.988427 0.001718 0.000081 -0.000687 -0.001573

28 276.498000 1426.089000 110.406000 276.503975 1426.080031 110.400388 0.012151 0.005975 -0.008969 -0.005612

Control 0.008722 0.003680 0.007168 0.003338

Check 0.010493 0.006273 0.007281 0.004210

Total 0.007952 0.003346 0.006535 0.003053

Πίνακας 3.13: Ακρίβεια γεωαναφοράς, με συγκρίσεις μεταξύ των μετρημένων και των εκτιμώμενων 

συντεταγμένων των φωτοσταθερών και σφάλματα (σε m) ανά σημείο (με γαλάζιο επισημαίνονται τα CP) 

Εικόνα 3.16: Aπώλεια πληροφορίας λόγω αποκολλήσεων Εικόνα 3.17: Aπώλεια πληροφορίας λόγω σκαλωσιών 
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3.2.3.4. Δημιουργία επιφανείας και διόρθωση μοντέλου 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου βήματος, της υπολογιστικά πιο απαιτητικής διαδικασίας της συνολικής 

επεξεργασίας, κατασκευάστηκε η τρισδιάστατη γεωμετρία του μοντέλου (δηλαδή η επιφάνεια). Για τη 

διαδικασία αυτή το λογισμικό χρησιμοποιεί αλγόριθμους πολυεικονικής στέρεο-συνταύτισης. Ο χρόνος 

του υπολογισμού  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάλυση και την ποιότητα των εικονιστικών 

δεδομένων και το επίπεδο της ζητούμενης λεπτομέρειας στο γεωμετρικό μοντέλο. Οι παράμετροι που 

ορίστηκαν για τη δημιουργία του πολυγωνικού πλέγματος (mesh) ήταν: Arbitrary Surface type (καθώς 

η γεωμετρία του αντικειμένου δεν προσομοίαζε σε επίπεδο), Dense Cloud Source data, High Polygon 

Count και Disabled Interpolation. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πλέγμα ~7 εκατ. πλευρών που μπορούσε να 

οπτικοποιηθεί υπό μορφή στερεού, σκιασμένου ή συρμάτινου πλαισίου (Εικόνες 3.18- 3.20). 

Εκτός από τον υπολογισμό της 3D γεωμετρίας, σε αυτό το βήμα επίσης υπολογίζεται το χρώμα για κάθε 

κόμβο του μοντέλου που αποθηκεύεται ως ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Κατά την απόδοση του 

μοντέλου, αυτά τα χρώματα (τα οποία είναι ένας μέσος όρος των αντίστοιχων χρωματικών τιμών των 

εικονοστοιχείων από τις πηγαίες φωτογραφίες) στη συνέχεια παρεισάγονται για κάθε πλευρά του  

στερεού, έτσι ώστε κάθε μία από αυτές να γεμίζει με μία απόχρωση. Όταν ο αριθμός των πολυγώνων 

είναι μεγάλος, αυτή η διανυσματική χρωματική προσέγγιση παρέχει μία πολύ καλή οπτική 

αναπαράσταση της επιφάνειας του αντικειμένου. Εν προκειμένω, η υψηλή ανάλυση των εικόνων (από 

άποψη αντιστοιχίας της εικονοψηφίδας σε πραγματική επιφάνεια), που ήταν αποτέλεσμα του 

συνδυασμού των παραμέτρων της φωτογράφισης, σε συσχέτιση με την υψηλή λεπτομέρεια του 

μοντέλου, οδήγησε σε μία πολύ πιστή αναπαράσταση της επιφάνειας του κίονα. Η επιφάνεια που 

δημιουργήθηκε παρουσίαζε ελλείψεις στις ίδιες περιοχές με το πυκνό νέφος, δηλαδή εκεί όπου τα 

φαινόμενα της υποβάθμισης των υλικών ήταν έντονα (τραχεία υφή, εκτενείς αποκολλήσεις). 

  

  

Εικόνα 3.18: Οπτικοποίηση του 3D μοντέλου του κίονα Α 

υπό μορφή στερεού με φωτοϋφή στο PhotoScan 
Εικόνα 3.19: Οπτικοποίηση του 3D μοντέλου του κίονα Α 

υπό μορφή στερεού χωρίς φωτοϋφή στο PhotoScan 

Εικόνα 3.20: Οπτικοποίηση του 3D μοντέλου του  κίονα Α 

υπό μορφή συρμάτινου πλαισίου στο PhotoScan 
Εικόνα 3.21: Εισαγωγή του 3D μοντέλου του κίονα Α στο 

Geomagic για διόρθωση 
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Ο καθαρισμός του mesh ήταν θεμελιώδες στάδιο για τη σωστή αναπαράσταση της γεωμετρίας του 

κίονα. Καθώς το PhotoScan δεν είναι λογισμικό διαχείρισης μοντέλων επιφανείας, η διόρθωση του mesh 

που εξήχθη σε μορφή .OBJ, έγινε σε άλλη πλατφόρμα, το Geomagic Studio (Εικόνα 3.21). 

Αρχικά, έγινε ο καθαρισμός των μικρών τμημάτων του mesh όπου γινόταν ο χωρισμός του αντικειμένου 

και του υποβάθρου του με όχι ξεκάθαρο τρόπο, δημιουργώντας περιττές επιφάνειες. Οι περιοχές αυτές 

αφαιρέθηκαν κατά το πλείστον αυτόματα (στην αρχή επιλέχθηκαν με “gradual selection” και στη 

συνέχεια διαγράφηκαν όλες μαζί αφού αποσυνδέθηκαν από το υπόλοιπο mesh) και ακολούθως 

καλύφθηκαν οι τρύπες που δημιουργήθηκαν. Η τραχύτητα των επιφανειών δεν υπέστη επεξεργασία, 

γιατί θεωρήθηκε ότι απεικονίζει πιστά τη φθορά που προκαλούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στις 

αρχιτεκτονικές επιφάνειες τόσο των αυθεντικών υλικών, όσο και των υλικών αποκατάστασης. 

Μία άλλη χρονοβόρα διαδικασία ήταν το κλείσιμο των τρυπών του mesh. Για τις μικρότερες, η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε ήταν αυτόματη, απλώς ορίζοντας τον τύπο της καμπυλότητας που εφαρμοζόταν 

για τα “μπαλώματα” των επιφανειών. Για τις μεσαίες τρύπες, εφαρμόσθηκε μια εκ δύο τεχνικών: σε όσες 

το “μπάλωμα” έπρεπε να είναι επίπεδο ή με μικρή καμπυλότητα που προδιέθετε η μορφολογία της γύρω 

περιοχής, αυτό έγινε αυτόματα, ενώ σε όσες έπρεπε το “μπάλωμα” να έχει συγκεκριμένη καμπυλότητα 

δημιουργήθηκαν πρώτα μικρές “γέφυρες” που συνέδεαν τα άκρα των τρυπών λαμβάνοντας υπ’ όψη 

τις κλίσεις των γύρω επιπέδων, με την απαιτούμενη καμπυλότητα και στη συνέχει αναδημιουργήθηκαν 

οι επιθυμητές επιφάνειες. Για τις μεγάλες τρύπες, δεν εφαρμόσθηκε κάποια τεχνική συμπλήρωσης, γιατί 

η έλλειψη πληροφορίας ήταν καλύτερο να απεικονιστεί ως τέτοια (να μη γίνουν υποθέσεις)(Εικόνα 3.23). 

Η τελευταίες διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν στο νέφος αφορούσαν στη διαγραφή των διπλών 

επιφανειών και στην αντιστροφή των ανεστραμμένων και έγιναν με τρόπο χειροκίνητο (Εικόνα 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.22: Διόρθωση τρυπών (κόκκινο) και ανεστραμμένων επιφανειών (κίτρινο χρώμα) στο Geomagic Studio 

Εικόνα 3.23: Έλλειψη πληροφορίας σε περιοχές σημαντικών αποκολλήσεων υλικού 
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3.2.3.5. Απόδοση φωτοϋφής και εξαγωγή ορθοεικόνων 

Ο καθαρισμός του mesh στο Geomagic Studio ήταν ακριβής και οδήγησε σε μία πιστή αναπαράσταση 

της γεωμετρίας του κίονα, έπρεπε να δοθεί όμως προσοχή, ώστε το μοντέλο να μη μετακινηθεί στο 

ψηφιακό χώρο για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη φάση της επανεισαγωγής στο PhotoScan. 

Έτσι, το διορθωμένο μοντέλο μπόρεσε να ξαναεισαχθεί στο προηγούμενο λογισμικό λαμβάνοντας την 

ίδια θέση με το πρωτότυπο, ώστε να ισχύουν οι υπολογισμένες θέσεις λήψης των εικόνων, προκειμένου 

για την έγκυρη και πιστή εφαρμογή της φωτοϋφής στο τρισδιάστατο μοντέλο. 

Το τέταρτο αυτό βήμα ήταν απαραίτητο για την επίτευξη, στην τελευταία φάση της επεξεργασίας του 

τρισδιάστατου μοντέλου, των υψηλής ανάλυσης υφών, που δημιουργήθηκαν από τις αρχικές εικόνες 

μέσω μίας πολύπλοκης διαδικασίας. O αλγόριθμος που αξιοποιεί το PhotoScan, στηρίζεται στο View-

Dependent Texture Mapping, δηλαδή μία τεχνική χαρτογράφησης που επιτρέπει την απόδοση υφής 

στο πλέγμα από μικρότερα κομμάτια των αρχικών εικόνων, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά που είναι όσο 

το δυνατόν πιο παράλληλα με την εκάστοτε επιφάνεια του mesh.  

Για την απόδοση της φωτοϋφής χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι εικόνες που δεν είχαν τοπικές σκιάσεις ή 

θολούρες. Αυτό έγινε προκειμένου να μην χρειαστεί ραδιομετρική ή άλλη διόρθωση των εικόνων σε 

άλλο λογισμικό ούτε αυτόματα με το PhotoScan (διαδικασίες που θα επιβράδυναν πολύ την συνολική 

επεξεργασία) και ώστε να προκύψει ένα εικονιστικά ορθό αποτέλεσμα. Οι παράμετροι για την εφαρμογή 

της φωτοϋφής ήταν: 

- Mapping mode: Generic (Επιτρέπει παραμετροποίηση του άτλαντα υφής για αυθαίρετη γεωμετρία. 

Δεν κάνει υποθέσεις σχετικά με τον τύπο της σκηνής προς επεξεργασία. Προσπαθεί για τη δημιουργία 

όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφης υφής). 

- Blending mode: Mosaic (Αποδίδει μεγάλη ποιότητα για τις ορθοεικόνες και τον άτλαντα υφής, καθώς 

δεν αναμιγνύει τις λεπτομέρειες επικαλυπτόμενων εικόνων, αλλά χρησιμοποιεί μόνο τις πιο κατάλληλες.) 

- Texture size/count: 4096x2 

- Enable colour correction: No 

- Enable hole filling: No 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, ήταν δυνατή η εξαγωγή δισδιάστατων προϊόντων. Το 

λογισμικό επιτρέπει την άμεση παραγωγή ορθοεικόνων από το τρισδιάστατο μοντέλο, δηλαδή ορθών 

ή ισομετρικών απόψεων (ανάλογα με την προβολή και την άποψη θέασης) υψηλής ανάλυσης. Το 

στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε στο ίδιο λογισμικό, το Agisoft PhotoScan Professional, μέσω του 

εργαλείου “Build Orthomosaic”. Οι παράμετροι που έπρεπε να καθοριστούν ήταν: 

- Projection plane: Markers (γιατί τα επίπεδα των ορθών προβολών ενδιέφερε να είναι αυτά που θα 

είχαν τον προσανατολισμό των όψεων του ναού και όχι τον προσανατολισμό των αξόνων του τοπικού 

συστήματος που είχε οριστεί κατά την επεξεργασία των μετρήσεων – η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 

της απαραίτητης γωνίας στροφής αναλύεται στο επόμενο εδάφιο) 

- Surface: Mesh 

- Blending mode: Mosaic 

- Enable colour correction: No 

- Pixel Size (m): 0.002 (το μέγεθος της εικονοψηφίδας επιλέχθηκε μικρότερο από την τελική ακρίβεια του 

τρισδιάστατου μοντέλου, γιατί αυτό ήταν απαραίτητο για την ευκρινή αναγνώριση των ορίων των 

υλικών και τύπων φθοράς κατά το στάδιο της χαρτογράφησης-ψηφιοποίησης). 
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Εικόνα 3.24: Αραιό νέφος, ανατολική όψη Εικόνα 3.25: Πυκνό νέφος, ανατολική όψη 

Εικόνα 3.26: Πολυγωνικό πλέγμα, ανατολική όψη Εικόνα 3.27: Ορθοεικόνα, ανατολική όψη 
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3.2.4. Παραγωγή τοπογραφικών προϊόντων 

Το στάδιο παραγωγής των τοπογραφικών προϊόντων αφορούσε στη δημιουργία των δισδιάστατων 

σχεδίων που προδιαγράφηκαν κατά το στάδιο του προγραμματισμού (Ενότητα 3.1.2). 

Για τη δημιουργία των δισδιάστατων σχεδίων χρησιμοποιήθηκαν τεσσάρων ειδών δεδομένα, τα οποία 

προέκυψαν στα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας: οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων που 

μετρήθηκαν με τοπογραφικές μεθόδους, το ενιαίο και καθαρισμένο νέφος σημείων του μνημείου, το 

τρισδιάστατο μοντέλο του κίονα Α και οι ορθοεικόνες που προέκυψαν από αυτό. 

Προαπαιτούμενο βήμα για την παραγωγή των σχεδίων ήταν ο υπολογισμός των γωνιών στροφής και 

η σχετική διόρθωση των δεδομένων, για την υποβοήθηση της σχεδίασης. Οι συντεταγμένες που είχαν 

προκύψει για όλα τα δεδομένα, εξαρτιόνταν από την επίλυση της ταχυμετρίας και αναφέρονταν στο 

τοπικό αυθαίρετο σύστημα του δικτύου που ιδρύθηκε για την τεκμηρίωση. Ήταν απαραίτητος επομένως, 

ένας κατάλληλος μετασχηματισμός, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η προβολή των σημείων κάθε 

όψης σε ένα επίπεδο παράλληλο με αυτήν, για να προκύπτουν τα γεωμετρικά παράγωγα χωρίς 

παραμορφώσεις. Επιλέχθηκε λοιπόν η ανατολική πλευρά του ναού και καταγράφηκαν, με βάση το 

τρισδιάστατο νέφος, οι συντεταγμένες 15 σημείων σε επίπεδες περιοχές του ανώτερου αναβαθμού, 

ώστε να αντιπροσωπεύουν μία ευθεία με τη διεύθυνση της ανατολικής όψης (Νότος → Βοράς). Στη 

συνέχεια το ζητούμενο αζιμούθιο υπολογίστηκε με ελαχιστοτετραγωνικό τρόπο και προέκυψε η τελική 

διεύθυνση - γωνία στροφής 37.1570grad. Τα σημεία, τα νέφη και το μοντέλο του κίονα στράφηκαν στον 

τρισδιάστατο χώρο (γύρω από τον άξονα των υψομέτρων) χρησιμοποιώντας την υπολογισμένη γωνία. 

Για την παραγωγή των σχεδίων κλίμακας 1:50, εφαρμόσθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε η 

πληροφορία που περιλάμβαναν να είναι της ίδιας ακρίβειας και ποιότητας χωρίς ελλείψεις. Αρχικά για 

κάθε σχέδιο αποφασίστηκε ποιο θα είναι το κύριο επίπεδο προβολής των στοιχείων του μνημείου που 

απεικονιζόταν· ως επίπεδο προβολής επιλέχθηκε, για την κάτοψη ο στυλοβάτης, για την οριζόντια τομή 

το νοητό επίπεδο με στάθμη 96.12 m που τέμνει τους χαμηλότερους σφονδύλους κοντά στη βάση, για 

τις όψεις το νοητό κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει σε ίσα τμήματα τους εκάστοτε μπροστινούς κίονες 

και για τις τομές το εκάστοτε επίπεδο τομής. Στη συνέχεια, για τη σχεδίαση των περιγραμμάτων όλων 

των τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων του ναού, χρησιμοποιήθηκαν τομές του τρισδιάστατου 

νέφους σημείων. Η εξαγωγή αυτών των τομών έγινε στο Geomagic Qualify, επιλέγοντας κάθε φορά 

το επίπεδο, την απόστασης τομής από το επίπεδο και το επιθυμητό πάχος (Εικόνα 3.28). Έπειτα γινόταν 

στο AutoCAD Map 3D η σχεδίαση των βασικών γραμμών με βάση τις τομές, πραγματοποιώντας 

ελέγχους με τα μετρημένα γεωδαιτικά σημεία. Για τα προβαλλόμενα στοιχεία χρησιμοποιήθηκε 

πληροφορία από το νέφος και με απευθείας σχεδίαση σε 3D, όπου η γεωμετρία των αρχιτεκτονικών 

μελών ή η φθορά των αρχιτεκτονικών επιφανειών δεν επέτρεπαν την εύκολη ερμηνεία της γεωμετρίας 

στο τρισδιάστατο χώρο. Για το σκοπό αυτό το νέφος εισάχθηκε στο AutoCAD Map 3D, μέσω του 

Autodesk ReCap 360 (Εικόνα 3.29). Οι περισσότερες λεπτομέρειες στα σχέδια στα σχέδια προστέθηκαν 

με βάση τα μετρημένα γεωδαιτικά σημεία (Εικόνα 3.30) και τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά σχέδια. Για τον 

κίονα Α που υπήρχε η μεγαλύτερη απώλεια πληροφορίας από τις σκαλωσιές, τα αρχιτεκτονικά 

περιγράμματα, καθώς και οι λεπτομέρειες συμπληρώθηκαν κατόπιν ψηφιοποίησης στις ορθοεικόνες. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δόθηκε προσοχή, ώστε η πληροφορία που προστέθηκε στα σχέδια, να 

συμφωνεί με τη λεπτομέρεια που αντιστοιχεί στην κλίμακα 1:50 και επομένως εφαρμόσθηκε απλοποίηση 

των χαρακτηριστικών με αφαιρετική λογική. Επίσης σε κάποιες οψοτομές προστέθηκαν οι γεω-

αναφερμένες ορθοεικόνες του κίονα Α, καθότι με τη χρήση τους μπορούσε να ερμηνευθεί καλύτερα 

ποιοι κίονες βρίσκονταν σε πιο κοντινό και ποιοι σε πιο μακρινό επίπεδο (κατά την ανάγνωση των 

σχεδίων). 

