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Περίληψη 

Η παρούσα ΔΕ παρουσιάζει αναλυτικά την μεθοδολογία, τα βήματα και τις επιλογές που 
έγιναν για την εικονική ανακατασκευή ενός μνημείου. Η εφαρμογή αφορά συγκεκριμένα ένα 
γωνιακό τμήμα της Μεσαίας Στοάς, ενός σημαντικού κτηρίου της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών που 
άκμασε κατά τον 2ο αι. π.Χ. 
Αρχικά προσεγγίζεται η έννοια της ανακατασκευής και συγκεκριμένα της εικονικής 
ανακατασκευής με την βοήθεια της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Παρουσιάζονται και 
αναλύονται τα υπάρχοντα δεδομένα, που περιλαμβάνουν παλαιότερα σχέδια και μελέτες 
ανακατασκευής, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες ζωγραφικής, το τρισδιάστατο μοντέλο της 
υφιστάμενης κατάστασης και οι υποθέσεις από τις επιστημονικές υπεύθυνους της Αρχαίας 
Αγοράς  
Ακολούθως αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και περιγράφονται διεξοδικά τα 
βήματα για την δημιουργία του τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου του επιλεγέντος τμήματος 
της Μεσαίας Στοάς σε περιβάλλον λογισμικού ψηφιακής σχεδίασης. Έγινε πλήρης 
εκμετάλλευση όλως των διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία αξιολογήθηκαν διεξοδικά τόσο για 
την γεωμετρική ακρίβειά τους, όσο και για την πιθανοφάνειά τους. 
Τέλος περιγράφονται τα βήματα για την δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου και της 
εικονικής περιήγησης περί αυτό. Η ΔΕ ολοκληρώνεται με την διατύπωση ορισμένων σχολίων 
που προέκυψαν από την όλη διαδικασία. 
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Abstract 

The present thesis is presenting the methodology, the steps and the choices made for the 
virtual reconstruction of a monument. The implementation concerns a corner part of the 
Middle Stoa of the Athenian Agora, a rather important building of the 2nd c. BC. 
Initially the term reconstruction and especially virtual reconstruction is approached and 
explained, with the help of contemporary digital technologies. The available data, including 
older reconstruction drawings and studies, bibliographic references, paintings, 3D textured 
model of the existing foundations and assumptions from experts of the Athenian Agora.  
Furthermore, the methodology used is described in detail and also the steps implemented for 
creating the three dimensional virtual model of the selected part of the monument are 
outlined. All available data sources were exploited according to their evaluation as far as their 
accuracy and likelihood are concerned. 
Finally all the steps for the creation of the 3D model and the virtual visualization are presented. 
The thesis concludes with some comments based on the whole procedure.  
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1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή της 
νοτιοδυτικής γωνίας της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών κατά τον 2ο αι. π.Χ., 
δηλαδή την περίοδο ακμής της, με κύριο στόχο τη χρησιμοποίησή της σε μελλοντικές εργασίες 
οι οποίες ενδεχομένως θα γίνουν στο μνημείο. 

Για τη δημιουργία του εικονικού τρισδιάστατου μοντέλου της Στοάς ήταν απαραίτητη και 
εν τέλει και καθοριστική η εποικοδομητική συνεργασία με τις υπεύθυνες αρχαιολόγους και 
μηχανικό της Αρχαίας Αγοράς οι οποίες βοήθησαν τόσο στη συλλογή των απαραίτητων 
δεδομένων (σχέδια, εικόνες κ.τ.λ.) αλλά και στη δημιουργία του μοντέλου με τις γνώσεις τις 
οποίες έχουν πάνω στο μνημείο της Μεσαίας Στοάς. Το τρισδιάστατο μοντέλο της 
υφιστάμενης σήμερα κατάστασης του μνημείου πάνω στο οποίο βασίστηκε η εικονική 
ανακατασκευή, είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο σχετικής εργασίας στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική 
της ΣΑΤΜ (Καραγεώργου κ.ά. 2010).  

Μετά το αρχικό στάδιο όπου έγινε η συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την 
ανακατασκευή και ξεκίνησε ο σχεδιασμός των επιμέρους τμημάτων μέσα στο λογισμικό 3ds 
Max που επελέγη για την παρούσα εργασία. Για τα ευρήματα της Στοάς τα οποία σώζονται σε 
καλή κατάσταση, δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα με το λογισμικό 123D Catch και 
τοποθετήθηκαν κατάλληλα στη σωστή τους θέση στο ανακατασκευασμένο μοντέλο. Μετά την 
ολοκλήρωση του τελικού μοντέλου δημιουργήθηκε ένα σύντομο βίντεο για την καλύτερη 
οπτικοποίησή του, αλλά και την κατανόηση των διαφόρων χαρακτηριστικών. 

Ακόμα πραγματοποιήθηκε και μία κριτική του τελικού αποτελέσματος με βάση τα 
δεδομένα τα οποία ήταν διαθέσιμα και τα οποία αξιολογήθηκαν με βάση τη γεωμετρική 
ακρίβεια και την αξιοπιστία με ιεραρχική σειρά από το πιο ακριβές στο λιγότερο ακριβές. 

 Τέλος διατυπώνονται διάφορα συμπερασματικά σχόλια τα οποία αφορούν τόσο τη φάση 
της ανακατασκευής όσο και το τελικό αποτέλεσμα. 