Για την παραγωγή των σχεδίων του κίονα Α χρησιμοποιήθηκαν οι ορθοεικόνες και τα ψηφιοποιημένα 

επί αυτών αποτελέσματα, τόσο για τις αρχιτεκτονικές γραμμές και λεπτομέρειες -με τη λογική της 

πληροφορίας που ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη κλίμακα (1:25)-, όπως και για τα άλλα σχέδια, όσο 

και για τα υλικά και τους τύπους φθοράς (Ενότητα 3.2.6). 
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Κατά τη σύνταξη των τοπογραφικών σχεδίων ακολουθούνταν κάποιες βασικές αρχές, όπως: 

- Δημιουργία κατάλληλων θεματικών επιπέδων – σχεδιαστικών φύλλων για την ταξινόμηση ομοειδών 

στοιχείων, όπως για παράδειγμα στοιχεία τομής, στοιχεία προβολής, λεπτομέρειες, υλικά και φθορές. 

- Επιλογή διαφορετικών τόνων του γκρι και γραμμογραφίας για την απεικόνιση διαφορετικών στοιχείων 

του αρχιτεκτονήματος σε κάθε σχεδιαστικό φύλλο, προκειμένου για το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και 

την ευκρινέστερη ανάγνωση – ευκολότερη ερμηνεία του. 

- Σχεδίαση υψομετρικής κλίμακας με υποδιαιρέσεις του ½ του μέτρου (κλίμακα 1:50) ή του ¼ του μέτρου 

(κλίμακα 1:25), για τα σχέδια των κατακόρυφων τομών και των όψεων, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να 

μπορεί εύκολα να αντλήσει την υψομετρική πληροφορία (ύψος κατασκευής, διαστάσεις αρχιτεκτονικών 

μελών, υψομετρικές διαφορές μεταξύ στοιχείων της κατασκευής, κ.ά.). 

Εικόνα 3.28: Εξαγωγή τομής του 3D νέφους στο Geomagic Qualify για τη σχεδίαση της ανατολικής όψης 

Εικόνα 3.29: Σχεδίαση σε 3D – συμπλήρωση σχεδίων Εικόνα 3.30: Έλεγχος – συμπλήρωση σχεδίων με γεω-

δαιτικά μετρημένα σημεία τομών και λεπτομερειών 
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- Σχεδίαση ειδικών συμβόλων για τις υψομετρικές στάθμες που απεικονίζονται στα σχέδια. Δίπλα σε αυτά 

αναγραφόταν το απόλυτο υψόμετρο του συγκεκριμένου στοιχείου του αρχιτεκτονήματος ή το υψόμετρο 

σε σχέση με το σημείο που είχε ορισθεί – επισημανθεί ως υψομετρική αφετηρία (σε χαμηλό σημείο του 

μνημείου). Ο συμβολισμός της στάθμης είναι ένα εποπτικό μέσο, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη 

να αντιληφθεί εύκολα την τρίτη διάσταση. 

- Σχεδίαση της γραφικής κλίμακας 

- Αναγραφή των γενικών και τμηματικών διαστάσεων της κατασκευής και του άμεσου περιβάλλοντος 

στα σχέδια της οριζόντιας τομής, της κάτοψης και στο τοπογραφικό διάγραμμα. 

- Επισήμανση της κατεύθυνσης του βορρά με σύμβολο, στα σχέδια της οριζόντιας τομής, της κάτοψης 

και στο τοπογραφικό διάγραμμα. 

- Σχεδίαση κανάβου αναφοράς για το τοπογραφικό διάγραμμα. 

- Σχεδίαση κατάλληλου υπομνήματος, για την καταγραφή των αντιστοιχιών των γραμμών, των τονικών 

διαβαθμίσεων ή συμβολισμών με τα στοιχεία του αρχιτεκτονήματος που αναπαριστούν. Στο υπόμνημα 

που συνόδευε το σχέδια των κατακόρυφων τομών και όψεων, περιλαμβανόταν και απόσπασμα της 

κάτοψης της κατασκευής, στο οποίο εμφανιζόταν η θέση της κατακόρυφης τομής, δηλαδή το ίχνος του 

κατακόρυφου επιπέδου και σημειωνόταν με βέλος η εκάστοτε όψη που απεικονιζόταν. 

- Σχεδίαση στο δεξιό κάτω άκρο των σχεδίων, πίνακα διαστάσεων Α4 όπου καταγράφονται ο κύριος, ο 

τίτλος και ο κωδικός του έργου,  ο μελετητής, η ημερομηνία, ο αριθμός και ο τίτλος του σχεδίου. 

Εικόνα 3.31: Σχέδιο Ανατολικής όψης 
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3.2.5. Παραγωγή σχεδίων για υποβοήθηση της μοντελοποίησης με Διακριτά Στοιχεία 

Η μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των κλασσικών μνημείων είναι ένα ουσιώδες βήμα προς την 

ολοκληρωμένη διάγνωση και τις επεμβάσεις προστασίας. Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι 

τέτοια αρχιτεκτονήματα, γενικά, δεν είναι ευάλωτα σε συνήθεις σεισμικές κινήσεις. Όμως, η κατάρρευση 

μπορεί να συμβεί πιο εύκολα όταν υπάρχουν ατέλειες στα δομικά μέλη, όπως αποκολλήσεις υλικού, 

μετακινήσεις σφονδύλων, κλίση των κιόνων λόγω αστοχίας στα θεμέλια, κ.ά. Επιπλέον, η κατανόηση 

της δυναμικής απόκρισης σχετίζεται με την εντόπια σεισμική ιστορία και μπορεί να δώσει πληροφορίες 

για σεισμούς, στο παρελθόν, που ήταν απαραίτητοι για να οδηγήσουν τα μνημεία στη σημερινή τους 

κατάσταση (Psycharis et al., 2003). 

Οι κλασσικοί κίονες, είναι κατασκευασμένοι ξερολιθικά από σφονδύλους προσεκτικά κατεργασμένους 

και τοποθετημένους, συνήθως από ασβεστώδες πέτρωμα. Η απόκρισή τους είναι μη γραμμική και 

πολύπλοκη, επειδή η δομή αλλάζει κατά τη διάρκεια των σεισμικών διεγέρσεων μεταξύ των διαφορετικών 

‘τρόπων’ δόνησης, καθένας από τους οποίους διέπεται από ένα σύνολο διαφορετικών εξισώσεων 

κίνησης. Στη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού οι κίονες αποκρίνονται με έντονο λικνισμό και, ανάλογα με 

το μέγεθος των επαγόμενων επιταχύνσεων, ολίσθηση των σφονδύλων. Σπάνια, ενέχονται σύνδεσμοι 

στις αρθρώσεις, που περιορίζουν την ολίσθηση, αλλά όχι, εν γένει, τον λικνισμό (Psycharis et al., 2000). 

Εν γένει, η ευπάθεια των μνημείων σε σεισμούς εξαρτάται από δύο παραμέτρους: το μέγεθος της 

κατασκευής και την περίοδο του σεισμικού μεγέθους. Σχετικά με το μέγεθος, οι μεγαλύτεροι κίονες είναι 

πιο σταθεροί από τους μικρότερους, με ίδιες αναλογίες διαστάσεων. Αναφορικά με την περίοδο της 

διέγερσης, αυτή επηρεάζει σημαντικά την απόκριση και την πιθανότητα κατάρρευσης, με τους σεισμούς 

μικρότερων συχνοτήτων να είναι να είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από αυτούς των υψηλότερων. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, οι κινήσεις του εδάφους κοντά στην επιφάνεια που έχουν παλμούς κατευθυντικότητας με 

μεγάλες περιόδους, μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση της κατασκευής (Psycharis, 2015). 

Η αποτίμηση της σεισμικής αξιοπιστίας ενός μνημείου είναι προαπαιτούμενο για την ορθολογική λήψη 

αποφάσεων κατά τη διαδικασία αποκατάστασης. Η σεισμική ευπάθεια του κίονα, δεν σχετίζεται μόνο με 

τον κίνδυνο κατάρρευσης, αλλά επίσης με το μέγεθος των αναμενόμενων μέγιστων και εναπομεινάντων 

μετατοπίσεων των σφονδύλων, πληροφορίες ζωτικής σημασίας που βοηθούν τις αρμόδιες αρχές να 

αποφασίσουν για τις απαραίτητες επεμβάσεις. Αυτή η διαδικασία αποτίμησης δεν είναι απλή, όχι μόνο 

επειδή η απόλυτα ακριβής ανάλυση της κατάστασης ακριβώς πριν την κατάρρευση είναι πρακτικά 

αδύνατη εξ αιτίας της ευαισθησίας της απόκρισης σε μικρές αλλαγές στη γεωμετρία και τη δυσκολία 

της ακριβούς μοντελοποίησης των υπαρχόντων ατελειών, αλλά επίσης λόγω του ότι τα αποτελέσματα 

εξαρτώνται εντόνως από τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης (Psycharis et al., 2013). 

Είναι εμφανές λοιπόν, ότι η αποτίμηση της σεισμικής αξιοπιστίας των αρχαίων μνημείων διευρύνει τη 

γνώση που έχουμε για το πώς αυτά επιβίωσαν διαμέσου των αιώνων και επίσης βοηθά στη διαδικασία 

με βάση την οποία τίθενται οι προτεραιότητες για τις μελλοντικές επεμβάσεις. Αυτό το έργο δεν είναι 

ασήμαντο και απαιτεί διεύρυνση της γνώσης για τις έννοιες της σχεδίασης με βάση την αποδοτικότητα 

για την αποτίμηση της ικανότητας των αρχαίων μνημείων (Ambraseys and Psycharis, 2012). 

Αξιοποιώντας τη σημαντική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, 

μία αριθμητική προσέγγιση που βασίζεται σε πραγματικά διακριτά σώματα μπορεί να οδηγήσει στην 

καλύτερη κατανόηση της συνολικής δομικής συμπεριφοράς ενός αρχαίου μνημείου. Αν και οι Μέθοδοι 

των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση προβλημάτων με 

ορισμένες ασυνέχειες, αυτές οι μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για την ανάλυση συστημάτων που 

χαρακτηρίζονται από συνεχείς μεταβολές της γεωμετρίας και των συνθηκών επαφής μεταξύ των 

επιμέρους σωμάτων. Εν αντιθέσει, οι Μέθοδοι των Διακριτών Στοιχείων (DEM), έχουν αναπτυχθεί, 

συγκεκριμένα για συστήματα με διακριτά σώματα που μπορούν να κινούνται ελεύθερα στον χώρο και 

να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με δυνάμεις επαφής, παρέχοντας μία αυτόματη και αποτελεσματική 

αναγνώριση όλων των επαφών (Komodromos et al., 2008). 
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Το στάδιο της επεξεργασίας που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα αφορούσε στη δημιουργία 

εξειδικευμένων τοπογραφικών προϊόντων που θα διευκόλυναν τη μοντελοποίηση των δομικών μελών 

του ναού, για την ανάλυση της απόκρισής σε σεισμικές διεγέρσεις με τη Μέθοδο Διακριτών Στοιχείων. 

Μέσω της ορθής γεωμετρικής τεκμηρίωσης ενός αρχιτεκτονήματος, γίνεται εφικτός ο προσδιορισμός 

της ακριβούς θέσης και των διαστάσεων των δομικών μελών του. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν στην 

ορθότερη δομητική μοντελοποίηση σε τρεις διαστάσεις. Το δομικό μοντέλο συχνά αποτελεί αντικείμενο 

υποθέσεων, που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής και της διαγνωστικής μελέτης. Αυτές 

διατυπώνονται προκειμένου για την εφαρμογή ενός επαρκούς σκελετού, από θεωρητικές αρχές και 

γενικεύσεις, που θα επιτρέψει την ευκολότερη ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς. Περιλαμβάνουν 

τις αρχές, τις σχετιζόμενες με τη μοντελοποίηση της γεωμετρίας των δομικών μελών, αλλά και τις 

συγκεκριμένες εξισώσεις που υιοθετούνται. Ο αναλυτής καλείται, συνήθως, να συνεισφέρει σε αυτές τις 

υποθέσεις με βάση την προσωπική του εμπειρία ή/και προηγούμενες προσομοιώσεις. Επιπλέον τα 

δομικά μοντέλα βασίζονται σε ένα ακόμα σύνολο πιο συγκεκριμένων υποθέσεων, που αφορούν στη 

γεωμετρία, τη μορφολογία, την παθολογία και τις ασυνέχειες, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών. Παρά 

τις προσπάθειες για λεπτομερή επιθεώρηση και τεκμηρίωση, η ποσότητα της πληροφορίας που 

συλλέγεται δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να περιγράψει την πλήρη πολυπλοκότητα μίας ιστορικής 

κατασκευής, ούτε το οποιοδήποτε πιθανό μοντέλο θα είναι ικανό να ικανό να τη συμπεριλάβει. Συνεπώς 

ακολουθείται συνήθως μία λογική απλοποίηση-γενίκευσης των χαρακτηριστικών, που άλλωστε, μπορεί 

να θεωρηθεί και εγγενές χαρακτηριστικό της. Η αποτυχία ενός μοντέλου δομής να αντιπροσωπέψει 

επαρκώς τα πραγματικά φαινόμενα μηχανικής και αντοχών που παρατηρούνται στην κατασκευή (ή 

τουλάχιστον, όσα ο αναλυτής προσπαθεί να προσομοιώσει) πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

είναι απαραίτητη μία διαφορετική προσέγγιση (Roca, 2004 και Ψυχάρης κ.ά., 2005). 

Η τρισδιάστατη τεκμηρίωση ιστορικών κατασκευών με την τεχνική των επίγειων σαρώσεων αποτελεί ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο στη μοντελοποίηση της δομής των ιστορικών κατασκευών με διακριτά ή 

πεπερασμένα στοιχεία. Τα νέφη σημείων μπορούν να υποστούν επεξεργασία, ώστε να προκύψουν τα 

απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τη μοντελοποίηση, μέσω κάποιων απλών δισδιάστατων 

σχεδίων (Arias et al., 2007), απλοποιημένων τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων (Artese et al., 2016) 

ή ακολουθώντας περισσότερο αυτόματες διαδικασίες (Castellazzi, et al., 2015).    

Για την περίπτωση του ναού του Πυθίου Απόλλωνα οι αναλύσεις της σεισμικής απόκρισης βασίστηκαν 

σε προσομοιώματα του μνημείου τα οποία κατασκευάστηκαν σύμφωνα με δισδιάστατα σχέδια που 

αναπαριστούσαν απλοποιημένα τη γεωμετρία του μνημείου. Αυτά προέκυψαν μετά από περαιτέρω 

επεξεργασία των όψεων και τομών, ώστε να περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία για τη θέση και τις 

διαστάσεις των δομικών μελών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη, σε εκείνη τη φάση, οι βλάβες (Εικόνες 

3.32 – 3.34). Για την ανωδομή έγιναν υποθέσεις λόγω ελλείψεων στην αρχιτεκτονική και κατασκευαστική 

τεκμηρίωση. Έγιναν επιλύσεις για δύο περιπτώσεις: (i) πολυσπόνδυλους κίονες, για τους οποίους 

λήφθηκαν υπόψη οι σπόνδυλοι κάθε κίονα, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους και 

(ii)μονολιθικούς κίονες, στους οποίους οι σπόνδυλοι των κιόνων θεωρήθηκαν μονολιθικά συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους λόγω του εσωτερικού πυρήνα από οπλισμένο σκυρόδεμα (καθώς δεν ήταν γνωστό πιο θα 

είναι το επικρατέστερο σενάριο για την αποκατάσταση του μνημείου. Και στις δύο περιπτώσεις, η 

ανωδομή ήταν ίδια. Η απεικόνιση των δύο μοντέλων φαίνεται στα σχήματα 3.35 – 3.36. Όλες οι επιλύσεις 

έγιναν με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων και συγκεκριμένα με χρήση του προγράμματος 3DEC. Για 

τη λεπτομερέστερη ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς του μνημείου, εκτελέσθηκε επιπλέον, πιλοτικά 

για τον κίονα Α, λεπτομερέστερη μοντελοποίηση. Αυτήν πραγματοποιήθηκε με τη θεώρηση ότι μετά την 

αποκατάσταση θα διατηρούνταν όλα τα λίθινα τμήματα του κίονα (αυθεντικά και αποκατάστασης) τα 

οποία θα συγκολλούνταν με συμβατά ανόργανα κονιάματα και οπλισμό τιτανίου. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκαν επιπλέον διαγράμματα των όψεων του κίονα Α και τομών ανά σφόνδυλο, που 

αναπαριστούσαν τη γεωμετρία που θα είχε θεωρητικά αποκατεστημένος. Για τη σχεδίασή τους δεν 

λήφθηκαν υπόψη μόνο τα εμφανή όρια των υλικών αλλά και οι βαθιές ρωγμές και η προσεγγιστική 

γεωμετρία του μονολιθικού πυρήνα του κίονα από οπλισμένο σκυρόδεμα (Εικόνα 3.7). 
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Εικόνα 3.32: Σχέδια απλοποιημένης γεωμετρίας – Ανατολική όψη 

Εικόνα 3.33: Σχέδια απλοποιημένης γεωμετρίας – Νότια όψη 

Εικόνα 3.34: Σχέδια απλοποιημένης γεωμετρίας – Οριζόντια τομή 
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Εικόνα 3.35: Προσομοίωμα με πολυσπόνδυλους 

κίονες 
Εικόνα 3.36: Προσομοίωμα με μονολιθικούς κίονες 

Εικόνα 3.37: Σχέδια απλοποιημένης γεωμετρίας με λεπτομέρειες για τα τμήματα των λιθοσωμάτων 
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3.2.6. Χαρτογράφηση δομικών υλικών και φθορών 

Αυτό το στάδιο επεξεργασίας περιλάμβανε την αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και ψηφιοποιήση των 

υλικών όλων των οικοδομικών φάσεων (για τον κίονα Α) και των μορφών φθοράς. Τα αποτελέσματα 

θα χρησίμευαν τόσο για τη σχεδίαση θεματικών χαρτών, όσο και για τη δημιουργία των απαραίτητων 

χωρικών οντοτήτων, που θα αποτελούσαν το βασικό υπόβαθρο της διαχείρισης και ανάλυσης που θα 

πραγματοποιούταν μέσω του συστήματος των γεωγραφικών πληροφοριών. 

Προκειμένου για τη σχεδιαστική καταγραφή των υλικών και των φθορών σε περιβάλλον AutoCAD, έγινε 

αρχικά ο προσδιορισμός των διαφορετικών επιπέδων σχεδίασης ομοειδών πληροφοριών (Layers) που 

αντιστοιχούσαν στα διάφορα υλικά και τις ποικίλες μορφές φθοράς και γενικά στις οντότητες των 

θεματικών χαρτών (όπως περιγράμματα αρχιτεκτονικών μελών). Τα αντικείμενα ψηφιοποιήθηκαν είτε με 

τη χρήση κλειστών πολυγώνων που απέδιδαν τις αντίστοιχες περιοχές (polyline), είτε γραμμών που 

απέδιδαν γραμμικά στοιχεία (line). Η ψηφιοποίηση έγινε κυρίως με βάση τα χρώματα, τις υφές και τα 

μοτίβα εμφάνισης, δηλαδή, με βάση την οπτική παρατήρηση. Για τη σωστή ταυτοποίηση των υλικών, 

έγινε επιπλέον διερεύνηση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής – ιστορικής τεκμηρίωσης (Fain, 2015) 

και των χαρακτηρισμών των υλικών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διαγνωστικής Μελέτης 

του Εργαστηρίου Υλικών της Σχολής ΧΜ ΕΜΠ μέσω της μεταπτυχιακής εργασίας του Β. Κεραμίδα (2017). 

 

Στην εικόνα 3.38 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο της χαρτογράφησης των υλικών, που έγινε σε ένα 

επίπεδο (όπως κα για τις φθορές, προκειμένου να είναι πιο εποπτικά και εύκολα ερμηνεύσιμα κατά τη 

διαδικασία οπτικοποίησης και ανάλυσης μέσω του ΣΓΠ. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

τεύχος των σχεδίων. 

Εικόνα 3.38: Στιγμιότυπο από τη διαδικασία χαρτογράφησης των υλικών 
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† Για την αναπαράσταση της τρίτης διάστασης (βάθος) των υλικών και της απώλειας όγκου του κίονα 

(σε σχέση με ένα προσεγγιστικό ιδεατό πολύπλευρο), έγινε επιπλέον χαρτογράφηση, θεωρώντας τη 

στήλη σκυροδέματος στον πυρήνα του κατακόρυφη, εφ’ όσον οι πηγές δεν το ανεδείκνυαν. 

Τα χαρακτηριστικά επίπεδα στα οποία έγινε η ταξινόμηση και η χαρτογράφηση για τα υλικά, ήταν: 

• Αυθεντικό επίχρισμα 

• Αυθεντικός λίθος 

• Λίθος αποκατάστασης 1 

• Λίθος αποκατάστασης 2 

• Τσιμέντο 

• Τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης 

• Σκυρόδεμα 

 

Σχετικά με τους τύπους των φθορών, έγινε προσπάθεια κατηγοριοποίησης με βάση το γλωσσάρι της 

ISCS, (ICOMOS, 2008). Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τα αίτια και την προέλευσή τους 

επαληθεύτηκαν κατά το στάδιο της ανάλυσης στην πλατφόρμα του ΣΓΠ (Ενότητα 3.3.5). Ακολουθούν 

ορισμένες παρατηρήσεις, ως προς την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αναγνώριση, τη 

σχεδιαστική απόδοση, αλλά και την κατηγοριοποίηση των μοτίβων φθοράς: 

• Ρωγμές 

Μεμονωμένες σχισμές, διακριτές εύκολα με παρατήρηση με γυμνό μάτι. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης 

των ορθοεικόνων και λόγω του διαφορετικού φωτισμού των επιφανειών δεν ήταν διακριτές οι τριχοειδείς 

ρηγματώσεις, αλλά μόνο οι μεγαλύτερες ρήξεις που συνοδεύονταν από απώλεια υλικού, μετακίνηση 

των παρειών (χείλη) ή συνδέονταν με άλλες μορφές διάβρωσης που τις καθιστούσαν ορατές. Συχνά 

συγχέονται με εξαλλοιώσεις φλεβώσεων του λίθου -η χρήση κοντινών φωτογραφιών ή μικροσκοπίου 

μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση και ακριβή καταγραφή. Αναπαραστάθηκαν με τεθλασμένες γραμμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποσάθρωση 

Επηρεάζει τους λίθους σε διαφορετικές κλίμακες, καθώς μπορεί να εμφανιστεί μόνο επιφανειακά ή σε 

βάθος. Η υποβάθμιση αρχίζει γενικά από την επιφάνεια του υλικού. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί 

η απώλεια που προκαλεί στον όγκο του εκάστοτε μέλους -αποτελεί μόνο μια ένδειξη αλλοίωσης στο 

επίπεδο της αρχιτεκτονικής επιφάνειας (δεν εκτιμάται το βάθος της φθοράς) και δίνει μια γενική εικόνα 

των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται έντονα. Όπου ήταν ευδιάκριτες περιοχές με κατακερματισμό, 

Εικόνα 3.39: Ρωγμές 
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θρυμματισμό ή κονιορτοποίηση, ορίστηκε το περίγραμμά τους σε σχέση με τις σχετικά υγιείς περιοχές. 

Οι περιοχές με έντονη αποσάθρωση παρατηρήθηκε ότι συχνά γειτνίαζαν με τα ‘γεμίσματα’ οπλισμένου 

σκυροδέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποφλοιώσεις 

Αποκολλήσεις υλικών ή κονιαμάτων που ομοιάζουν με απολέπιση και δεν ακολουθούν τη δομή του 

υλικού κατά την αποσύνδεση, παράλληλες προς την επιφάνεια. Το πάχος τους κυμαίνεται στην κλίμακα 

των χιλιοστών έως και λίγων εκατοστών και το μέγεθός τους είναι αμελητέο σε σχέση με τις συνολικές 

διαστάσεις των επιφανειών. Αναπαραστάθηκαν με τη χρήση κλειστών πολυγώνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποχρωματισμοί 

Αλλαγές στο χρώμα των λίθων σε μία έως τρεις εκ των χρωματικών παραμέτρων: χροιά, αξία και 

κορεσμό. Ήταν εν γένει χρωματισμοί πρασινωποί, με χαμηλή ένταση χρώματος και λαμπρότητας, που 

ήταν εμφανείς και σε μικρό βάθος. Λόγω των ιδιοτήτων αυτών έγινε μία πρώτη υπόθεση, ότι επρόκειτο 

για βιοδιάβρωση (μούχλα, άλγη). Ήταν συχνά δύσκολος ο διαχωρισμός τους από τις επιφάνειες με 

συγκέντρωση επικαθίσεων, καθώς παρουσίαζαν, οπτικά, παρόμοιες τιμές χροιάς στα χρώματα, ενώ 

εμφανίζοντας και σε διάφορες διαβαθμίσεις. Περιεγράφηκαν με πολύγωνα όπου ήταν πιο έντονοι. 

Εικόνα 3.40: Αποσάθρωση 

Εικόνα 3.41: Αποφλοιώσεις 
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• Κυψέλωση 

Σχηματισμοί, στις λίθινες επιφάνειες, κοιλοτήτων (κυψελίδων) που μπορεί να διασυνδέονται και έχουν 

διάφορα σχήματα και μεγέθη, συνηθέστερα στην κλίμακα του εκατοστού. Η καταγραφή της κυψέλωσης 

έγινε με πολύγωνα, προσεγγιστικά ανά περιοχές, όπου ήταν ο επικρατέστερος εκ των τύπων φθοράς, 

με εμφανείς τις κυψελίδες, καθώς σε περιοχές όπου είχε επιδράσει συνδυαστικά με άλλες ανθρωπογενείς 

και φυσικές αιτίες απωλειών υλικού δεν ήταν δυνατό να αναγνωρισθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Εξανθήσεις 

Γενικά υπόλευκοι κονιώδεις ή τριχοειδείς κρύσταλλοι στην επιφάνεια των υλικών. Οι εξανθήσεις είναι μη 

συνεκτικές και συχνά αποτελούνται από κρυστάλλους διαλυτών αλάτων. Η οριοθέτησή τους έγινε με 

κλειστά πολύγωνα, ενώ παρατηρήθηκε ότι ήταν ευκολότερη για τους λίθους αποκατάστασης παρά για 

τους αυθεντικούς λίθους, συνεπώς έγινε η υπόθεση ότι μπορεί να είχαν διαφορετική προέλευση στις 

δύο αυτές περιπτώσεις (π.χ. ανακρυσταλωμένο υλικών ενεματώσεων από προηγούμενες επεμβάσεις -

που δεν είχαν τεκμηριωθεί επαρκώς στην ιστορική τεκμηρίωση- για τους αυθεντικούς λίθους). 

Εικόνα 3.43: Κυψέλωση 

Εικόνα 3.42: Αποχρωματισμοί 
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• Μαύρες επικαθίσεις 

Συγκεντρώσεις εξωγενών υλικών ποικίλου πάχους -επιφέρουν εντονότατη χρωματική αλλοίωση. Έγινε η 

υπόθεση ότι επρόκειτο για άλγη. Ψηφιοποιήθηκαν με κλειστά πολύγωνα εμφανίζονταν κυρίως στα 

ψηλά τμήματα του κίονα, σε περιοχές αυθεντικού λίθου όπου συνυπήρχε έντονη κυψέλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πορτοκαλί επικαθίσεις 

Συγκεντρώσεις εξωγενών υλικών (ήπια χρωματική αλλοίωση), ψηφιοποιήθηκαν με κλειστά πολύγωνα 

και λόγω της μορφολογίας/ υφής τους έγινε η υπόθεση ότι πρόκειται για ληχείνες. 

• Μηχανικές βλάβες 

Απώλειες λίθινων όγκων, εμφανώς λόγω κάποιας μηχανικής δράσης. Περιεγράφηκαν με κλειστά 

πολύγωνα και είχαν περίπου κυκλική διατομή. Επρόκειτο για τις οπές που είχαν δημιουργηθεί κατά τις 

επεμβάσεις της Ιταλοκρατίας, ώστε να τοποθετηθούν ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία, η κύρια λειτουργία 

των οποίων ήταν η μεταφορά και η καθοδήγηση για την τέλεια επανατοποθέτηση των σφονδύλων. 

 

Εικόνα 3.44: Λευκές εξανθήσεις 

Εικόνα 3.45: Μαύρες και πορτοκαλί επικαθίσεις 
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Στην εικόνα 3.47 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από την χαρτογράφηση των φθορών σε περιβάλλον 

AutoCAD. Οι εμβαδομετρήσεις και η περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του ΣΓΠ. Τα τελικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τεύχος των σχεδίων. 

 

Εικόνα 3.46: Μηχανικές βλάβες 

Εικόνα 3.47: Στιγμιότυπο χαρτογράφησης των τύπων φθοράς 
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3.3. Αποθήκευση και Διαχείριση Διεπιστημονικής Πληροφορίας με ΣΓΠ 

Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, για την αποθήκευση, τη διαχείριση και 

την οπτικοποίηση της διεπιστημονικής πληροφορίας που προέκυψε από την τεκμηρίωση και τη 

διαγνωστική διερεύνηση (Tsilimantou, 2018). Η ανάπτυξη του ΣΓΠ (Διάγραμμα 3.3) αφορούσε στο λογικό 

σχεδιασμό της γεωβάσης δεδομένων, τη συγκέντρωση και την οργάνωση των διεπιστημονικών 

δεδομένων, τον φυσικό σχεδιασμό-υλοποίηση και την ενημέρωση των δομών, ενώ ακολούθησε η 

διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων που είχαν εισαχθεί στο σύστημα.  

 

3.3.1. Λογικός σχεδιασμός ΣΓΠ 

Η βάση δεδομένων αποφασίστηκε ότι δεν θα πρέπει να διαρθρώνεται σύμφωνα με την τοποθέτηση του 

μνημείου στο χώρο, τον προσανατολισμό και τις κατασκευαστικές του φάσεις, και με τη δυσδιάστατη 

λογική απεικόνισής του σε όψεις, όπως θα εφαρμοζόταν σε ένα σύνηθες ιστορικό ΣΓΠ (Νικητάκος, 

2013). Για τον λογικό σχεδιασμό της γεωβάσης, λήφθηκε υπ’ όψη, ότι η διεπιστημονική τεκμηρίωση και 

η ολοκληρωμένη διάγνωση πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά για ένα μεμονωμένο τμήμα του ναού (κίονας 

Α) και ενδεχόμενη συνέχισή τους θα ακολουθούσε ίδια λογική. Το τμήμα αυτό του μνημείου αποτελούσε 

σύνθετη, με δύσκολα διαχωρίσιμες τις οικοδομικές φάσεις, κατασκευή. Επιπλέον, τα οπτικοποιημένα 

αποτελέσματα που θα προκύπταν από το ΣΓΠ έπρεπε να είναι στο ίδιο επίπεδο για ευκολότερη σύγκριση, 

αφού η χαρτογράφηση των υλικών και των φθορών είχε πραγματοποιηθεί σε ορθοφωτογραφίες του 

κίονα και όχι στο ανάπτυγμά του και συνεπώς υπήρχε το ενδεχόμενο να προκύψουν δυσερμηνείες.  

Διάγραμμα 3.3: Διάγραμμα ροής σχεδιασμού και υλοποίησης Ιστορικού ΣΓΠ 
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Έτσι, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιεγράφηκαν ανωτέρω, σχεδιάστηκε ένα εννοιολογικό-

λογικό διάγραμμα, που περιέγραφε το μνημείο σε επιμέρους τμήματα εφαρμογής της διεπιστημονικής 

διερεύνησης. Το λογικό μοντέλο της γεωβάσης θα αποτελούταν από τέσσερα επίπεδα. Από το γενικό 

στο πιο ειδικό, αυτά θα περιλάμβαναν: το μνημείο, τα τμήματα του μνημείου που ενδιαφέρει η πιλοτική 

μελέτη, τους τύπους των ενσωματωμένων δεδομένων (με άλλα λόγια, τους τύπους των αποτελεσμάτων 

της διεπιστημονικής τεκμηρίωσης), και τελικά τις κατηγορίες των χωρικών οντοτήτων που αντιστοιχούν 

σε κάθε έναν από τους τύπους τεκμηρίωσης (Διάγραμμα 3.4). 