1.2 ΔΟΜΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και ένα παράρτημα 
των οποίων η δομή παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας καθώς και η δομή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται η παρούσα κατάσταση ως προς την αντίληψη για 
την προστασία των μνημείων καθώς και κάποιες απαραίτητες βασικές έννοιες. Ακόμα 
αναφέρονται διάφορα στοιχεία σχετικά τόσο με την ανακατασκευή αλλά και με την εικονική 
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ανακατασκευή, τις πηγές δεδομένων, τις διάφορες μεθόδους εικονικής ανακατασκευής, τα 
προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν και τέλος τις διάφορες εφαρμογές της που έχουν 
δημοσιευτεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία για την Αρχαία Αγορά 
και την Μεσαία Στοά. Επίσης γίνεται σύντομη περιγραφή των εργασιών οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ της Γεωπληροφορικής για την τρισδιάστατη 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες συμπληρωματικές εργασίες που έγιναν 
πριν το στάδιο της ανακατασκευής, όπως και η καθαυτό διαδικασία της εικονικής 
ανακατασκευής της Μεσαίας Στοάς και η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η αξιολόγηση η οποία έγινε με βάση τα διαθέσιμα 
δεδομένα καθώς και κάποια συμπερασματικά σχόλια. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
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2.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 Τα τελευταία χρόνια οι διάφορες επιδράσεις λόγω των φυσικών καταστροφών αλλά 
και της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν επηρεάσει το χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η πολιτιστική κληρονομιά να κινδυνεύει να καταστραφεί και να χαθεί 
λόγω των αυτών των επιδράσεων. Γι’ αυτούς τους λόγους κρίνεται αναγκαία η διατήρηση και 
η προστασία της με απαραίτητο πρώτο στάδιο την καταγραφή και την αποτύπωσή της (Χάρτα 
της Βενετίας 1964) και στη συνέχεια την αποκατάσταση και συντήρησή της. 

 Με τον όρο πολιτιστική – αρχιτεκτονική κληρονομιά σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις1 
ορίζονται: 

 Τα μνημεία: Κάθε κατασκευή ιδιαίτερα σημαντική λόγω ιστορικού, αρχαιολογικού, 
καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος 

 Τα αρχιτεκτονικά σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών, συναφή μεταξύ τους ώστε 
να σχηματίζουν οριοθετημένες ενότητες 

 Οι τόποι ως σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία 
αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να συγκεντρώνουν τα 
χαρακτηριστικά των μνημείων και των συνόλων. 

  Όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπογραφεί αρκετές συμβάσεις που διέπουν τη προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Οι σημαντικότερες από αυτές τις συμβάσεις 
επιγραμματικά είναι:  

 Χάρτα των Αθηνών (1931)  
 Διεθνής σύσκεψη της UNESCO στο Νέο Δελχί (1955)  
 Χάρτα της Βενετίας (1964)  
 Διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975)  
 Σύμβαση της Γρανάδας (1985)  
 Διακήρυξη του Κεμπέκ (1991)  
 Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής κληρονομιάς (1992) 

Σταθμό στη προσπάθεια που γίνεται σχετικά με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η Χάρτα της Βενετίας καθώς διατυπώνει 
το διεθνές και διαχρονικό πλαίσιο πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση. Τα άρθρα της περιέχουν 
ορισμούς σχετικά με τις έννοιες της αποκατάστασης, ανασκαφής και συντήρησης, καθώς και 
δημοσιεύσεις που αφορούν τα μνημεία. Ακόμα γίνεται αναφορά σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

                                                           
1 Ν. 2039/13-4-1992 Γρανάδα – Κύρωση της σύμβασης για τη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης 
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καθώς το τελευταίο άρθρο αναφέρεται σε αρχειοθέτηση και δημοσίευση όλων των σταδίων 
εργασιών ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα στο μέλλον.  

Μία από τις αποφάσεις της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν η ίδρυση του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (International Council on Monuments and Sites - 
ICOMOS) το 1965. Πρόκειται για τον πιο έγκυρο διεθνή οργανισμό , τεχνικό σύμβουλο της 
UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει ως σκοπό την προώθηση 
της θεωρίας, της μεθοδολογίας, της τεχνολογίας και της ενημέρωσης για την προστασία και 
την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και τοποθεσιών των χωρών όλου του κόσμου. 
Αποτελείται από περισσότερες από 110 εθνικές επιτροπές και οργανισμούς που 
δημιουργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Κάθε εθνική επιτροπή υιοθετεί τους δικούς της κανόνες 
και διαδικασίες, επεξεργαζόμενη το πρόγραμμα της με βάση τους σκοπούς και τους στόχους 
του Διεθνούς ICOMOS.  

2.1.1 Βασικές έννοιες προστασίας μνημείων  

 Στις διάφορες συμβάσεις οι οποίες κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν διατυπώθηκαν 
για πρώτη φορά ορισμοί οι οποίοι αφορούν τις διάφορες παρεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται πάνω στα μνημεία και οι οποίες είναι: 

 Αποκατάσταση: Είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης η οποία επιβάλλεται να 
γίνεται κατ’ εξαίρεση. Έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις αισθητικές  
αξίες του μνημείου και βασίζεται στο σεβασμό  προς την αρχική υπόσταση και τα 
αυθεντικά του στοιχεία.  Σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις.  

 Ανακατασκευή: Είναι η επαναφορά της αρχικής μορφής του μνημείου με όλες τις 
λεπτομέρειες και τα στοιχεία μιας δεδομένης χρονικής στιγμής στο παρελθόν. 

 Αναστήλωση: Είναι η επαναφορά ενός τμήματος ή ολόκληρου του μνημείου στην 
αρχική του μορφή με τη χρήση του αυθεντικού υλικού το οποίο σώζεται και 
επανατοποθετείται.  

 Συντήρηση: Είναι οι συνεχείς επιμέρους αποκαταστάσεις του μνημείου οι οποίες δεν 
αλλοιώνουν τη μορφή και τη δομή του και οι οποίες αποβλέπουν στην άρση των 
αποτελεσμάτων της φυσικής φθοράς. 

 Εξυγίανση: Αφορά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την αποφυγή των 
βλαβερών επιδράσεων και ανάλογα με τις περιπτώσεις να προσφέρεται για μια άνετη 
και υγιεινή λειτουργική χρήση από τον άνθρωπο. 