3.3.2. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 

Το επόμενο βήμα προς την υλοποίηση του ΣΓΠ ήταν η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και οργάνωση 

της διαθέσιμης διεπιστημονικής πληροφορίας που προέκυψε από την τεκμηρίωση, τη χαρτογράφηση, 

τη διαγνωστική μελέτη και τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων. 

◊ Τα δεδομένα αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης που συγκεντρώθηκαν ώστε να συμπεριληφθούν στο ΣΓΠ, 

ήταν κυρίως γραμμικές χωρικές οντότητες, δηλαδή, τα περιγράμματα των αρχιτεκτονικών μελών, οι 

αρχιτεκτονικές γραμμές και οι λεπτομέρειες που ψηφιοποιήθηκαν πάνω στις ορθοεικόνες του κίονα Α. 

Δυναμικά το σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τεχνικές εκθέσεις σχετικά. 

◊ Τα δεδομένα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης που θα χρησίμευαν για την κατασκευή του ΣΓΠ, ήταν οι 

ορθοεικόνες (χρήση ως raster image υποβάθρων) και όλες οι ψηφιοποιημένες χωρικές οντότητες. 

◊ Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, αφορούσαν σε πληροφορίες αφ’ ενός κλιματικές και 

αφ’ ετέρου μικροκλιματικές. Οι κλιματικές πληροφορίες, περιλάμβαναν όσα στοιχεία μπορούσαν να 

συγκεντρωθούν για τις συνθήκες του περιβάλλοντος του μνημείου και συγκεκριμένα: 

Διάγραμμα 3.4: Εννοιολογικό διάγραμμα της βάσης δεδομένων του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα. (Κάθε πλαίσιο 

αποτελεί μία οντότητα και κάθε γραμμή έναν συσχετισμό.) 
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Α. Γενικά δεδομένα που σχετίζονταν με μηνιαίες μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές για τη θερμοκρασία, 

την υγρασία, τη βροχόπτωση και τους ανέμους. Οι τιμές αυτές αντλήθηκαν από διαθέσιμα διαχρονικά 

δεδομένα της ΕΜΥ (hnms.gr) για την περιοχή της Ρόδου και αντιστοιχούσαν σε όλα τα υλικά του ναού. 

Κυρίως όμως, την πιλοτική μελέτη ενδιέφεραν εκείνες οι τιμές που αφορούσαν τον Νοέμβριο, μήνα κατά 

τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις της διαγνωστικής διερεύνησης. 

 

B. Πιο λεπτομερή δεδομένα, που αντιστοιχούσαν ακριβώς στις ώρες της μέτρησης των μικροκλιματικών 

δεδομένων για κάθε σφόνδυλο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκρισή τους, αλλά και να είναι 

εφικτή η άμεση συσχέτιση αυτών των μεγεθών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υλικών, όπως οι 

περιεκτικότητες σε διαλυτά άλατα, με σκοπό την ερμηνεία της επίδρασης των εξωγενών παραγόντων 

στα υλικά (φθορά/ υποβάθμιση). Αυτά ήταν: η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση 

των ανέμων, η ατμοσφαιρική πίεση, ο υετός, ο ηλιασμός, καθώς και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Προέκυψαν όλα από τις διαθέσιμες στο meteo.gr μετρήσεις του κοντινού μετεωρολογικού σταθμού, 

εκτός από τις πληροφορίες για τον ηλιασμό μου υπολογίσθηκαν χωριστά, στο SunEarthTools.com. 

 

Πίνακας 3.14: Διαχρονικά περιβαλλοντικά δεδομένα για την περιοχή της Ρόδου (www.hnms.gr)  

Drum Date Time Temp Out Out Hum Wind Speed Wind Dir Hi Speed Bar Rain Solar Rad.

1 11/12/2016 15:10 20.4 75 1.6 ESE 4.8 1022.5 0.0 174

2 11/12/2016 15:50 20.2 74 3.2 ESE 6.4 1022.5 0.0 176

3 11/13/2016 9:10 20.6 71 0 --- 0.0 1021.7 0.0 320

4 11/13/2016 11:20 21.2 76 4.8 W 12.9 1021.6 0.0 439

5 11/13/2016 11:50 21.3 72 4.8 NW 14.5 1021.5 0.0 398

6 11/14/2016 11:00 19.4 61 1.6 WNW 4.8 1023.3 0.0 313

7 11/14/2016 11:20 19.4 61 0 NNW 4.8 1023.3 0.0 205

Πίνακας 3.15: Μετεωρολογικά δεδομένα για τις ώρες των μετρήσεων (www.meteo.gr)  

http://www.hnms.gr/
http://www.meteo.gr/
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Οι μικροκλιματικές πληροφορίες, περιλάμβαναν επιφανειακά θερμό-υγρομετρικά δεδομένα (υγρασία, 

θερμοκρασία), τα οποία μετρήθηκαν με μη καταστρεπτικές μεθόδους για όλο το ύψος κάθε όψης, ανά 

σφόνδυλο και με διάστημα 10 cm περίπου μεταξύ τους. Αντιστοιχούσαν σε μεμονωμένα υλικά. 

 

◊ Τα δεδομένα της διαγνωστικής μελέτης, αφορούσαν στα αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών και 

των ενόργανων εργαστηριακών τεχνικών (Κεραμίδας, 2017) που εφαρμόσθηκαν στα δείγματα για τον 

χαρακτηρισμό των υλικών (δεδομένα ορυκτολογικά, μικροδομής, φυσικοχημικά, χρωματογραφικά και 

διαλυτών αλάτων). Είχαν διάφορες μορφές (τιμές, διαγράμματα και εικόνες), ενώ ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό τους ήταν ότι αποδίδονταν στα δείγματα, δηλαδή σε πολύ μικρές μεν, αλλά 

αντιπροσωπευτικές δε, περιοχές του κίονα Α. Σημειώνεται επίσης, ότι δεν είχαν εφαρμοσθεί όλες οι 

τεχνικές του χαρακτηρισμού σε όλα τα δείγματα. Τα βήματα, επομένως που απαιτούνταν για την 

απαραίτητη οργάνωση και κατηγοριοποίηση αυτού του είδους μετρητικής και ποιοτικής πληροφορίας, 

προκειμένου για την ευκολότερη εισαγωγή στο σύστημα του ΣΓΠ, ήταν: καταγραφή των διαθέσιμων 

αποτελεσμάτων ανά μέθοδο, καταγραφή των δειγμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης της κάθε 

εργαστηριακής μεθόδου χαρακτηρισμού, καταγραφή όλων των διαθέσιμων χαρακτηριστικών που 

μπορούσαν να αποδοθούν σε κάθε δείγμα υλικού (και συνακόλουθα υλικό), συμπλήρωση των 

αποτελεσμάτων όπου υπήρχαν. Τα βήματα αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες 3.16-3.19. Αναφέρεται 

ότι οι σημαντικότερες ελλείψεις των αποτελεσμάτων συγκεντρώνονταν στην απουσία δεδομένων για τη 

σύσταση των τσιμεντοκονιαμάτων και σκυροδεμάτων, αλλά και τη γενικότερη απουσία αποτελεσμάτων 

για τη μικροδομή των υλικών, που οφειλόταν κυρίως στο περιορισμένο μέγεθος των δειγμάτων το οποίο 

δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή των σχετικών μετρήσεων. 

Εικόνα 3.48: Υπολογισμός ηλιασμού-ηλιακής τροχιάς (www.SunEarthTools.com)  

OBJECTID Shape_Length Shape_Area Orientation H_CENTR Location COMP_STRENGTHSUR_HUMIDITY SUR_TEMP ENV_TEMP

37 2.676 0.121 West 96.958 1 7.40                  12.70 26.30 20.4

202 2.676 0.123 West 96.859 1 7.40                  13.70 26.20 20.4

201 2.681 0.123 West 96.760 1 8.31                  14.40 26.40 20.4

200 2.686 0.124 West 96.660 1 6.98                  14.30 26.20 20.4

199 2.692 0.124 West 96.561 1 6.98                  14.20 25.80 20.4

198 2.697 0.124 West 96.461 1 6.98                  13.60 25.20 20.4

197 2.703 0.124 West 96.362 1 7.40                  12.70 23.50 20.4

196 2.708 0.125 West 96.263 1 6.98                  15.70 27.50 20.4

195 2.714 0.125 West 96.163 1 6.98                  15.80 27.30 20.4

194 2.719 0.125 West 96.064 1 6.98                  18.40 26.70 20.4

193 2.725 0.126 West 95.964 1 7.40                  18.30 26.50 20.4

32 2.414 0.096 West 98.009 2 6.98                  13.40 27.10 20.2

31 2.382 0.105 West 97.916 2 7.84                  14.40 25.30 20.2

30 2.415 0.106 West 97.821 2 8.31                  16.20 25.30 20.2

Πίνακας 3.16: Απόσπασμα πίνακα μετρήσεων με NDT & E (μικροκλιματικά δεδομένα και μηχανικές αντοχές) 

http://www.sunearthtools.com/
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Πίνακας 3.18: Καταγραφή δειγμάτων στα οποία εφαρμόσθηκαν οι εργαστηριακές μέθοδοι 

Μέθοδος Αριθμ. Τιμές Διαγράμματα Εικόνες

IR x

FOM x

OM x

SEM x x

XRD x x

TG x x

MIP x x

DTSS x

CIELAB x

HM x

HAMMER x

NDT

INSTRUMENTAL

Πίνακας 3.17: Καταγραφή μεθόδων διάγνωσης και εποτελεσμάτων 

Μέθοδος Δείγματα

SEM 1,7,8

XRD 1-8,10-11,13-14

TG 1-8,10-11,13-14

MIP 1,7,8

DTSS 1-8,10-14

CIELAB 1-14

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Μέθοδος Μονάδες

OBJECT_ID text

LOCATION text

MATERIAL text

CHARACTERISATION text

MINERAL_COMP ορυκρολογική σύσταση XRD TEXT

M_LOSS_120 απώλεια μάζας για Τ<120°C %

M_LOSS_120_200 απώλεια μάζας για 120°C<T<200°C %

M_LOSS_200_600 απώλεια μάζας για 200°C<T<600°C %

M_LOSS_600 απώλεια μάζας για Τ>600°C %

CaCO3 ανθρακικό ασβέστιο %

INV_HYDR_IND αντίστροφος δείκτης υδραυλικότητας %

T_C_VOLUME ολικός ειδικός όγκος mm3 /g

T_S_S_AREA ολική ειδική επιφάνειας m2 /g

A_P_RADIUS μέση ακτίνα πόρων μm

T_POROSITY ολικό πορώδες %

B_DENSITY μαζική πυκνότητα g/ cm3

A_DENSITY φαινόμενη πυκνότητα g/ cm3

CONDUCTIVITY αγωγιμότητα μS

SST ολικά διαλυτά άλατα %

Cl χλοριούχα ιόντα scalar

SOx θειικά ιόντα scalar

l_EXT l εξωτερικής επιφάνειας ---

a_EXT a εξωτερικής επιφάνειας ---

b_EXT b εξωτερικής επιφάνειας ---

l_INT l εσωτερικής επιφάνειας ---

a_INT a εσωτερικής επιφάνειας ---

b_INT b εσωτερικής επιφάνειας ---

AVE_SUR_HUMIDITY μέση υγρασία στην επιφάνεια HM %

AVE_SUR_TEMP μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια TM C

COMP_STRENGTH αντοχή σε θλίψη SHT [  ] MPa

ENV_HUMIDITY υγρασία περιβάλλοντος %

ENV_TEMP θερμοκρασία περιβάλλοντος C

WIND_ORIENT κατεύθυνση ανέμου text

WIND_SPEED ταχύτητα ανέμου beaufort

SOLAR_RAD ακτινοβολία

SOLAR_EXP_ORIENT ηλιασμός text

TG

MIP

DTSS

CIELAB

Πίνακας 3.19: Καταγραφή διαθέσιμων χαρακτηριστικών για τα δείγματα και τα υλικά 
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SAMPLE 1 2 3 4 5 6 7
ORIENTATION west south south west west north north

LOCATION 1 2 1 2 3 4 4

MATERIAL restor_stone1 restor_stone1 restor_stone1 restor_stone1 restor_stone1 restor_plaster original_plaster

CHARACTERISATION shell_limestone shell_limestone shell_limestone shell_limestone shell_limestone cement_plaster lime_plaster

MINERAL_COMP calcite, 

magnesian, 

quartz, halite, 

aragonite

calcite, 

magnesian, 

quartz, halite, 

syn, aragonite

calcite, 

magnesian, 

quartz, halite, 

syn, aragonite

calcite, 

magnesian, 

quartz low, 

kaolinite, 

montmorillonite

, halite, syn

calcite, 

magnesian, 

quartz, halite, 

pottasian, syn, 

calcium chlorite 

hydrate

calcite, quartz 

low, aragonite, 

syn, gypsum

calcite, 

magnesian, 

aragonite, 

quartz, β-

quartz| silicon 

oxide

M_LOSS_120 0.039 0.059 0.063 0.055 0.052 0.140 0.027

M_LOSS_120_200 0.029 0.042 0.001 0.062 0.040 0.830 0.031

M_LOSS_200_600 2.23 2.29 2.42 2.26 1.98 6.23 1.25

M_LOSS_600 41.15 39.65 38.90 38.66 38.17 32.66 41.54

CaCO3 93.52 90.11 88.41 87.86 86.75 74.23 94.41

INV_HYDR_IND 18.45 17.34 16.07 17.11 19.28 5.24 33.23

T_C_VOLUME 82.7 134.3

T_S_S_AREA 1.2 1.3

A_P_RADIUS 6.6 0.4

T_POROSITY 18.2 24.7

B_DENSITY 2.2 1.8

A_DENSITY 2.7 2.4

CONDUCTIVITY 52.8 51.3 41.7 45.8 41.3 42.1 32.4

SST 3.6 3.9 2.8 3.2 2.7 2.8 2.2

Cl 3 3 3 3 3 3 5

SOx 3 1 1 1 1 1 3

l_EXT 70.53 61.75 64.45 62.73 65.12 43.34 68.80

a_EXT 4.36 4.51 6.72 5.85 6.89 2.20 6.37

b_EXT 17.26 15.52 21.31 21.20 20.69 8.93 16.86

l_INT 70.57 63.54 63.49 59.89 61.08 39.99 69.74

a_INT 4.26 3.04 5.64 5.67 6.03 2.19 6.44

b_INT 16.99 14.59 19.72 20.05 18.45 8.83 17.08

SAMPLE 8 9 10 11 12 13 14
ORIENTATION east east south north north north west

LOCATION 4 4 4 4 5 6 7

MATERIAL original_stone concrete restor_stone1 original_stone filling_mortar restor_stone2 restor_stone2

CHARACTERISATION shell_limestone concrete shell_limestone shell_limestone cement_mortar stone stone

MINERAL_COMP calcite, 

magnesian, 

aragonite, 

qypsum, quartz, 

illite 2M1, halite

calcite, 

magnesian, 

aragonite, 

quartz low

calcite, quartz 

low, aragonite, 

syn, gypsum

calcite, quartz 

low, aragonite

calcite, quartz 

low, aragonite

M_LOSS_120 4.040 0.039 0.027 0.067 0.067

M_LOSS_120_200 0.030 0.079 0.037 0.032 0.060

M_LOSS_200_600 1.11 2.97 1.43 1.46 1.75

M_LOSS_600 35.96 40.02 35.66 37.49 40.18

CaCO3 81.73 90.96 56.68 85.20 91.32

INV_HYDR_IND 32.40 13.48 24.94 25.68 22.96

T_C_VOLUME 67.7

T_S_S_AREA 0.6

A_P_RADIUS 1.5

T_POROSITY 15.1

B_DENSITY 2.2

A_DENSITY 2.6

CONDUCTIVITY 48.9 36.7 40.4 37.8 36.7 36.7

SST 3.5 2.5 2.8 2.6 2.4 2.5

Cl 5 3 3 3 4 4

SOx 3 1 1 5 2 3

l_EXT 43.34 55.94 65.83 62.08 61.00 51.74 48.73

a_EXT 2.20 2.92 4.40 6.02 6.07 4.31 3.47

b_EXT 8.93 12.04 16.83 19.75 21.49 13.48 11.47

l_INT 39.99 56.38 64.90 64.64 60.04 51.51 53.36

a_INT 2.19 3.00 3.53 5.27 5.72 4.41 4.99

b_INT 8.83 11.39 17.10 17.94 20.79 13.53 14.77

Πίνακας 3.20: Αντιστοίχιση των δειγμάτων των υλικών και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών τεχνικών 

χαρακτηρισμού και αποτίμησης 
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3.3.3. Φυσικός σχεδιασμός – υλοποίηση ΣΓΠ 

Αρχικά διερευνήθηκαν οι δυνατότητες του ArcGIS 10.5 και ο τρόπος σχεδίασης και υλοποίησης του 

λογικού διαγράμματος, στο ArcCatalog 10.5 του ArcGIS. Στο στάδιο αυτό του φυσικού σχεδιασμού το 

εννοιλογικό διάγραμμα αλλάζει γραφικά, όμως οι συσχετίσεις και οι λειτουργίες του παραμένουν ίδιες. 

Κυρίως μεταφράζεται μέσα στο σύστημα των πληροφοριών και προσαρμόζεται. Στο ArcCatalog 10.5 

δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων (file .gdb) με την ονομασία “APOLLO_TEMPLE.gdb”, μέσα στην 

οποία θα γινόταν ο σχεδιασμός. Δημιουργήθηκαν λοιπόν ArcCatalog 10.5 οι απαραίτητες δομές, μέσα 

σε αυτήν τη γεωβάση, οι οποίες αποτελούνταν από: 

• Σύνολα οντοτήτων (feature datasets), που αποτελούσαν τις γενικές δομές της βάσης δεδομένων, 

περιέχοντας χωρικές οντότητες (που προέκυψαν από κάθε είδους διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε 

στο μνημείο) και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ταξινόμησή τους σε θεματικούς χάρτες και 

άλλες νέες κατηγορίες που δημιουργήθηκαν με πράξεις δεδομένων προς νέες χωρικές οντότητες. 

• Χωρικές οντότητες (feature classes), που αντιστοιχούσαν κυρίως στα επίπεδα που είχαν δημιουργηθεί 

σε CAD (ή σε νέα που δημιουργήθηκαν σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας) και περιείχαν τοπολογικές 

ιδιότητες και πεδία με ορισμένα τα χαρακτηριστικά, που μπορούσαν να είναι, γεωμετρικά, αριθμητικά, 

περιγραφικά, κανονικοποιημένα (raster)δεδομένα και κείμενα. 

• Οντότητες-πίνακες (tables), που περιείχαν πεδία με τα αντίστοιχα αριθμητικά δεδομένα. Η διαφορά με 

τις χωρικές οντότητες εντοπιζόταν στο ότι δεν μπορούσαν να εισαχθούν γεωμετρικά δεδομένα και δεν 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα σύνολα οντοτήτων. 

• Πεδία (fields), τα οποία αποτελούσαν περιγραφικά στοιχεία από τα γεωμετρικά, περιγραφικά, 

πλεγματικά δεδομένα και συσχέτιζαν τις οντότητες (χωρικές ή μη) της γεωβάσης. 

• Οντότητες κανονικοποιημένων δεδομένων (Raster Datasets), που περιείχαν ορθοεικόνες των όψεων 

στην κατάλληλη κλίμακα και τοπολογία, έτσι ώστε να χρησιμεύσουν ως υπόβαθρο τεκμηρίωσης. 

† Σημειώνεται, ότι για την καλύτερη οπτικοποίηση/ ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν με NDT 

(κλιματικά, μικροκλιματικά, αντοχές) σχεδιάστηκαν πρόσθετες χωρικές οντότητες (κλειστά πολύγωνα). 

Οι οντότητες αυτές ψηφιοποιήθηκαν σε περιβάλλον CAD, για κάθε όψη, με τρόπο ώστε να μην 

υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ τους και ώστε να εμπίπτουν σε μεμονωμένα υλικά, λαμβάνοντας πάντα 

υπ’ όψη το πλήθος των θερμό-υγρομετρικών μετρήσεων και των κρουσιμετρήσεων ανά σφόνδυλο. 

Εικόνα 3.49: Στιγμιότυπο από τον Φυσικό Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και ενημέρωση της Βάσης, των δομών και των 

περιεχομένων της, στο ArcCatalog 10.5 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 125 

 

Αφού δημιουργήθηκαν τα παραπάνω, φορτώθηκαν αρχικά τα γεωμετρικά δεδομένα που είχαν 

χωρισθεί σε θεματικά επίπεδα (layers) στο AutoCAD, στις αντίστοιχες χωρικές οντότητες. Ταυτόχρονα, 

μαζί με την εισαγωγή των πολυγώνων, γραμμών και σημείων (διανυσματικά δεδομένα), ενημερώθηκαν 

και τα αντίστοιχα πεδία (fields) της κάθε χωρικής οντότητας (feature class), δηλαδή το σχήμα, το 

εμβαδόν και η περίμετρος. Εισάγοντας τα επίπεδα μέσα σε κάθε χωρική οντότητα, παράλληλα χτιζόταν 

μέσα στο ΣΓΠ και η τοπολογία που είχε προσδιοριστεί στο σύστημα αναφοράς του CAD. 

Έπειτα γνωρίζοντας τους κωδικούς (OBJECT_ID) κάθε χωρικής οντότητας για τα υλικά, έγινε, αρχικά, σε 

χωριστά Worksheets του Microsoft Excel αντιστοίχιση κάθε οντότητας υλικού με τα χαρακτηριστικά του 

αντίστοιχου δείγματος, με σκοπό την απόδοσή τους στις χωρικές οντότητες. Έπειτα, έγινε στο ArcGIS η 

σύνδεση (join) των χωρικών οντοτήτων και πινάκων (Εικόνα 3.50), με κοινό χαρακτηριστικό - κλειδί (key) 

το πεδίο του κωδικού διάκρισης (OBJECT_ID). Οι πίνακες συμπληρώθηκαν με στοιχεία τα οποία 

προέκυψαν από τη διαγνωστική μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασία του Β. 

Κεραμίδα. 

Ύστερα, ενημερώθηκαν ξεχωριστά στο ArcGIS 10.5 τα υπόλοιπα περιεχόμενα (fields) της κάθε χωρικής 

οντότητας, σύμφωνα με τα περιγραφικά δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί, για τη θέση και τον 

προσανατολισμό κάθε τμήματος υλικού. Ακόμα, εισήχθησαν επιπλέον κανονικοποιημένα πλεγματικά 

δεδομένα σε ξεχωριστά πεδία (fields) μέσα στην κάθε οντότητα (feature classes), δηλαδή φορτώθηκαν 

εικόνες από τη μέθοδο της πολωτικής οπτικής μικροσκοπίας, της μικροσκοπίας οπτικών ινών, της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης και τα θερμογραφήματα υπερύθρου, καθώς και άλλες εικόνες 

ως raster, όπως διαγράμματα από την ποροσιμετρία υδραργύρου, την περίθλαση ακτινών X, τη 

μικροανάλυση διασποράς ενέργειας ακτινών X, τη θερμοβαρυμετρία και την ποροσιμετρία 

υδραργύρου. Σε κάθε οντότητα, χωρική ή μη, μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο ένα περιεχόμενο που 

θα παραλάμβανε δεδομένα μορφής raster. Για το λόγο αυτό σε κάθε υλικό αντιστοιχήθηκε μόνο μία 

αντιπροσωπευτική εικόνα ή ένα διάγραμμα από αυτά που περιεγράφηκαν νωρίτερα, καθώς δεν υπήρχε 

περίσσεια δεδομένων και δεν κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη φόρτωσης πρόσθετων πλεγματικών 

δεδομένων με δυναμικές διασυνδέσεις - διαδρομές (html popup, pdf, dwg, jpg, doc, 3dm κ.ά.). 

Εικόνα 3.50: Στιγμιότυπο από τη διασύνδεση των χωρικών οντοτήτων με τις οντότητες-πίνακες που περιείχαν τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά (τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης), με κλειδί το OBJECT_ID, στο ArcCatalog 

του ArcGIS 10.5, δεξιά φαίνεται το αντίστοιχο Worksheet του Microsoft Excel 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές δομές της βάσης δεδομένων “APOLLO_TEMPLE.gdb”: 

Σύνολα οντοτήτων (Feature Datasets): 

• Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά 

• Τοπογραφικά Υπόβαθρα 

• Δομικά Υλικά 

• Μοτίβα Φθοράς 

• Μετρήσεις με Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές 

Χωρικές Οντότητες (Feature Classes): 

Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά: 

• Όρια όψεων (Polygons) 

• Όρια αρχιτεκτονικών μελών (Polygons) 

• Αρχιτεκτονικά περιγράμματα (Polylines) 

• Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (Polylines) 

• Ιδεατή αρχική μορφή (Polygons) 

Δομικά Υλικά: 

• Αυθεντικό επίχρισμα (Polygons) 

• Αυθεντικός λίθος (Polygons) 

• Λίθος αποκατάστασης 1 (Polygons) 

• Λίθος αποκατάστασης 2 (Polygons) 

• Τσιμέντο (Polygons) 

• Τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης (Polygons) 

• Σκυρόδεμα (Polygons) 

 Μοτίβα φθοράς: 

• Ρωγμές (Polylines) 

• Αποσάθρωση (Polygons) 

• Αποχρωματισμοί (Polygons) 

• Αποφλοιώσεις (Polygons) 

• Κυψέλωση (Polygons) 

• Λευκές εξανθήσεις (Polygons) 

• Μαύρες επικαθίσεις (Polygons) 

• Μηχανικές βλάβες (Polygons) 

• Πορτοκαλί επικαθίσεις (Polygons) 

Μετρήσεις με Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές: 

• Επιφανειακή θερμοκρασία 

• Περιεχόμενη υγρασία 

• Αντοχή σε θλίψη 

Νέες Χωρικές Οντότητες Συγχωνευμένων Δεδομένων: 

• Υλικά αυθεντικά (Polygons) [Union] 

• Υλικά αποκατάστασης (Polygons) [Union] 

• Αποκολλήσεις [Merge] 

• Έντονη φθορά (Polygons) [Merge] 

• Ήπια φθορά (Polygons) [Symmetrical Difference] 
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Κανονικοποιημένες χωρικές οντότητες (Raster Datasets): 

• Ορθοεικόνα Ανατολικής Όψης 

• Ορθοεικόνα Βόρειας Όψης 

• Ορθοεικόνα Δυτικής Όψης 

• Ορθοεικόνα Νότιας Όψης 

† Σημειώνεται, ότι το σύνολο των ‘χωρικών οντοτήτων Συγχωνευμένων Δεδομένων’, αναλύεται στην 

επόμενη ενότητα και  περιλαμβάνει τις χωρικές οντότητες που δημιουργήθηκαν για τα επόμενα στάδια 

επεξεργασίας. Προσθέτως, τα περιεχόμενα – πεδία του πίνακα των χαρακτηριστικών κάθε οντότητας 

ήταν για τα υλικά όπως αυτά παρατέθηκαν ήδη στον Πίνακα 3.20, για τις φθορές μόνο αυτά που 

αφορούσαν τη γεωμετρία και τη θέση, ενώ για τις μετρήσεις με NDT & E, έχουν επίσης παρατεθεί 

ανωτέρω, στον Πίνακα 3.16. Τα περιεχόμενα αυτά συνέθεταν τις χωρικές οντότητες (μαζί με τα 

γεωμετρικά δεδομένα των πολυγώνων, γραμμών και σημείων) και οντότητες, για τις οποίες είχαν φυσικά 

εξαχθεί τα αντίστοιχα περιγραφικά δεδομένα από τη διεπιστημονική μελέτη.  

Σε αυτό το στάδιο, η βάση δεδομένων είχε χτιστεί πλήρως, αλλά μπορούσε να συμπληρωθεί με νέες 

δομές (feature classes και tables) αποτέλεσμα της διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων, και να 

δέχεται νέα περιεχόμενα στα πεδία των οντοτήτων για την ενημέρωση των υφιστάμενων δομών.  

 

Εικόνα 3.51: 1: Στιγμιότυπο από την ενημερωμένη πλέον βάση δεδομένων. Δεξιά φαίνεται η διάταξη της βάσης 

δεδομένων (διακρίνονται τα σύνολα οντοτήτων των όψεων και οι χωρικές οντότητες της κάθε όψης), αριστερά 

έχουν φορτωθεί οι χωρικές οντότητες στο ArcMap (table of contents), στο κέντρο (Data View) φαίνονται τα 

διανυσματικά δεδομένα που περάστηκαν από το CAD και κάτω ο πίνακας (table) περιέχει τα χαρακτηριστικά του 

Αυθεντικού λίθου, δηλαδή τα πεδία (fields) με τα περιγραφικά δεδομένα, που έχουν συνδεθεί μέσω του ArcMap. 

Όπως διακρίνουμε έχει επιλεχθεί ένα τυχαίο πολύγωνο που αντιστοιχεί σε ένα από τα κομμάτια αυθεντικού 

πορώδους κογχυλιάτη λίθου και ταυτόχρονα έχει μαρκαριστεί η τοπολογία του στον κεντρικό πίνακα (Data View). 

Επίσης έχει επιλεχθεί να εμφανιστεί η φωτογραφία της οπτικής μικροσκοπίας πολύγωνου αυτού, η οποία περιέχεται 

και συνδέεται δυναμικά με το περιεχόμενο Image ως  raster. 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 128 

 

3.3.4. Διαχείριση δεδομένων 

Στο προηγούμενο βήμα πραγματοποιήθηκε ο συνδυασμός των περιβαλλοντικών δεδομένων με τον 

χαρακτηρισμό των υλικών, καθώς και την αναγνώριση των τύπων φθοράς τους, προκειμένου να γίνει 

η συσχέτιση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην φθορά των υλικών, στην κλίμακα του 

μνημείου. Σε αυτό το εδάφιο, καταγράφονται οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον 

του ΣΓΠ, για την επεξεργασία και χωρική ανάλυση των διεπιστημονικών δεδομένων (Κάβουρας, 2007). 

3.3.4.1. Εξαγωγή θεματικών χαρτών 

Μία πρώτη σημαντική λειτουργία του ΣΓΠ, ήταν και η σύνθεση θεματικών χαρτών. Μέσω του υπό-

προγράμματος ArcMap ήταν δυνατή η φόρτωση επιλεγμένων θεματικών επιπέδων και η απόδοση τους 

με αυθαίρετο ή προεπιλεγμένο τρόπο, για την παραγωγή θεματικών απεικονίσεων. Οι θεματικοί χάρτες 

που συντέθηκαν για τις οικοδομικές φάσεις, τα δομικά υλικά, τους τύπους φθοράς, την ένταση της 

φθοράς, τα θερμό-υγρομετρικά δεδομένα και τις μηχανικές αντοχές παρατίθενται στην Ενότητα 3.3.5.  

Η εξαγωγή των θεματικών χαρτών ήταν εφικτή αφού είχε ορισθεί στο “Layout View”, η κλίμακα και το 

μέγεθος της αντίστοιχης επιφάνειας που μπορούσε να χωρέσει στο χάρτη, και είχε δημιουργηθεί το 

υπόμνημα μέσω του εργαλείου “Insert – Legend”. Για να είναι όμως κατανοητά τα επίπεδα που τους 

συνθέτουν και να μην αποτελούν απλή διανυσματική απεικόνιση των όψεων, έπρεπε να ταξινομηθούν 

σε σειρά απεικόνισης τα επίπεδα, να επιλεχθούν ένα-ένα σε κάθε επίπεδο τα κατάλληλα χρώματα, είδη 

και πάχη γραμμών και διαγραμμίσεις (hatch) και να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα υπομνήματα. Μια 

διαδικασία, δηλαδή, που γίνεται αυτόματα στο ΣΓΠ, εφόσον φυσικά έχουν φορτωθεί με τον κατάλληλο 

τρόπο τα επίπεδα (Layers) αυτά σε χωρικές οντότητες (Feature Classes). Συγκεκριμένα για την 

αναπαράσταση των επιφανειακών θερμοκρασιών, αξίζει να αναφερθεί, ότι έγινε χρήση χρωματικής 

παλέτας τέτοιας ώστε να δημιουργηθεί ένα ‘ψευδό-θερμογράφημα’, που όμως από μετρητική άποψη 

ήταν ακριβέστερο από μία συνήθη θερμογραφία, καθώς οι σχετικές μετρήσεις έγιναν εξ επαφής με το 

αντικείμενο, χωρίς να εισάγονται σφάλματα από την ατμόσφαιρα και τα γειτονικά υλικά. 

3.3.4.2. Ανάκτηση δεδομένων 

Επιπλέον, μέσω του ArcMap υπήρχε η δυνατότητα ανάκτησης της αποθηκευμένης διεπιστημονικής 

πληροφορίας με την αξιοποίηση μίας σειράς τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εξαγωγής, 

διατύπωσης ερωτημάτων  και χρήσης λογικών τιμών 0 ή 1 (Boolean Manipulation). Οι λειτουργίες που 

εφαρμόσθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

◊ διερεύνηση – ψάξιμο: εργασία αναζήτησης πάνω σε μία απόδοση των θεματικών δεδομένων επί της 

οθόνης του υπολογιστή, όπου μπορούσε να γίνει ανάκτηση γραφικών και περιγραφικών αρχείων με τη 

χρήση των χαρτών, των σχετικών χωρικών οντοτήτων ή των συνδέσεών τους (Εικόνα 3.52). Αντίστροφα 

η επιλογή μπορούσε να γίνει μέσω των Attribute Table κάθε θεματικού επιπέδου. 

◊ χωρική ερώτηση πολλαπλών φύλων χάρτη: χρήση χωρικών ερωτήσεων σε πολλά διαφορετικά 

θεματικά επίπεδα/ τύπους χωρικών οντοτήτων, για ανάλυση γειτνίασης (για παράδειγμα, επιλογή των 

πολυγώνων των φθορών σχετικά με την απόσταση από προεπιλεγμένο υλικό), ανάκτηση σημείων και 

επιφανειών (για παράδειγμα, επιλογή όλων των πολυγώνων ή των γραμμών των φθορών τα οποία 

βρίσκονται πλήρως εντός ενός πολυγώνου υλικού) και επίθεση πολυγώνων (για παράδειγμα, επιλογή 

μόνο εκείνων των τμημάτων των οντοτήτων των φθορών που βρίσκονταν εντός των ορίων κάποιου 

υλικού). Με άλλα λόγια, γινόταν επιλογή πληροφορίας μέσω Τοπολογίας (Select by Topology). 