 Αναβίωση: Η επαναφορά του μνημείου σε μια νέα μορφή ζωής εάν αυτή είχε διακοπεί 
ή την καλυτέρευση εάν είχε υποστεί κάμψη και παρακμή 

 Ανάδειξη: Η προβολή του μνημείου και η οργανική ένταξη του στο χώρο. 
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2.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

2.2.1 Γενικά  

 Ως ανακατασκευή ορίζεται η επαναφορά της αρχικής κατάστασης του μνημείου με 
όλες τις λεπτομέρειές του τη στιγμή που αποφασίστηκε από τους μελετητές. Έννοια 
παρεμφερής με την αναστήλωση και την αποκατάσταση με τη διαφορά ότι στην αναστήλωση 
χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά υλικά, ενώ στην αποκατάσταση ναι μεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και νέα υλικά όμως η βασική διαφορά είναι ότι σταματάει στο σημείο στο 
οποίο αρχίζουν να απαιτούνται υποθέσεις. (Λάββας 1983) 

 Η ανακατασκευή ενός μνημείου μπορεί να είναι είτε συνολική δηλαδή όλο το μνημείο, 
είτε μερική δηλαδή ενός τμήματος το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και με τον τρόπο 
αυτό επαναφέρεται σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Στη περίπτωση που από το 
κατεστραμμένο μνημείο έχουν διασωθεί αρκετά τμήματα και υπάρχουν αρκετά στοιχεία για 
την ανακατασκευή του τότε συχνά δημιουργείται το πρόπλασμά (η μακέτα) του με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση και μελέτη της αρχιτεκτονικής του (Λάββας 1984). 

 Κατά την ανακατασκευή ενός μνημείου μπορεί να προκύψει πρόβλημα σχετικά με το 
αν είναι δυνατή η επαναφορά ενός κατεστραμμένου μνημείου στην αρχική κατάσταση. Η 
πιστή ανακατασκευή ενός μνημείου δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Το 
πρόβλημα έγκειται στο ότι όταν ένα μνημείο ανακατασκευάζεται δεν σημαίνει ότι αυτό πληροί 
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί γνήσιο πολιτιστικό μνημείο ή ιστορικό 
ντοκουμέντο. 

 Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί η διαφορά ανάμεσα στην ανακατασκευή και το 
αντίγραφο ενός μνημείου. Η ανακατασκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίγραφο γιατί ως 
αντίγραφο ορίζεται η απομίμηση του υπάρχοντος το οποίο όμως βρίσκεται σε άλλο τόπο ή 
τόπους από αυτό του πρωτότυπου και μπορούν να υπάρχουν παράλληλα. Ενώ τέλος 
ανακατασκευή είναι η δημιουργία του μη υπάρχοντος κτίσματος στην ίδια θέση και στο ίδιο 
μέγεθος. 

2.2.2 Εικονική Ανακατασκευή 

 Με την εικονική ανακατασκευή απεικονίζεται η κατάσταση ενός αντικειμένου στο χώρο 
των τριών διαστάσεων σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συνήθως στο παρελθόν και με 
δεδομένο επίπεδο ακρίβειας. Το απεικονιζόμενο αντικείμενο καλείται τρισδιάστατο εικονικό 
μοντέλο ενώ ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται ονομάζεται εικονικό περιβάλλον.  
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2.2.2.1 Ιστορικά στοιχεία 

 Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί σημαντική εξέλιξη στο τομέα της 
εικονικής πραγματικότητας, ενώ πολλοί τομείς την χρησιμοποιούν σε πολλές εφαρμογές τους. 
Μια από αυτές είναι για τη προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
πεδίο εφαρμογής τα εικονικά μουσεία, εργασίες εικονικής ανακατασκευής, αναστήλωσης και 
πολλές άλλες εφαρμογές. (Rizvic.S κ.α. 2011, Patay κ.α. 2011, Flaten A.R. κ.α 2007) 

 Αναφέροντας τον όρο εικονική πραγματικότητα αξίζει να αναφερθούν λίγα βασικά 
στοιχεία σχετικά με την πρώτη προσέγγιση της. Πραγματοποιήθηκε από τον Myron Krueger ο 
οποίος το 1974 στη διδακτορική του διατριβή ανέφερε την έννοια της τεχνητής 
πραγματικότητας (artificial reality) σαν ένα υποκατάστατο του πραγματικού κόσμου. Βασικά 
στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν αυτή τη πραγματικότητα είναι πρώτον η πραγματοποίησή 
της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεύτερον ότι είναι αλληλεπιδραστική. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 η πραγματική λειτουργία της εικονικής πραγματικότητας ήταν να μιμηθεί 
τον πραγματικό κόσμο μέσα από διάφορες μαθηματικές μορφές (Pujol 2004). 

Σε ό,τι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, το 1990 αναφέρθηκε από τον Paul Reilly για 
πρώτη φορά ο όρος Εικονική Αρχαιολογία. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών 
που εφαρμόζονται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι οποίες επιτρέπουν την 
τρισδιάστατη απεικόνιση και την ρεαλιστική εικονική αναπαράσταση αντικειμένων και 
κτισμάτων των οποίων τα ερείπια είτε έχουν καταστραφεί είτε διατηρούνται σε πολύ κακή 
κατάσταση και το οποίο τα κάνει απίθανο και δύσκολο να ερμηνευτούν. Η Εικονική 
Αρχαιολογία μπορεί να απεικονίσει άμεσα αντικείμενα σχετιζόμενα με το παρελθόν, 
βασιζόμενη σε ιστορικές και αρχιτεκτονικές πηγές, ενώ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (Grande κ.ά. 2011). 

Από διάφορους ερευνητές τέθηκαν επιστημονικές, οντολογικές και θεωρητικές 
ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στο πεδίο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Κατά κύριο λόγο τέθηκαν προβλήματα τα οποία συνδέονται με οποιαδήποτε 
προσπάθεια εικονικής ανακατασκευής ενός αντικειμένου στο παρελθόν. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία της εικονικής ανακατασκευής. 