◊ ανάκτηση δεδομένων χαρακτηριστικών με κύριους και λογικούς τελεστές: εκτέλεση ερωτημάτων με τη 

χρήση ισότητας, διαφοράς ή σε συνδυασμό με μαθηματικούς τελεστές, ή και με συνδυασμό συνθηκών 

με μπούλεια ερωτήματα (αποκλεισμός, συμπερίληψη, αφαίρεση). Εκτελούνταν, επομένως, ερωτήματα 

σύνθετα που τηρούσαν παραπάνω της μίας συνθήκες (Εικόνα 3.53) και μπορούσαν να αφορούν σε 

κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, καθώς και σε περισσότερα μεταξύ τους. 
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Εικόνα 3.52: Στιγμιότυπο από την ανάκτηση δεδομένων με διερεύνηση - ψάξιμο, παρατηρούμε πως η επιλογή ενός 

πολυγώνου τμήματος υλικού επιλέγει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του πίνακα της χωρικής οντότητας 

Εικόνα 3.53: Στιγμιότυπο από ανάκτηση δεδομένων χαρακτηριστικών (Select by Attributes)  με συνδυασμό λογικών 

και σχεσιακών τελεστών για τα υλικά Α. Το ερώτημα που διατυπώθηκε ήταν: ("Materials.COMP_STRENGTH">15) AND 

("Materials.CaCO3">85) και το σύστημα επέλεξε μόνο τα πολύγωνα της χωρικής οντότητας του 2ου λίθου 

αποκατάστασης στον ανώτερο σφόνδυλο. 
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3.3.4.3. Δημιουργία ζωνών επιρροής 

Η δημιουργία ζωνών επιρροής (buffer zones) έγκειτο στην παραγωγή νέων πολυγώνων γύρω από 

σημειακές, γραμμικές και επιφανειακές οντότητες, με κάποιο εύρος. Συγκεκριμένα οι σημειακές ζώνες 

υπολογίζονταν από ένα δεδομένο σημείο ή μία σειρά σημείων. Από μία διαδοχή σημείων (δηλαδή μία 

γραμμή) μπορούσαν να παραχθούν στενές και φαρδιές γραμμικές ζώνες. Οι πολυγωνικές ζώνες 

μπορούσαν να παραχθούν, είτε εντός, είτε εκτός, της περιφέρειας υπάρχοντος πολυγώνου με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται διπλές ομάδες πολυγώνων τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένη 

οριζόντια απόσταση από γεωγραφικές οντότητες. Οι διαδικασίες αυτές μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

κυρίως για την ανίχνευση της επίδρασης των υλικών των ασύμβατων επεμβάσεων, σε συνδυασμό με 

τις τεχνικές επίθεσης και διαχωρισμού πολυγώνων (Εικόνα 3.54). 

3.3.4.4. Επίθεση πολυγώνων 

Οι τεχνικές αυτές που εφαρμόσθηκαν στο ArcMap, περιλάμβαναν τη σύνθεση πολλαπλών χαρτών, 

ώστε να παραχθούν νέες ομάδες χωρικών δεδομένων. Με άλλα λόγια οι τεχνικές αυτές συνιστούσαν 

την παραγωγή νέων πολυγώνων, που προέρχονταν από τις τομές των ορίων των πολυγώνων δύο 

ξεχωριστών θεματικών επιπέδων (και είχαν χαρακτηριστικά που προέρχονταν από τα πολύγωνα σε 

καθένα από τα αρχικά θεματικά επίπεδα). Κάποιοι τύποι επίθεσης ήταν: 

◊ λογική επίθεση: αφορούσε στην επίθεση πολυγώνων με εφαρμογή λογικών τελεστών. 

◊ αριθμητική επίθεση: περιλάμβανε λειτουργίες πρόσθεσης αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης 

θεματικών επιπέδων διαφορετικού είδους και περιλάμβανε, τόσο λογικούς συνδυασμούς, όσο και 

αριθμητική επεξεργασία περιγραφικών χαρακτηριστικών. 

◊ συνδυασμός λογικής και αριθμητικής επίθεσης: αφορούσε τη συσχέτιση θεματικών επιπέδων 

διαφορετικού είδους και περιλάμβανε, τόσο λογικούς συνδυασμούς όσο και αριθμητική επεξεργασία 

περιγραφικών χαρακτηριστικών. 

 

Εικόνα 3.54: Στιγμιότυπο της δημιουργίας buffer zones πλάτους 30 cm γύρω από τα πολύγωνα της χωρικής 

οντότητας του σκυροδέματος των αποκαταστάσεων 
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3.3.5. Οπτικοποίηση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής και γεωχωρικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος χωρικών πληροφοριών για το μνημείο. Προκειμένου για την 

πιο ευνόητη και εποπτική συζήτηση των συμπερασμάτων, γίνεται παράθεση των οπτικοποιημένων 

αποτελεσμάτων, υπό μορφής θεματικών χαρτών όπως προέκυψαν από την πλατφόρμα του GIS. 

3.3.5.1. Δομικά υλικά και φθορές 

Έγινε αναλυτική εμβαδομέτρηση των υλικών (Εικόνα 3.55) και των οικοδομικών φάσεων (Εικόνα 3.56) με 

σκοπό τη μελέτη της κατασκευής για τον κίονα Α, αλλά και των χαρακτηριστικών τύπων φθοράς (εικόνα 

3.57), για τη διερεύνηση της έκτασης και των μοτίβων της εμφάνισής τους. Επιπλέον, έγινε υπολογισμός 

των περιοχών με έντονη φθορά, κατασκευάζοντας το γεωμετρικό άθροισμα των επιμέρους φθαρμένων 

επιφανειών. Αυτό αφαιρέθηκε από τις χωρικές οντότητες των περιγραμμάτων του συνόλου των υλικών 

για κάθε όψη (εικόνα 3.58), για την εύρεση των πιο υγιών περιοχών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στους πίνακες 3.21και 3.22. 

 

 
Εικόνα 3.55: Θεματικός χάρτης δομικών υλικών 
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Εικόνα 3.56: Θεματικός χάρτης φάσεων οικοδόμησης 

Εικόνα 3.57: Θεματικός χάρτης τύπων φθοράς 
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Πίνακας 3.21: Στατιστικά δομικών υλικών για την επιφάνεια του κίονα Α 

Πίνακας 3.22: Στατιστικά τύπων φθοράς για την επιφάνεια του κίονα Α 

Υλικά                            \Εμβαδόν m² %

Τσιμέντο 0.4 0.8

Σκυρόδεμα 0.7 1.4

Τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης 4.9 10.4

Αυθεντικό επίχρισμα 0.2 0.5

Αυθεντικός λίθος 10.0 21.1

Λίθος αποκατάστασης 1 21.2 44.7

Λίθος αποκατάστασης 2 10.0 21.0

Σύνολο αυθεντικού υλικού 10.3 21.6

Σύνολο αποκατάστασης 37.2 78.4

Σύνολο επιφάνειας 47.5 100.0

Τύπος φθοράς            \Εμβαδόν m² % m² % m² % m² % m² %

Κυψέλωση 1.3 10.9 1.9 15.7 1.6 13.3 1.2 10.2 5.9 12.5

Μαύρες επικαθίσεις 0.6 4.9 0.8 6.7 0.9 7.6 0.7 6.1 3.0 6.4

Αποχρωματισμοί 3.5 29.3 5.3 44.7 4.7 39.6 0.6 4.7 14.1 29.7

Αποσάθρωση 3.3 28.1 2.1 17.8 2.2 18.2 3.6 31.1 11.3 23.7

Μηχανικές βλάβες 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2

Πορτοκαλί επικαθίσεις 1.1 9.0 0.7 6.2 0.1 0.9 0.7 5.6 2.6 5.4

Αποφλοίωση 0.1 1.0 0.1 1.1 0.3 2.4 0.2 1.8 0.7 1.6

Λευκές εξανθήσεις 1.4 12.2 0.8 6.9 0.4 3.2 0.9 7.5 3.5 7.4

11.82 11.97 11.94 11.72

Εμβαδόν

Ένταση φθοράς m² % m² % m² % m² % m² %

Πολύ έντονη 8.3 70.2 9.4 78.1 8.4 70.8 6.0 51.4 32.1 67.7

Ήπια 3.5 29.8 2.6 21.9 3.5 29.2 5.7 48.6 15.3 32.3

Δυτική Νότια Ανατολική Βόρεια Σύνολο

Νότια Ανατολική Βόρεια ΣύνολοΔυτική

Εικόνα 3.58: Θεματικός χάρτης επιπέδου φθοράς δομικών υλικών 
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Από τα στατιστικά των εμβαδομετρήσεων για τα δομικά υλικά και τις φθορές, προκύπτει ότι το 21.6% της 

συνολικής επιφάνειας του κίονα αποτελεί αυθεντικό υλικό, ενώ λιγότερο από 1% αντιστοιχεί σε αυθεντική 

αρχιτεκτονική επιφάνεια. Η παραδοχή αυτή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική υπάρχουσα ιστορική-

αρχαιολογική τεκμηρίωση (Fain, 2015), σύμφωνα με την οποία η επιφάνεια του αυθεντικού πορώδους 

λίθου δόμησης αρχικώς δεν ήταν εκτεθειμένη στο περιβάλλον, αλλά επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα, 

όπως επιβεβαιώθηκε από τους χαρακτηρισμούς των υλικών (Κεραμίδας, 2017). Το μισό περίπου της 

επιφάνειας του κίονα Α αποτελείται από εύθρυπτο κογχυλιάτη λίθο των ιταλικών αναστηλώσεων, όπως 

φαίνεται και από την παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 67.7% της επιφάνειας του κίονα (κατά όψεις) εμφανίζει πολύ έντονη φθορά (Εικόνα 3.58), ενώ η 

υπόλοιπη επιφάνεια παρουσιάζει ήπια φθορά (κυρίως ήπιας έντασης αποχρωματισμοί, βιοδιάβρωση, 

αποφλοιώσεις και απώλεια αυθεντικού επιχρίσματος). Αυτό προκύπτει αν με τη βοήθεια του λογισμικού 

GIS, υπολογίσουμε το γεωμετρικό άθροισμα όλων των εντόνως φθαρμένων επιφανειών και έπειτα το 

αφαιρέσουμε από τα πολύγωνα (χωρικές οντότητες) που αποτελούν τα περιγράμματα του συνόλου 

των υλικών για όλες τις όψεις του κίονα. Η όψη που παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό έντονης φθοράς 

είναι η νότια, αν και τα συνολικά ποσοστά για κάθε όψη κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. 

Οι μέσοι όροι των φθορών για όλες τις όψεις φανερώνουν ότι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες φθορές είναι 

οι αποχρωματισμοί (γκρίζες περιοχές) αλλά και η αποσάθρωση, σε μικρότερο ποσοστό εμφανίζονται 

η κυψέλωση, οι επικαθίσεις και εξανθήσεις και σε πολύ μικρό ποσοστό οι αποφλοιώσεις και μηχανικές 

βλάβες ανθρωπογενούς προέλευσης. Αναλυτικά για τις φθορές ανά όψη προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Στη δυτική πλευρά, η αποσάθρωση και οι αποχρωματισμοί καλύπτουν περίπου το ίδιο υψηλό 

ποσοστό της επιφάνειας (~ 30%). Ακόμη, κυψέλωση και λευκές εξανθήσεις κυμαίνονται επίσης σε 

σημαντικά επίπεδα (< 10%). Συνολικά 70.2% της επιφάνειας καλύπτεται από πολύ έντονη φθορά. 

• Στη νότια πλευρά, η πιο συχνή μορφή φθοράς είναι οι αποχρωματισμοί με ποσοστό 44.7%, περίπου 

τριπλάσιο αυτού της κυψέλωσης (15.7%) ή της αποσάθρωσης (17.8%), που κυμαίνονται επίσης σε 

σημαντικά επίπεδα. Συνολικά το 78.1% της επιφάνειας καλύπτεται από πολύ έντονη φθορά. 

• Στην ανατολική πλευρά, η πιο συχνή μορφή φθοράς είναι οι αποχρωματισμοί με ποσοστό 39.6%, 

περίπου τριπλάσιο της κυψέλωσης (13.3%), που κυμαίνεται σε σημαντικά επίπεδα, όπως και η 

αποσάθρωση (18.2%). Συνολικά 70.8% της επιφάνειας καλύπτεται από πολύ έντονη φθορά. 

• Στη βόρεια πλευρά, μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας αποτελεί η αποσάθρωση, καθώς στους 

υπόλοιπους τύπους φθοράς αντιστοιχούν ποσοστά μικρότερα του 10%. 

Διάγραμμα 3.5: Ποσοστό επιφάνειας δομικών υλικών του κίονα 
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Προσθέτως, προκύπτουν αναλυτικά συμπεράσματα για κάθε τύπο φθοράς. Η κυψέλωση περιορίζεται 

στους δύο ανώτερους σφονδύλους -στον δεύτερο λίθο αποκατάστασης (πέτρωμα συγγενές με αυτό 

της θεμελίωση του ναού), όπως και οι μαύρες επικαθίσεις. Αυτοί οι τύποι φθοράς κυμαίνονται στα ίδια, 

χαμηλά αλλά όχι αμελητέα, επίπεδα, ανεξαρτήτως πλευράς (περίπου 5-10% και 10-15% αντίστοιχα). Οι 

αποχρωματισμοί, είναι πολύ εντονότεροι στη νότια όψη. Η αποσάθρωση, οι πορτοκαλί επικαθίσεις και 

οι λευκές εξανθήσεις είναι εντονότερες βορειοδυτικά. Οι αποφλοιώσεις είναι μικρές και περιορίζονται στο 

τσιμεντιτικό κονίαμα πλήρωσης, των ιταλικών αναστηλώσεων. Οι μηχανικές βλάβες καταλαμβάνουν 

ιδιαίτερα μικρό τμήμα της επιφάνειας. 

Διάγραμμα 3.6: Κατανομή φθορών στις όψεις του κίονα 

Διάγραμμα 3.7: Κατανομή απωλειών υλικού ανά όψη του κίονα 
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3.3.5.2. Θερμοϋγρομετρικά δεδομένα 

Θεματικοί χάρτες παρήχθησαν και για την απεικόνιση των μετρήσεων υγρασίας και θερμοκρασίας 

τόσο καθ’ αυτών όσο και σε σχέση με τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Στις εικόνες 3.59, 3.60 και 3.61 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων με μη καταστροφικές μεθόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.60: Θεματικός χάρτης διαφορών θερμοκρασίας  σε σχέση με το περιβάλλον 

Εικόνα 3.59: Θεματικός χάρτης επιφανειακής θερμοκρασίας 
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Παρατηρείται στις 3.59-60, ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των υλικών είναι παντού υψηλότερη 

από του περιβάλλοντος -λόγω της θερμοχωρητικότητας των υλικών, ενώ παράλληλα η διακύμανσή 

της κατά όψη και ύψος, ακολουθεί την πορεία του ηλιασμού (ανάλογα και με τις ώρες των μετρήσεων). 

Δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας στην επιφάνεια μεμονωμένα του κάθε υλικού. 

 

Παρατηρείται στην εικόνα 3.61, ότι εν γένει οι περιοχές με σχετικά υψηλή θερμοκρασία παρουσιάζουν 

χαμηλότερες τιμές υγρασίας και αντίστοιχα, οι περιοχές με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία παρουσιάζουν 

υψηλότερες τιμές υγρασίας. Σημαντικές διακυμάνσεις εμφανίζονται στο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης. 

Μεγάλες διακυμάνσεις εμφανίζονται στη βόρεια πλευρά (διαφορές έως 22%), όπως και οι μεγαλύτερες 

απόλυτες τιμές περιεχόμενης υγρασίας (35%). Οι μικρότερες τιμές εμφανίζονται στα νότια στους δύο 

χαμηλότερους σφονδύλους. Σημειώνεται, ότι οι μετρούμενες τιμές υγρασίας ενδεχομένως να περιέχουν 

κάποιο ποσοστό σφάλματος (αύξηση), καθώς η παρουσία αλάτων επηρεάζει το όργανο μέτρησης. 