Η αυξανόμενη ανησυχία σε αυτά τα θέματα οδήγησαν στη δημιουργία του οργανισμού 
«Virtual Reality Cultural Organization» και ένα χρόνο αργότερα την ομάδα «Virtual Archaeology 
Special Interest Group», των οποίων η δουλειά ήταν να κρατήσουν ζωντανή και να ενισχύσουν 
ανάμεσα στα περισσότερο σημαντικά διεθνή φόρουμ όπως το «Computer Applications and 
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Quantitative Methods in Archaeology2» και «Virtual Reality, Archaeology and Cultural 
Heritage3». 

Τον Μάρτιο του 2006 κυκλοφόρησε μια πρώτη πρόχειρη έκδοση της Χάρτας του 
Λονδίνου, ενώ τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου αποφασίστηκε η δημοσίευση της πρώτης έκδοσης 
της Χάρτας η οποία έγινε τον Αύγουστο του 2006. Η χάρτα έχει μεταφραστεί στα Ιταλικά, 
Ισπανικά, Κινεζικά και Ιαπωνικά. Η ανανεωμένη έκδοση της χάρτας δημοσίευσε ένα σύνολο 
από γενικές αρχές και συστάσεις με τις οποίες οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται παγκοσμίως 
στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απεικόνιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν 
είναι ένα εργαλείο ή μια βοηθητική τεχνική, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια επιστήμη 
ικανή για την ανάπτυξη μιας μεθόδου και ειδικών τεχνικών σχεδιαζόμενων για ένα αντικείμενο 
υπό μελέτη. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα θέμα αρκετά ευρύ το οποίο απαιτεί περισσότερο 
ακριβή προσδιορισμό. Σε αυτό το σημείο γεννήθηκε η ιδέα για να δημιουργηθεί ένας διεθνής 
οργανισμός σχετικά με την εικονική αρχαιολογία. 

Το 2008 ιδρύθηκε η Ισπανική Κοινότητα Εικονικής Αρχαιολογίας (SEAV) η οποία 
πραγματοποίησε το «Διεθνές Φόρουμ Εικονικής Αρχαιολογίας» του οποίου η πρώτη πρόταση 
ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς χάρτη γνωστού και ως Χάρτα της Σεβίλλης. Το 2009 
πραγματοποιήθηκε η διεθνής συνάντηση ARQUEOLOGICA 2.0 . Τέλος, το 2010 ιδρύθηκε και 
διαδικτυακή εφημερίδα «Virtual Archaeology review» παίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
διαδικασία εκπόνησης της χάρτας της Σεβίλλης. 

2.2.2.2 Δεδομένα ανακατασκευής 

Κατά τη διαδικασία της τρισδιάστατης ανακατασκευής για τη δημιουργία του εικονικού 
μοντέλου του εκάστοτε μνημείου, χρησιμοποιούνται δεδομένα τα οποία προέρχονται από 
πολλές και διαφορετικές πηγές οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 Αυθεντικά τμήματα συντηρημένα σε πολύ καλή κατάσταση, τα οποία είναι 
τοποθετημένα στη κανονική τους θέση ή οπουδήποτε αλλού μέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο. 

 Μετρητικά δεδομένα όπως διάφορες μελέτες αποκατάστασης, σχέδια αποτύπωσης της 
υπάρχουσας κατάστασης τμημάτων που σώζονται σε καλή κατάσταση κ.τ.λ. 

 Εικόνες, σχέδια, γκραβούρες κ.ά. που δείχνουν την κατάσταση του μνημείου στο 
παρελθόν 

 Προφορικές ή γραπτές περιγραφές 
 Χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού ρυθμού του μνημείου, αντίστοιχες με παρόμοια 

κτίσματα. 

                                                           
2 http://caaconference.org/ 
3 http://vast-conference.org/ 
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Κάθε πηγή δεδομένων χαρακτηρίζεται από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ελέγχονται 
προσεκτικά πριν την εφαρμογή τους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρονολογία στην 
οποία αναφέρεται η οποία δεν είναι αναγκαίο να είναι η ίδια με εκείνη που το εικονικό 
μοντέλο αναπαριστάνει. Αυτή η διαφορά στο χρόνο ενδεχομένως να είναι η αιτία για τις 
διαφορές που θα έχει το μοντέλο με τα δεδομένα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η 
πιθανότητα κάποιο στοιχείο να παρουσιάζεται σε περισσότερες από μία πηγές. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται έλεγχος αν αυτές οι διαφορετικές πηγές απεικονίζουν το ίδιο 
στοιχείο και στη συνέχεια, αν αυτό ισχύει, τότε επιλέγεται η πιο ακριβής πηγή. Τέλος η 
γεωμετρική ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο δείχνει πώς μπορεί να είναι 
ακριβώς το σχήμα αλλά και ποια η θέση των επιμέρους στοιχείων του μνημείου.  

Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά σχετικά με τη ακρίβεια και την 
πιθανότητα. Με λίγα λόγια όταν ένα στοιχείο εμφανίζεται σε περισσότερες από μια πηγές τότε 
γίνεται σύγκριση μεταξύ τους και αν αυτές αντιστοιχούν τότε επιλέγεται η περισσότερο 
ακριβής. Αν όμως οι πηγές δεδομένων διαφέρουν μεταξύ τους τότε ως λύση επιλέγεται η 
περισσότερο αξιόπιστη (Διάγραμμα 2.1). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Διάγραμμα 2.1 Επιλογή της κατάλληλης πηγής με βάση τη γεωμετρική ακρίβεια και την αξιοπιστία 
Πηγή: Fernando de Fuentes κ.α.2010 

 
 

Το στοιχείο εμφανίζεται σε 
πολλές πηγές 

Υπάρχει 
αντιστοιχία των 
πηγών ως προς 

το στοιχείο; 

ΝΑΙ 

Επιλέγεται η πηγή με την 
καλύτερη γεωμετρική 

ακρίβεια 

ΟΧΙ 

  Επιλέγεται η περισσότερο 
αξιόπιστη πηγή 
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2.2.2.3 Τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο 

 Κατά τη διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής ενός αντικειμένου δημιουργείται το 
τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο το οποίο παρουσιάζει το αντικείμενο στο χώρο των τριών 
διαστάσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν.  

 
Εικόνα 2.1 Παράδειγμα τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου 

Πηγή: www.unicaen.fr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται όμως και από την ακρίβειά του η οποία, με τη σειρά 
της εξαρτάται από το αν το μοντέλο είναι περιγραφικό ή ανακατασκευαστικό. Τα περιγραφικά 
μοντέλα περιγράφουν το αντικείμενο με βάση τα διατηρημένα τμήματα του, τα οποία 
συνήθως σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση και δίνουν μια σαφή εικόνα για το αντικείμενο 
στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Αντίθετα τα ανακατασκευαστικά προσπαθούν να 
περιγράψουν το αντικείμενο με βάση την υπάρχουσα κατάσταση η οποία σώζεται σε πολύ 
άσχημη κατάσταση για μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν. (Valle Melon κ.α 2005). 

  Επομένως η ακρίβεια του μοντέλου περιορίζεται στην υπάρχουσα κατάσταση, ενώ για 
τα τμήματα που δεν υφίστανται δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος για την ακρίβεια τους 
παρά μόνο αν το ανακατασκευασμένο μοντέλο απεικονίζει σωστά τα στοιχεία. 

2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται αρκετές μέθοδοι εικονικής ανακατασκευής στα 
μνημεία με κύριο σκοπό την απόδοση της κατάστασης του μνημείου σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή στο παρελθόν. Οι μέθοδοι αυτές αφορούν είτε στον τρόπο απεικόνισης του 
τρισδιάστατου μοντέλου είτε στην ερμηνεία των ευρημάτων ενός μνημείου. Στο παρόν 
κεφάλαιο αναλύονται αυτές οι μέθοδοι αναφέροντας τα χαρακτηριστικά και  τη χρησιμότητά 
τους, ενώ παρουσιάζονται και παραδείγματά τους. 

http://www.unicaen.fr/
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 2.3.1 Τρόπος Απεικόνισης 

 Κατά τη διαδικασία της ανακατασκευής χρησιμοποιούνται πολλές πηγές δεδομένων 
για τη δημιουργία του εικονικού μοντέλου. Το γεγονός αυτό κάνει αναγκαία την απεικόνιση 
των στοιχείων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχωρίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά των πηγών 
τα οποία όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι η ημερομηνία, η γεωμετρική 
ακρίβεια και η αξιοπιστία. 

2.3.1.1 Διαφορετικός χρωματισμός 

Ένα είδος απεικόνισης σε αυτή τη περίπτωση είναι εκείνη με την οποία κάθε στοιχείο 
απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Στις εικόνες 2.2.α και 2.2.β παρουσιάζεται ένα αντίστοιχο παράδειγμα στο οποίο 
φαίνονται οι διαφορετικοί χρωματισμοί. 

 
 

 

Εικόνες 2.2.α -2.2.β Τρισδιάστατη απεικόνιση με διαφορετικά χρώματα του μοναστηριού του San Prudencio (La 
Rioja, Ισπανία) 

Πηγή: Γκίντζου 2012 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά στο μοναστήρι του San Prudencio στην Ισπανία 

όπου με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η υπάρχουσα κατάσταση, με κίτρινο απεικονίζονται 
στοιχεία τα οποία ολοκληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα τα οποία είτε είναι φθαρμένα τμήματα 
είτε τμήματα τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα. Με πράσινο απεικονίζονται στοιχεία τα 
οποία προέρχονται από άλλου είδους πηγές και με μπλε απεικονίζονται στοιχεία για τα οποία 
δεν υπάρχουν δεδομένα και έγιναν υποθέσεις για την απόδοσή τους (Γκίντζου 2012). 

 Είναι χρήσιμη μέθοδος απεικόνισης δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να 
δείξει την προέλευση των δεδομένων τα οποία έχει για τη δημιουργία του τρισδιάστατου 
μοντέλου. 
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2.3.1.2 Ιεραρχική ανακατασκευή 

 Ένα τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο μπορεί να ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του (χρονολογία, ακρίβεια, αξιοπιστία) τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν 
και να παρουσιαστούν ιεραρχικά. Μπορεί να γίνει μια ανακατασκευή κάποιου μνημείου και 
αυτό να αποδοθεί χρωματικά είτε με την χρονολογία των πηγών είτε με την γεωμετρική 
ακρίβεια είτε με την αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συγκεκριμένη 
μέθοδο απεικόνισης ο χρωματισμός γίνεται με το ίδιο χρώμα ιεραρχικά όπου με την πιο 
σκουρόχρωμη απόχρωση απεικονίζεται η περισσότερο ακριβής ενώ με ανοιχτόχρωμη η 
λιγότερο ακριβής. Στις εικόνες 2.3.α και 2.3.β απεικονίζεται ένα τέτοιο παράδειγμα και μπορεί 
κανείς να δει τη διαφορά στην ακρίβεια ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα του μνημείου. 

  
Εικόνα 2.3.α Ιεραρχική ανακατασκευή σύμφωνα με τη 

γεωμετρική ακρίβεια 
Πηγή: Fernando de Fuentes 2010 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 2.3.β Ιεραρχική ανακατασκευή σύμφωνα με τη 
αξιοπιστία 

Πηγή: Fernando de Fuentes 2010 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

 Η ιεραρχική αυτή απόδοση μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους όπως για 
παράδειγμα με διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας ή με διαφορετικά είδη απεικόνισης.  

2.3.1.3 Απόδοση με βάση την πραγματικότητα 

 Η ανακατασκευή μνημείου μπορεί να γίνει και με άλλους δύο τρόπους, οι οποίοι 
δείχνουν ακριβώς την κατάσταση την οποία είχε το μνημείο  σε μια δεδομένη στιγμή στο 
παρελθόν και η οποία γίνεται πάντα σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές. Ο πρώτος γίνεται 
σύμφωνα με βάση το χρώμα το οποίο έχει το μνημείο ή τμήματά του. Συνήθως οι χρωματισμοί 
που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στη βιβλιογραφία, στα σωζόμενα τμήματα, όπου αυτό 
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είναι εφικτό, καθώς και από διάφορες εικόνες, πίνακες ζωγραφικής κ.τ.λ. Παρακάτω θα 
παρουσιαστούν κάποια τέτοια παραδείγματα. 