Για την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων συσχέτισης των θερμοϋγρομετρικών στοιχείων και των 

περιβαλλοντικών δεδομένων, έγινε ανίχνευση των περιοχών με υψηλή, χαμηλή ή μέγιστη θερμοκρασία/ 

υγρασία, με χρήση λογικών τελεστών. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτή η ανάκτηση 

δεδομένων από τη βάση έγινε σε θεματικούς χάρτες των υλικών με υπέρθεση επιπλέον περιγραφικών 

πληροφοριών για τα κλιματικά και μικροκλιματικά δεδομένα. Η κατηγοριοποίηση των τιμών, που 

χαρακτηρίζονται ως μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, για την εκτέλεση ερωτημάτων, γινόταν για κάθε μέγεθος 

εμπειρικά, με βάση τη γνώση του αντίστοιχου εύρους τιμών και των ακραίων τιμών του. Για παράδειγμα 

παρατηρούνται στην εικόνα 3.62 οι περιοχές που συμμορφώνονται στην ερώτηση ‘μέση επιφανειακή 

θερμοκρασία > 24’ (υψηλές θερμοκρασίες) και στην εικόνα 3.63 οι περιοχές που συμμορφώνονται στην 

ερώτηση ‘διαφορά επιφανειακής από περιβαλλοντική θερμοκρασία > 3.5’ (μεγάλες διαφορές), ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται τιτλοφόρηση κάθε τμήματος υλικού με πληροφορία για τη διεύθυνση του ηλιασμού. 

Προσθέτως, ανιχνεύονται, στην εικόνα 3.64 η περιοχή με τη μέγιστη θερμοκρασία, στην εικόνα 3.65 οι 

περιοχές με υψηλή υγρασία και στην εικόνα 3.66 η περιοχή με χαμηλή υγρασία. 

Εικόνα 3.61: Θεματικός χάρτης επιφανειακής υγρασίας 
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 Εικόνα 3.63: Υψηλές θερμοκρασιακές διαφορές σε σχέση με το περιβάλλον - συσχέτιση με ηλιασμό 

Εικόνα 3.62: Υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες - συσχέτιση με ηλιασμό 
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Στις εικόνες 3.62 και 3.63 διαφαίνεται ξανά η επίπτωση του ηλιασμού-της ηλιακής τροχιάς στην κατανομή 

των θερμικών φορτίων για τη δεδομένη εποχή συλλογής των περιβαλλοντικών πληροφοριών, τόσο 

από την παρατήρηση των υψηλών απόλυτων θερμοκρασιών όσο και των διαφορών, ενώ εικόνα 3.64 

φαίνεται ότι το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο εμφανίζεται νότια στο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3.65: Ψηλή επιφανειακή υγρασία 

Εικόνα 3.64: Μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία 
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Στην εικόνα 3.65 φαίνεται η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση υγρασίας στη βόρεια, πιο εκτεθειμένη στους 

ανέμους από την κατεύθυνση της θάλασσας, όψη στο τσιμεντιτικό υλικό γεμίσματος των επεμβάσεων, 

αλλά και στον κατώτερο σφόνδυλο. Προσθέτως, στην 3.66 παρατηρείται η σύμπτωση των περιοχών 

μικρού θερμικού φορτίου με τις περιοχές μεγάλης υγρασίας. 

 

3.3.5.3. Διαλυτά άλατα 

Για την καλύτερη ερμηνεία της κατανομής και της προέλευσης υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων, έγιναν 

επίσης ερωτήματα μέσω του GIS, με τη χρήση λογικών τελεστών. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύθηκαν οι 

περιοχές πολύ υψηλής συγκέντρωσης χλωριούχων αλάτων (εικόνα 3.67) και οι περιοχές πολύ υψηλής 

παρουσίας θειικών αλάτων (εικόνα 3.68) (για τη συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων χρησιμοποιείται 

κλίμακα με εύρος τιμών 1-5, όπου το 1 αντιστοιχεί σε ίχνη και το 5 σε πολύ υψηλές τιμές συγκέντρωσης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.66: Χαμηλή επιφανειακή υγρασία 
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Εικόνα 3.67: Πολύ υψηλή συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων 

Εικόνα 3.68: Πολύ υψηλή συγκέντρωση θειικών αλάτων 
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Μεγάλη συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων εμφανίζεται στα υψηλότερα τμήματα και τα ιστορικά υλικά 

(εικόνα 3.67), ενώ υψηλή συγκέντρωση θειικών στο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης (εικόνα 3.68). 

Προσθέτως, εκτελέστηκαν σύνθετα ερωτήματα συνδυάζοντας τελεστές Boolean άλγεβρας και λογικούς 

τελεστές, για τη συσχέτιση της συγκέντρωσης διαλυτών αλάτων, των θερμοϋγρομετρικών και των 

περιβαλλοντικών πληροφοριών. Στην εικόνα 3.69 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις 

περιοχές που συμμορφώνονται στο ερώτημα: ‘((διεύθυνση ανέμου = ‘βόρειος’) Ή (διεύθυνση ανέμου 

= ‘βορειοδυτικός’) Ή (διεύθυνση ανέμου = ‘δυτικός’)) ΚΑΙ (συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων > 2) ΚΑΙ 

((προσανατολισμός = ‘βόρειος’) Ή (προσανατολισμός = ‘δυτικός’)). 

 

Στην 3.69 παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων στις περιοχές με προσανατολισμό 

προς βόρεια/ δυτικά, όπου ο προσανατολισμός του ανέμου είναι βορειοδυτικός (αιωρήματα αλάτων). 

Στην εικόνα 3.70 παρουσιάζονται ακόμη αποτελέσματα σχετικά με τις περιοχές που συμμορφώνονται 

στο ερώτημα: ‘((συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων > 2) ΚΑΙ (μέση επιφανειακή υγρασία > 17.5))’, όπου 

οι επιλεγμένες τιμές υγρασίας είναι οι μεγαλύτερες του μέσου όρου. παρατηρείται, ότι στα βόρεια και τα 

βορειοδυτικά του κίονα στις περιοχές που δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα, υψηλή επιφανειακή υγρασία 

και μεγάλη συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων, υπάρχουν  αποχρωματισμοί είτε μεγάλες αποκολλήσεις 

υλικού λόγω αποσάθρωσης. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.69: Συσχέτιση μετρίων έως και υψηλών συγκεντρώσεων χλωριούχων αλάτων, διεύθυνσης ανέμου και 

προσανατολισμού 
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3.3.5.4. Μηχανικές αντοχές 

Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον, απλά ερωτήματα με χρήση λογικών τελεστών για την κατηγοριοποίηση 

των υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά των αντοχών τους (που υπολογίστηκαν με μη καταστρεπτικές). 

Στην εικόνα 3.71 ανιχνεύονται οι περιοχές με μεγάλη αντοχή σε θλίψη (> 11.2 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.70: Συσχέτιση υψηλής συγκέντρωσης χλωριούχων αλάτων και υψηλής επιφανειακής υγρασίας 

Εικόνα 3.71: Υψηλές τιμές θλιπτικών αντοχών 
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Στην εικόνα 3.71 παρατηρείται ότι οι περιοχές με υψηλή αντοχή σε θλίψη (μεγαλύτερη του μέσου όρου) 

είναι όλες εκείνες που αντιστοιχούν σε τσιμεντοκονιάματα, σκυροδέματα, αλλά και στο δεύτερο λίθο 

αποκατάστασης (πέτρωμα συγγενές με αυτό της θεμελίωση του ναού). 

3.3.5.5. Γεωχωρική επεξεργασία 

Περαιτέρω ανάλυση των θεματικών δεδομένων για τη φθορά, πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων του λογισμικού GIS, για πράξεις γεωχωρικού περιεχομένου. 

Καθώς, από τη μακροσκοπική παρατήρηση, προέκυψε, ότι το σκυρόδεμα έχει μία ζώνη βλαβερής 

επιρροής στα γειτνιάζοντα ασβεστιτικά υλικά, πλάτους περίπου 30 cm, έγινε προσπάθεια επαλήθευσης 

αυτής της υπόθεσης. Με τη βοήθεια του λογισμικού GIS, δημιουργήθηκαν αρχικώς buffer zones, γύρω 

από τις χωρικές οντότητες που αντιστοιχούσαν στο σκυρόδεμα και στη συνέχεια υπολογίσθηκε η 

γεωμετρική τομή τους με τις αντίστοιχες του θεματικού επιπέδου της αποσάθρωσης. Το αποτέλεσμα 

που προέκυψε παρατίθεται κατωτέρω, στην εικόνα 3.72. 

Προέκυψε ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της συνολικής αποσάθρωσης των ασβεστιτικών υλικών 

βρίσκεται στις περιοχές επιρροής των σκυροδεμάτων. 

Στη συνέχεια έγινε υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας όπου υπάρχουν αποκολλήσεις υλικού και 

των επιφανειών όπου η αρχική αρχιτεκτονική επιφάνεια, ανεξαρτήτως οικοδομικής φάσης, δεν έχει 

υποστεί απομείωση. Στο λογισμικό GIS δημιουργήθηκε αρχικά ένα θεματικό επίπεδο με την ένωση 

(union) των περιοχών εμφάνισης των απωλειών υλικού, (απόντα τμήματα, κυψέλωση, αποσάθρωση, 

μηχανικές βλάβες, αποφλοίωση) και ακολούθως υπολογίστηκε η γεωμετρική διαφορά (symmetrical 

difference) του, από το θεματικό επίπεδο με το ιδεατό σχήμα του κίονα Α (είχε σχεδιαστεί σε περιβάλλον 

CAD ώστε να περιγράψει κατά το δυνατόν πιστά την αρχική θεωρητικά μορφή του αρχιτεκτονικού 

περιγράμματος του κίονα, χωρίς να περιλάβει τους ανώτερους μη αποκατεστημένους σφονδύλους). 

Το αποτέλεσμα που προέκυψε παρατίθεται κατωτέρω, στην εικόνα 3.73. Το ποσοστό της επιφάνειας 

Εικόνα 3.72: Συσχέτιση της θέσης των γεμισμάτων με σκυρόδεμα και των μοτίβων αποσάθρωσης 
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που εμφάνιζε απομείωση (αποκολλήσεις υλικού) ήταν 39.9% στη δυτική όψη, 34.1% στη νότια όψη, 

33.8% στην ανατολική όψη και 42.9% στη βόρεια όψη αντίστοιχα. Μικρότερες τιμές αντιστοιχούσαν 

επομένως στα νότια και ανατολικά. 

 

3.3.5.6. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

Με τη βοήθεια του GIS, εκτελέσθηκαν σύνθετα ερωτήματα σε σχέση με τα πετρολογικά, φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά μικροδομής και μηχανικών αντοχών, για την εξακρίβωση της 

πιστότητας της ιστορικής τεκμηρίωσης, των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης των υλικών που έγινε 

σε συνδυασμό με οπτική παρατήρηση στα τοπογραφικά υπόβαθρα αλλά και την επαλήθευση του 

χαρακτηρισμού υλικών και φθορών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις εικόνες, 3.74 – 3.76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.73: Θεματικός χάρτης αποκολλήσεων υλικού 



 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. Β’: ΥΛΙΚΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 146 

 

 

 

Εικόνα 3.74: Ανίχνευση αυθεντικού λίθου 

Εικόνα 3.75: Ανίχνευση περιοχών λίθου αποκατάστασης 1 
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Εικόνα 3.76: Ανίχνευση περιοχών λίθου αποκατάστασης 2 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ειδικά συμπεράσματα από τη γεωμετρική τεκμηρίωση και τη χαρτογράφηση 

Από τη διαδικασία της αποτύπωσης του μνημείου και από την παραγωγή των τελικών τοπογραφικών 

προϊόντων, προκύπτουν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η γεωμετρική καταγραφή για το σύνολο του μνημείου πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό κλασσικών 

τοπογραφικών τεχνικών και επίγειων σαρώσεων, και σε μικρότερο βαθμό φωτογραμμετρικών τεχνικών. 

Αν και οι ακρίβειες των αποτελεσμάτων κάθε μεθόδου ήταν για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ίδιας τάξης 

μεγέθους, καμία μέθοδος χωριστά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στα απαραίτητα προϊόντα. Η αλληλο-

συμπλήρωση και ο αλληλο-έλεγχος των μετρήσεων, αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία στην παραγωγή 

πλήρων μετρητικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας και την αντιμετώπιση των αποκρύψεων που 

δημιουργούσαν οι αναρτημένες σκαλωσιές, οι οποίες κάλυπταν εξ ολοκλήρου το μνημείο και 

βρίσκονταν πολλές φορές σε επαφή με τα αρχιτεκτονικά μέλη, αλλά και της πολυπλοκότητας των 

αρχιτεκτονικών επιφανειών, λόγω της υποβάθμισης τους. Η κλασσική τοπογραφία από μόνη της δεν 

θα μπορούσε να δώσει ίδιο βαθμό λεπτομέρειας σε τόσο μικρό χρονικό παράθυρο όπως οι επίγειες 

σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν, όμως ήταν απαραίτητη για τη γεωαναφορά και τη συνένωση των 

επί μέρους νεφών από τις σαρώσεις, για τον έλεγχο των σαρώσεων με οριζόντιες και κατακόρυφες 

τομές, για τη συμπλήρωση λεπτομερειών που αποκρύπτονταν και κύρια στο θριγκό και το αέτωμα και 

για την μέτρηση φωτοσταθερών σημείων. Τα δυσδιάστατα σχεδία που δημιουργήθηκαν, απεικόνιζαν 

ικανοποιητικά τα περιγράμματα των αρχιτεκτονικών μελών και βασικές λεπτομέρειες με ακρίβεια 

αποδεκτή για τις προδιαγραφείσες κλίμακες. Όμως, παρά το συνδυασμό μεθόδων, οι εναπομείνασες 

ελλείψεις πληροφορίας (στα υψηλότερα τμήματα του ναού) και η δυσκολία διεξαγωγής περισσότερων 

πιο πυκνών τρισδιάστατων σαρώσεων, δεν επέτρεψαν τελικά την πλήρη τρισδιάστατη φωτορεαλιστική 

μοντελοποίηση όλου του ναού.  

Με σκοπό την παραγωγή ακριβών υποβάθρων για τη χαρτογράφηση των υλικών και των φθορών και 

για τη γενικότερη διευκόλυνση της περαιτέρω ολιστικής διαχείρισης των διεπιστημονικών δεδομένων του 

μνημείου, έγινε επιπλέον, τρισδιάστατη αναπαράσταση με υψηλούς ανάλυσης φωτοϋφή για τον νότιο 

κίονα. Για την παραγωγή του φωτορεαλιστικού μοντέλου, εφαρμόσθηκαν πολυεικονικές μέθοδοι. Πιο 

συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκε η μέθοδος SfM για τον προσανατολισμό των εικόνων και την παραγωγή 

αραιού νέφους σημείων. Στη συνέχεια, και με γνωστά τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της 

κάθε εικόνας, καθώς και με την παρεμβολή των φωτοσταθερών, παράχθηκε το τελικό γεωαναφερμένο 

πυκνό νέφος, με αξιοποίηση μεθόδων πυκνής συνταύτισης το οποίο, κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας 

και εφαρμογής τεχνικών τριγωνισμού, οδήγησε στην παραγωγή του μοντέλου με φωτοϋφή. Προέκυψε 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα, καθώς οι αποκρύψεις ήταν ελάχιστες, η υφή αρκετά πιστή λόγω των ωρών 

που είχαν γίνει οι εικονοληψίες και οι ακρίβεια επέτρεπε τόσο την παραγωγή λεπτομερών σχεδίων πολύ 

μεγάλης κλίμακας για το συγκεκριμένο μέρος του μνημείου, όσο και την εξαγωγή ορθοεικόνων με 

ανάλυση ικανή ώστε να διακρίνοντα με ευχέρεια τα όρια μελών, υλικών και μοτίβων φθοράς. Αυτό το 

τρισδιάστατο παράγωγο ελέγχθηκε με τα μεμονωμένα μετρημένα σημεία και το νέφος των σαρώσεων. 

Η χαρτογράφηση των υλικών και των μοτίβων φθοράς, που έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σχετικά 

πολύγωνα  -με δεδομένη ανάλυση- στις ορθοεικόνες, τα αποτελέσματα της επί τόπου παρατήρησης, 

και τα αποτελέσματα μη καταστρεπτικών τεχνικών ελέγχου και αναλυτικών εργαστηριακών τεχνικών, 

έδωσαν σαφή αποτελέσματα. Η ψηφιοποίηση των ορίων τους έγινε με μεγάλη λεπτομέρεια, λόγω των 

υποβάθρων υψηλής ανάλυσης, αλλά εξ αιτίας του γεγονότος ότι η φθορά κάλυπτε πρακτικά όλη την 

επιφάνεια του μνημείου, ως φθορές τελικών καταλογίσθηκαν μόνο οι πιο έντονες από αυτές. 

Γενικά συμπεράσματα από τη διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση διεπιστημονικής πληροφορίας 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής και γεωχωρικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε μέσω του 

συστήματος χωρικών πληροφοριών για το μνημείο, προκύπτουν επίσης σημαντικά συμπεράσματα. Τα 
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συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα για το μνημείο, όσο 

και από τα αποτελέσματα της διαγνωστικής διερεύνησης. Η ενσωμάτωση σε ένα σύστημα με ενιαία 

γεωγραφική αναφορά, όλων των διεπιστημονικών δεδομένων της ολοκληρωμένης μελέτης διάγνωσης, 

επέτρεπε αφ’ ενός την ολιστική διαχείριση τους και αφ’ ετέρου, κατά τη συσχέτιση μεταξύ των, να 

μπορούν να λαμβάνονται υπ’ όψη και κριτήρια θέση και προσανατολισμού. 