 
Εικόνα 2.4 Τρισδιάστατη ανακατασκευή τμήματος του Medinet Mabi 

Πηγή:Pietroni κ.α 2009 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Στην εικόνα 2.4 φαίνεται η τρισδιάστατη ανακατασκευή τμήματος του μνημείου 

Medinet Mabi στο οποίο διακρίνεται ο χρωματιστός στολισμός του κίονα ο οποίος έγινε από 
υποθετική χαρτογράφηση των πραγματικών χρωμάτων.  

 
Εικόνα 2.5 Ανακατασκευή τμήματος Villa of Livia-Via Flaminia 

Πηγή:Moro κ.α 2007 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Στην εικόνα 2.5 φαίνεται ανακατασκευασμένο τμήμα του μνημείου Villa of Livia στο 

οποίο φαίνεται ότι έχει γίνει απόδοση χρωμάτων. 
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Η απόδοση μόνο χρώματος στο εκάστοτε ανακατασκευασμένο μοντέλο γίνεται κατά 
κύριο λόγο λόγω της έλλειψης πληροφορίας η οποία υπάρχει για το υλικό το οποίο ήταν 
κατασκευασμένο το μνημείο. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται απόδοση με βάση το 
υλικό κατασκευής, η οποία μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Από τη βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρεται το υλικό κατασκευής και στη 
συνέχεια από τη βιβλιοθήκη υλικών του προγράμματος που χρησιμοποιείται 
γίνεται η εφαρμογή του υλικού. 

 Από τμήματα τα οποία σώζονται σε καλή κατάσταση και τα οποία μπορούν να 
φωτογραφηθούν και στη συνέχεια με τις λειτουργίες του προγράμματος 
ανακατασκευής να γίνει απόδοση της υφής του υλικού. Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να γίνει και στην περίπτωση όπου υπάρχουν παλιές φωτογραφίες οι 
οποίες δείχνουν το υλικό κατασκευής. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν μερικά παραδείγματα ανακατασκευής στα οποία 
φαίνεται το υλικό κατασκευής. 

Στη εικόνα 2.6 απεικονίζεται η ανακατασκευή ενός κίονα του μνημείου Preah Khan 
όπου μπορεί να παρατηρηθεί ότι έχουν ανακατασκευαστεί όλες οι λεπτομέρειες τις οποίες 
έχει ο κίονας ενώ και η απόδοση του υλικού είναι σωστά αποδομένη και απεικονίζει σωστά 
την πραγματική κατάσταση του μνημείου. 

 
Εικόνα 2.6 Ανακατασκευασμένος κίονας του Preah Khan 

Πηγή: Nguonphan κ.ά. 2009 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Ένα άλλο παράδειγμα ανακατασκευής είναι αυτό που παρουσιάζεται στις εικόνες 2.7 
και 2.8 οι οποίες φαίνεται ότι έχουν αποδώσει σωστά το υλικό κατασκευής. Τα δύο 
παραδείγματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και αφορούν το μεν πρώτο το Θόλο της Αθηνάς 
Προναίας στους Δελφούς και το δε δεύτερο το ναό του Αγίου Ιωάννη στη Conca. 

  
Εικόνα 2.7 Ανακατασκευή τμήματος του Θόλου της 

Αθηνάς Προναίας 
Πηγή:Flaten κ.α 2007 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 2.8 Ανακατασκευή Ναού Αγίου Ιωάννη 
Πηγή:Guidi κ.α. 2011 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

2.3.2 Ανακατασκευή βασισμένη στην ερμηνεία των ευρημάτων 

 Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν προηγουμένως αφορούν κατά κύριο λόγο την 
απεικόνιση του αντικειμένου. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν μέθοδοι οι οποίες 
αναφέρονται στην ερμηνεία διαφόρων χαρακτηριστικών σωζόμενων τμημάτων τα οποία θα 
βοηθήσουν σημαντικά την ανακατασκευή του εκάστοτε μνημείου. 

2.3.2.1 Συμμετρία 

Η συμμετρία είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική των 
μνημείων και η οποία συχνά υφίσταται στα διάφορα στοιχεία του όπως παράθυρα, πόρτες, 
αυλές κ.τ.λ. αλλά μπορεί να αφορά και κάποιο μέρος του όπως π.χ. κάποιο δωμάτιο ή κάποιον 
άλλο χώρο.  

Σε μερικούς χώρους του μνημείου ενδεχομένως να υπάρχει έλλειψη δεδομένων λόγω 
καταστροφών που έχει υποστεί το μνημείο και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχει 
καταστραφεί μερικώς κάποιο απ’ τα στοιχεία του (π.χ. κάποιο άνοιγμα πόρτας το οποίο έχει 
σχήμα τόξου). Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι συμμετρικά τότε μέρη των σωζόμενων τμημάτων 
θα βοηθήσουν στην κατανόηση του σχήματος και στη συνέχεια στην ανακατασκευή τους. 
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Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Εικόνες 2.9 και 2.10) φαίνεται ότι έχει διασωθεί 
σχεδόν το μισό τμήμα από ένα άνοιγμα πόρτας το οποίο έχει τοξωτό συμμετρικό σχήμα και το 
οποίο ανακατασκευάστηκε με βάση αυτό το χαρακτηριστικό. 

  
Εικόνα 2.9 Κατεστραμμένο τμήμα μνημείου Bam Citadel 

Πηγή:Matini κ.α 2009 
Εικόνα 2.10 Τρισδιάστατη ανακατασκευή τμήματος του 

μνημείου Bam Citadel με βάση τη συμμετρία 
Πηγή:Matini κ.α 2009 

Υπάρχει περίπτωση η έλλειψη δεδομένων να αφορά και ολόκληρα δωμάτια τα οποία 
σύμφωνα με σχέδια να είναι όμοια με άλλα τα οποία έχουν διασωθεί. Στην περίπτωση αυτή η 
ανακατασκευή πραγματοποιείται βασισμένη στην ομοιότητα αυτή. Στις εικόνες 2.11 και 2.12 
φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγμα όπου μέρη του κτίσματος έχουν καταστραφεί από σεισμό και 
τα οποία ανακατασκευάζονται σύμφωνα με αυτή την ομοιότητα. 

  
Εικόνα 2.11 Κατεστραμμένο τμήμα μνημείου Bam Citadel 

Πηγή:Matini κ.α 2009 
Εικόνα 2.12 Τρισδιάστατη ανακατασκευή τμήματος του 

μνημείου Bam Citadel  
Πηγή:Matini κ.α 2009 

Με λίγα λόγια η χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών τμημάτων όπως τόξα, γραμμικά 
σχήματα κ.τ.λ. καθώς και οι δομές από τις οροφές, τις όψεις καθώς και άλλων λεπτομερειών 
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είναι πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την εικονική ανακατασκευή ενός 
μνημείου στις περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη δεδομένων. 

 

2.3.2.2 Μέθοδος κατασκευής 

 Γνωρίζοντας το είδος και το υλικό της κατασκευής σε κάποιο τμήμα του υπό μελέτη 
μνημείου καθώς και τη θέση του σε αυτό, μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στη σωστή θέση του 
μνημείου λαμβάνοντας πληροφορίες από άλλα μνημεία στα οποία υπάρχει η εν λόγω 
κατασκευή, από σχέδια, εικόνες κ.τ.λ. Επομένως υπάρχει μια κλειστή σχέση ανάμεσα στο 
υλικό, στη μέθοδο κατασκευής και στο σχήμα. Η σχέση αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 
στο να ανακατασκευαστούν τμήματα τα οποία έχουν καταστραφεί όπως: Τόξα, θόλοι, τρούλοι, 
πόρτες, παράθυρα και διάφορα άλλα ανοίγματα. 

 Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στις εικόνες 2.13 και 2.14 λόγω έλλειψης 
πληροφορίας στο ναό San Prudencio στην Ισπανία έγινε προσαρμογή γνωστών γεωμετρικών 
σχημάτων με βάση τις διαστάσεις της εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της 
οροφής της εκκλησίας, αποφασίστηκε ότι σχηματίζεται από σταυροθόλια. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε μια μικρή έρευνα για τον εντοπισμό του ίδιου τύπου σταυροθολίων από 
άλλη εκκλησία, μελετήθηκε η γεωμετρία του μοντέλου και τέλος σχεδιάστηκε όσο πιο πιστά 
γινόταν και τοποθετήθηκε στο τελικό μοντέλο (Εικόνα 2.14). 

  
Εικόνα 2.13 Σταυροθόλιο από άλλη εκκλησία 

Πηγή: Γκίντζου 2012 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 2.14 Γεωμετρικό μοντέλο σταυροθολίου 
Πηγή: Γκίντζου 2012  

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Εικόνα 2.15 Σταυροθόλιο στο μοντέλο ανακατασκευής 

Πηγή: Γκίντζου 2012 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

2.3.3 Προβλήματα 

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια εικονική ανακατασκευή είναι 
αρκετά και εστιάζονται κυρίως στη μη σωστή απόδοση του αντικειμένου λόγω της 
λανθασμένης ερμηνείας των δεδομένων, στη περίπτωση που αυτά προέρχονται από πολλές 
και διαφορετικές πηγές. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει από έλλειψη πληροφορίας 
για τμήματα του μνημείου και επιλύεται αν ληφθούν υπόψη οι σωστές πληροφορίες και 
αξιολογηθούν προσεκτικά και σωστά τα δεδομένα. 

Το κύριο πρόβλημα έγκειται όμως στη φωτορεαλιστική απόδοση του αντικειμένου 
κυρίως με το υλικό κατασκευής. Η εικονική ανακατασκευή πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο 
για να βοηθήσει άλλες επιστήμες και έχει ως κύριο σκοπό να δείξει την κατάσταση του 
μνημείου κάποια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν. Η λανθασμένη φωτορεαλιστική 
απόδοση του μνημείου λόγω έλλειψης πληροφορίας σχετικά με το υλικό κατασκευής θα 
παρουσιάσει ένα εικονικό αντικείμενο το οποίο αφενός δεν δείχνει την πραγματική κατάσταση 
του μνημείου και αφετέρου παρουσιάζει ένα μοντέλο το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα. Με λίγα λόγια στη περίπτωση που δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το υλικό 
κατασκευής, τότε είναι προτιμότερο η απόδοση του αντικειμένου να γίνεται μόνο χρωματικά 
με σκοπό να αποφευχθούν τα παραπάνω λάθη. 

2.4 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Η εικονική ανακατασκευή και το παράγωγό της το εικονικό μοντέλο βοηθούν 
σημαντικά πολλούς επιστημονικούς κλάδους για τις εργασίες τους πάνω στα μνημεία. Κατά 
κύριο λόγο αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον αρχιτέκτονα μηχανικό στην 
προσπάθεια του να εκτελέσει διάφορες εργασίες πάνω στο μνημείο όπως αναστήλωση, 
αποκατάσταση και ανακατασκευή αφού έχει στα χέρια του ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο 
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δείχνει την κατάσταση του μνημείου στο παρελθόν. Επιπλέον δίνει σημαντική βοήθεια στον 
αρχαιολόγο στην προσπάθεια του στις εργασίες μελέτης συντήρησης και ανάδειξης του 
εκάστοτε μνημείου ενώ βοηθάει και τον συντηρητή στη δουλειά του αφού στο τρισδιάστατο 
εικονικό μοντέλο ενδέχεται να υπάρχει και η πληροφορία για το υλικό το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό για την εργασία του συντηρητή. Στην περίπτωση που το μνημείο δεν υφίσταται ή 
ακόμα καλύτερα όταν σώζονται διάφορα τμήματα είτε σε κακή είτε σε καλή κατάσταση τότε ο 
ειδικευμένος τοπογράφος μηχανικός μπορεί με τη βοήθεια ενός laser scanner να 
δημιουργήσει το τρισδιάστατο μοντέλο αυτών των τμημάτων και στην συνέχεια να τα 
τοποθετήσει στη σωστή τους θέση μέσα στο τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο. Με λίγα λόγια η 
εικονική ανακατασκευή δίνει σημαντική βοήθεια σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους 
σχετικούς με την φροντίδα των μνημείων. 