Ο κίονας Α, ο οποίος μελετήθηκε ενδελεχώς -ακολουθώντας ολοκληρωμένη διαδικασία τεκμηρίωσης, 

επιθεώρησης, διάγνωσης- και το μνημείο εν γένει, αποτελούν, από κατασκευαστικής άποψης, σύνθετα 

σώματα. Συνιστούν δηλαδή μικτή κατασκευή, από δομικά υλικά όχι μόνο διαφορετικών ιστορικών 

φάσεων (αυθεντικά, ιταλικών αναστηλώσεων, νεότερων αποκαταστάσεων), αλλά και διαφορετικής 

προέλευσης, με διαφορετικές φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες. Η ταυτοποίηση τους, που έγινε με 

βάση τη βιβλιογραφία και με οπτική παρατήρηση, επαληθεύτηκε με την ταξινόμηση, η οποία έγινε με 

βάση τα χαρακτηριστικά, που αποδόθηκαν από τους χαρακτηρισμούς των υλικών. Τα δομικά υλικά 

που υπερισχύουν είναι οι λίθοι (ασβεστώδεις, και κυρίως εύθρυπτοι κογχυλιάτες με κακή συνοχή-

μικροδομή). Η αυθεντική αρχιτεκτονική επιφάνεια (μπεζ ασβεστοκονίαμα) διατηρείται κατά πολύ μικρό 

ποσοστό. Τα τσιμεντοκονιάματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις ευρέως για τη 

συμπλήρωση της γεωμετρίας των μελών, ενώ το σκυρόδεμα, τοποθετημένο στον πυρήνα του κίονα, 

γίνεται ορατό κατά τόπους, όταν υπάρχει κατακερματισμός των υλικών που το περιβάλλουν. 

Όσον αφορά στην επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, γενικά, όλη η επιφάνεια του κίονα 

Α παρουσιάζει φθορές, οι οποίες μάλιστα κατά μεγάλο ποσοστό είναι ιδιαίτερα έντονες. Στους δύο 

ανώτερους σφονδύλους (κατασκευασμένους από ασβεστώδες συγγενές με τα θεμέλια του ναού 

πέτρωμα) εμφανίζεται εκτενής κυψέλωση και επικαθίσεις. Αυτές λόγω θέσης, απόχρωσης, επιφανειακής 

μορφολογίας, αλλά και της μόνιμα αυξημένης υγρασίας, που οφείλεται στην συγκράτηση νερών στην 

κορυφή του κίονα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι είναι βιολογικής προέλευσης (βρύα και λειχήνες). Στην 

υπόλοιπη επιφάνεια επικρατούν οι γκρίζοι αποχρωματισμοί και η αποσάθρωση. Οι αποχρωματισμοί, 

καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου τα υλικά στη νότια πλευρά του κίονα, όπου ο ηλιασμός είναι έντονος. 

Η αποσάθρωση είναι εμφανέστερη στα βόρεια και δυτικά, μοτίβο που δικαιολογείται από τους συνήθεις 

έντονους βορειοδυτικούς ανέμους, που μεταφέρουν τα αιωρήματα θαλάσσιου ύδατος. Στην επιφάνεια 

του κίονα Α, επικρατούν σε μικρότερο βαθμό λευκές εξανθήσεις και αποφλοιώσεις. Για τις λευκές 

εξανθήσεις, που εμφανίζονται σε υλικά με μικρότερη περιεχόμενη υγρασία και υψηλότερη επιφανειακή 

θερμοκρασία, τα οποία είναι εκτεθειμένα στους βορειοδυτικούς ανέμους (αιωρήματα διαλυτών αλάτων 

από τη θάλασσα), μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι πρόκειται για εξανθήσεις χλωριούχων αλάτων. 

Σημειώνεται βέβαια, ότι τα άλατα μπορεί να προέρχονται τόσο από το περιβάλλον όσο και από τα ίδια 

τα κατασκευαστικά υλικά, καθώς η ποιότητά τους -και κυρίως των υλικών των αποκαταστάσεων- δεν 

αποδεικνύεται από τη διαθέσιμη ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η κατανομή των θερμικών φορτίων δικαιολογείται από τον ηλιασμό 

(την ηλιακή τροχιά), σημαντικά φορτία συγκεντρώνονται επομένως στη νότια πλευρά του κίονα. Τα 

μεγαλύτερα φορτία παρατηρούνται στη θέση που υπάρχει μίξη αυθεντικών και τσιμεντιτικών υλικών. Οι 

διαφορετικοί θερμικοί συντελεστές των γειτνιαζόντων υλικών προκαλούν διαφορική συστολοδιαστολή 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανεπιθύμητων τάσεων και συνακόλουθα την εμφάνιση ρηγματώσεων 

και αποφλοιώσεων. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας είναι υψηλή. Οι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές σε σχέση με το περιβάλλον 

στη νότια πλευρά, είναι κύρια αποτέλεσμα της θερμοχωρητικότητας των υλικών. 

Η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση υγρασίας στη βόρεια, πιο εκτεθειμένη σε ανέμους από την κατεύθυνση 

της θάλασσας, όψη, στο τσιμεντιτικό υλικό γεμίσματος των επεμβάσεων, καταδεικνύει την ασύμβατη 

υγροσκοπική συμπεριφορά του. Στον κατώτερο σφόνδυλο, ο συνδυασμός αιωρημάτων θαλάσσιου 

ύδατος και ανερχόμενης υγρασίας δημιουργεί μία βλαβερή κατάσταση από άποψης υγρασίας. Τα 

φαινόμενα φθοράς που σχετίζονται με την υγρασία λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

αφού και η υγρασία του περιβάλλοντος και οι ισχυροί βόρειοι και δυτικοί άνεμοι κυμαίνονται στα ίδια 

επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται, ότι στα βορειοδυτικά του κίονα αν και δεν 
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εμφανίζονται ταυτόχρονα, όπως αναμενόταν, περιοχές με υψηλή επιφανειακή υγρασία και μεγάλη 

συγκέντρωση χλωριούχων αλάτων, ούτε αποχρωματισμοί που οφείλονται σε ήπια βιοδιάβρωση, η 

επίδραση της περιεχόμενης υγρασίας μπορεί να γίνει εύκολα διακριτή από τις μεγάλες αποκολλήσεις 

υλικού λόγω αποσάθρωσης. 

Η ασυμβατότητα των υλικών των προηγούμενων αποκαταστάσεων, σε σχέση με τα αυθεντικά μπορεί 

να γίνει εύκολα διακριτή από τη μεγάλη διαφορά στις μηχανικές αντοχές. Προσθέτως, τα σκυροδέματα 

φαίνεται μέσω της ανάλυσης που έγινε, να είναι η κύρια αιτία για τον κατακερματισμό των λίθων στις 

γειτονικές σε αυτά περιοχές. Οι βλάβες που προκαλούν, ενισχύονται από την παρουσία μεταλλικών 

συνδέσμων των ιταλικών αναστηλώσεων, καθώς λόγω υψηλής υγρασίας έχουν οξειδωθεί και τα 

αυξημένου όγκου οξείδιά τους δημιούργησαν εσωτερικά μεγάλες τάσεις. Οι μεγάλες οπές σε σημεία 

του αυθεντικού λίθου δεν προέρχονται από τον κατακερματισμό των λίθων, αλλά από ανθρωπογενείς 

παράγοντες. Έγιναν συγκεκριμένα για την πιο εύκολη μεταφορά και την επανατοποθέτηση των λίθων 

σε περιόδους αναστηλώσεων, μειώνουν βέβαια την ανθεκτικότητα και την αντοχή ως σώματος του 

κάθε λίθου. 

Σχετικά με την θεματική απεικόνιση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με μη καταστροφικές μεθόδους, 

με βαθμιδωτές χρωματικές παλέτες, προκύπτει ότι αυτός ο τρόπος αναπαράστασης μπορεί να 

βοηθήσει στην ευκολότερη ερμηνεία των μετρητικών δεδομένων. Μπορεί μάλιστα, να οδηγήσει στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη διακύμανση των εικονιζόμενων μεγεθών, τόσο στην 

κλίμακα του μνημείου, όσο και στην κλίμακα των μεμονωμένων τμημάτων δομικών υλικών. 

Συγκεκριμένα, για τις επιφανειακές θερμοκρασίες, ο τρόπος αυτός οπτικοποίησης είναι πιο ακριβής από 

τα θερμογραφήματα υπερύθρου. Αυτό οφείλεται στο ότι η θερμογραφία επηρεάζεται από τα εμπόδια 

που ενδεχομένως καλύπτουν το αντικείμενο (εν προκειμένω τις αναρτημένες σκαλωσιές), χρειάζεται 

λεπτομερή βαθμονόμηση με δεδομένα ανακλαστικότητας για τα υλικά, που δεν είναι πάντα γνωστά ή 

σαφή, και μπορεί να εφαρμοστεί με υψηλή ανάλυση σε σχετικά μικρές περιοχές. 

Γενικά συμπεράσματα από την υλοποίηση της εφαρμογής και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση των ιστορικών κατασκευών είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της 

διεπιστημονικής μεθοδολογίας τεκμηρίωσης και διάγνωσης, που στόχο έχουν τις εργασίες συντήρησης 

και αποκατάστασης. Η αναπαράσταση σε δύο ή τρεις διαστάσεις, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση 

υψηλή ακρίβεια, πιστότητα και πληρότητα των λεπτομερειών (ανάλογα πάντα με το είδος της μελέτης). 

Η εγγύς φωτογραμμετρία και οι άλλες επίγειες τεχνικές αποτύπωσης, παρουσιάζουν προτερήματα  

αλλά και περιορισμούς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνδυάζονται κατά περίπτωση, για την 

παραγωγή του βέλτιστου αποτελέσματος. Στην περίπτωση του Ναού του Απόλλωνα στην Ακρόπολη 

της Ρόδου, έγινε προσπάθεια για τον βέλτιστο συνδυασμό των διαθέσιμων τεχνικών, εξοπλισμού και 

λογισμικού. Η αδυναμία δημιουργίας ολοκληρωμένου φωτορεαλιστικού τρισδιάστατου μοντέλου, θα 

μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί, με εκτέλεση περισσότερων, πιο πυκνών επίγειων σαρώσεων, 

δημιουργία επιπλέον γεωαναφερμένων τοπικών φωτογραμμετρικών μοντέλων και χρήση κάποιου μη 

επανδρωμένου οχήματος για τη λήψη εικονιστικών δεδομένων στα ανώτερα τμήματα του ναού. Βέβαια, 

σε κάθε περίπτωση, επειδή για τέτοιες εφαρμογές πρέπει πάντα να αναλογιζόμαστε το χρόνο και το 

κόστος εκτέλεσης και δεδομένου του ήδη δύσκολα διαχειρίσιμου όγκου δεδομένων που συλλέχθηκαν, 

ίσως επιπλέον μετρήσεις θα καθυστερούσαν την εφαρμογή, χωρίς απαραίτητα να τη διευκολύνουν και 

χωρίς να είναι βέβαιη η παραγωγή του φωτορεαλιστικού μοντέλου. 

Η ανθεκτικότητα των ιστορικών δομικών υλικών, προσδιορίζεται από τα ορυκτολογικά και φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά τους και από το περιβάλλον που βρίσκονται. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η θέση και 

ο προσανατολισμός στην κλίμακα του μνημείου κ.ά. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

προϊόντων της φθοράς και συνακόλουθα στο σχεδιασμό των επεμβάσεων αποκατάστασης. Έτσι, η 

διεπιστημονική μεθοδολογία για την τεκμηρίωση και τη διάγνωση αποκτά πολύ σημαντικό ρόλο. Με τη 

χρήση ΣΓΠ τα διεπιστημονικά δεδομένα μπορούν να εισαχθούν και να συσχετισθούν σε ένα ενιαίο 

σύστημα με κοινή χωρική αναφορά. Η θεματική απεικόνιση των δομικών υλικών παρέχει σημαντικές 
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πληροφορίες για τη δόμηση και τις κατασκευαστικές φάσεις του μνημείου. Η θεματική απεικόνιση των 

διαφόρων τύπων φθοράς βοηθά την αποτίμηση της επίδρασης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων 

σε πραγματική κλίμακα. Στην περίπτωση του Ναού του πυθίου Απόλλωνα, η γεωχωρική ανάλυση με 

βάση τα θεματικά επίπεδα και τα χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στα υλικά μέσω της ολοκληρωμένης 

διαδικασίας τεκμηρίωσης, στο ΣΓΠ, οδήγησε σε συμπεράσματα για την κατάσταση διατήρησης των 

υλικών, την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τη συμβατότητα των προηγούμενων 

επεμβάσεων στο μνημείο. 

Η αποθήκευση, η διαχείριση, η ανάλυση και η οπτικοποίηση της διεπιστημονικής πληροφορίας για το 

μνημείο, που πραγματοποιήθηκε στο ΣΓΠ, έγινε σε δύο διαστάσεις, και τελικά κατά όψεις. Η δυσδιάστατη 

αντιμετώπιση ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης τρισδιάστατης πληροφορίας, με την έννοια του βάθους. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα για τα δομικά υλικά και για τους τύπους φθοράς ήταν πρακτικά επιφανειακά, 

αφού όλες οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις αφορούσαν στο εξωτερικό τμήμα του κίονα, γεγονός που 

συντέλεσε σε αδυναμία διαχείρισης σε τρεις διαστάσεις. Άλλωστε η διαθέσιμη ιστορική, αρχιτεκτονική 

και κατασκευαστική τεκμηρίωση δεν επαρκούσαν για την πλήρη αναγνώριση και την διαστασιολόγηση 

εις βάθος των τμημάτων των δομικών υλικών, ή έστω την κατά προσέγγιση εκτίμηση των διεπιφανειών 

τους. Επιπλέον, η φύση του μνημείου απέτρεπε και την χρήση τεχνικών που θα παρείχαν χρήσιμες 

πληροφορίες για την τρίτη διάσταση (διασκοπήσεις με γεωραντάρ ή υπερήχους). 

Πρέπει τέλος να αναφερθεί, ότι και όποια προσπάθεια για την αντιμετώπιση σε τρεις διαστάσεις των 

υλικών και φθορών -ενδεχομένως με κάποιον συνδυασμό τρισδιάστατου συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών και μοντέλου κτηριακών πληροφοριών- θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. Όπως αποδείχθηκε 

και από τη μοντελοποίηση με διακριτά στοιχεία, η παραμετροποίηση που θα έπρεπε να γίνει για τη 

δημιουργία ενός μοντέλου τύπου BIM, θα απαιτούσε τέτοιο βαθμό απλοποίησης που τελικά η 

τρισδιάστατη πληροφορία που αφορούσε στις φθορές -αμελητέου όγκου εν συγκρίσει με το όλον του 

κίονα- ίσως χανόταν. Έτσι η αναπαράσταση και διαχείριση της διεπιστημονικής πληροφορίας, με τον 

ζητούμενο, υψηλό βαθμό λεπτομέρειας δεν θα ήταν εφικτή. Καταληκτικά, οι υποστηριζόμενες δομές 

δεδομένων, και η γενικότερα η αποστολή της τεχνολογίας BIM στην εξυπηρέτηση του κατασκευαστικού 

τομέα, δεν συνάδει με τη φιλοσοφία και την απαιτούμενη ακρίβεια, της αναγνώρισης, ποσοτικοποίησης 

και μελέτης της παθολογίας μίας πολύπλοκης ιστορικής κατασκευής (Ιωάννου, 2016). Τα δεδομένα μίας 

διαγνωστικής μελέτης είναι συνήθως σε δισδιάστατη μορφή, αφού αναπαριστούν επίπεδες επιφάνειες. 

Σε αντιδιαστολή, οι χωρικές οντότητες αντικειμένων σε BIM αναπαρίστανται από ογκομετρικά αντικείμενα 

σταθερής γεωμετρίας. Η εισαγωγή σημασιολογικών δεδομένων με ακανόνιστη χωρική κατανομή, όπως 

απαιτείται για τα υλικά και τις φθορές μίας ιστορικής κατασκευής, δεν υποστηρίζονται. Η ασυμβατότητα 

των δεδομένων ως προς τη δομή τους αλλά και ως προς τη χωρική τους διάσταση, αποτελεί προς το 

παρόν αντικείμενο διερεύνησης από την επιστημονική κοινότητα. Οι σχετικές προσπάθειες περιορίζονται 

σε εφαρμογές 2.5D, δηλαδή ενυπάρχει η τρίτη διάσταση αλλά στην πράξη απουσιάζει η πληροφορία 

του βάθους, και οι εφαρμογές αυτές αφορούν κυρίως ιστορικές κατασκευές με αρκετά απλή γεωμετρία, 

όπως οικίες ή τοιχοποιίες. Για πιο πολύπλοκα αντικείμενα αξιοποιούνται, είτε ορθοεικόνες, είτε σχεδόν 

κατακόρυφες προς τις προσόψεις λήψεις (οπτικές ή υπέρυθρες). 
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