 Τέλος η εικονική ανακατασκευή βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη διάφορων 
εφαρμογών πάνω στα μνημεία, μερικές από αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

 Εικονικά μουσεία 

 Τα εικονικά μουσεία είναι μια εφαρμογή η οποία έχει εμφανιστεί την τελευταία 
δεκαπενταετία στο χώρο των μνημείων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά σε ένα ευρύ κοινό. Μπορούν να παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με τα 
εκθέματα τα οποία ήδη υπάρχουν στο κανονικό μουσείο αλλά και με εκθέματα τα οποία 
μπορούν να ανακατασκευαστούν σύμφωνα με τις κατάλληλες πηγές. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μουσείο με τη διαφορά ότι υφίσταται σε εικονικό 
περιβάλλον και όχι σε μία αίθουσα. Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που μουσεία έχουν υποστεί 
καταστροφές είτε φυσικές (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες κ.τ.λ.) είτε ανθρώπινες (π.χ. πόλεμοι) για 
να ξαναδημιουργηθεί το μουσείο έστω και αν αυτό γίνει εικονικά. Υπάρχουν αρκετά 
παραδείγματα εικονικών μουσείων στο κόσμο τα οποία τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
αυξάνονται. 

  
Εικόνα 2.16 Έκθεση εικονικού μουσείου στο Ιράκ 

Πηγή:Cultraro κ.α. 2009 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 2.17 Έκθεση εικονικού μουσείου 
Πηγή:Sylaiou κ.α. 2005 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κανονικό μουσείο αλλά μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά άτομα με διάφορα προβλήματα αναπηρίας τα οποία δεν μπορούν να επισκεφτούν 
ένα κανονικό μουσείο, να επισκεφτούν το εικονικό και να δουν τα εκθέματα του καθώς και να 
μάθουν πληροφορίες γύρω από αυτά. 

 Βίντεο εικονικής πραγματικότητας 

Η δημιουργία βίντεο εικονικής πραγματικότητας του μνημείου δίνει τη δυνατότητα σε 
απλούς ανθρώπους χωρίς καμία εξειδίκευση πάνω στα μνημεία να περιηγηθούν εικονικά 
μέσα στο μνημείο μαθαίνοντας διάφορες πληροφορίες σχετικά με το μνημείο αλλά και 
κατανοώντας διάφορα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μνημείου. Τα βίντεο αυτά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία και σε πανεπιστήμια όπου οι 
μαθητές και οι φοιτητές μπορούν να μάθουν πολλά πράγματα γύρω από το μνημείο και τα 
χαρακτηριστικά του. 

Τέλος τα βίντεο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές 
ενισχυμένης πραγματικότητας (Augmented reality) σε κινητά τηλέφωνα και tablets όπου ο 
χρήστης θα μπορεί να αγοράζει τη εφαρμογή έναντι πολύ χαμηλής τιμής και να μπορεί να 
περιηγηθεί μέσα στο μνημείο και να μάθει πολλές πληροφορίες για αυτό. 

 Συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών 

Η δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών όπου μπορούν να 
τοποθετηθούν τα τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία έχουν προκύψει και από τη διαδικασία της 
εικονικής ανακατασκευής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γιατί παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τα μνημεία του χώρου αφού συνοδεύεται από βάση δεδομένων στην οποία είναι 
περασμένες όλες οι σχετικές πληροφορίες (ιστορικές, αρχιτεκτονικές κ.τ.λ.) όπου ο χρήστης 
μπορεί να μάθει απλά επιλέγοντας το μνημείο που τον ενδιαφέρει. Τέλος μπορεί να κάνει μια 
εικονική περιήγηση σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο. 
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ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 2ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Εικόνα 2.1 Παράδειγμα τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου 

Πηγή: www.unicaen.fr 
 

 
 

 

Εικόνες 2.2.α -2.2.β Τρισδιάστατη απεικόνιση με διαφορετικά χρώματα του μοναστηριού του San Prudencio (La 
Rioja, Ισπανία) 

Πηγή: Γκίντζου 2012 

  
Εικόνα 2.3.α Ιεραρχική ανακατασκευή σύμφωνα με τη 

γεωμετρική ακρίβεια 
Πηγή: Fernando de Fuentes 2010 

Εικόνα 2.3.β Ιεραρχική ανακατασκευή σύμφωνα με τη 
αξιοπιστία 

Πηγή: Fernando de Fuentes 2010 
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Εικόνα 2.4 Τρισδιάστατη ανακατασκευή 

τμήματος του Medinet Mabi 
Πηγή:Pietroni κ.α 2009 

 

Εικόνα 2.5 Ανακατασκευή τμήματος Villa of Livia-Via 
Flaminia 

Πηγή:Moro κ.α 2007 
 

 
Εικόνα 2.6 Ανακατασκευασμένος κίονας του Preah Khan 

Πηγή: Nguonphan κ.ά. 2009 
 

  
Εικόνα 2.7 Ανακατασκευή τμήματος του Θόλου της 

Αθηνάς Προναίας 
Πηγή:Flaten κ.α 2007 

Εικόνα 2.8 Ανακατασκευή Ναού Αγίου Ιωάννη 
Πηγή:Guidi κ.α. 2011 
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Εικόνα 2.13 Σταυροθόλιο από άλλη εκκλησία 

Πηγή: Γκίντζου 2012 
Εικόνα 2.14 Γεωμετρικό μοντέλο σταυροθολίου 

Πηγή: Γκίντζου 2012  

 
Εικόνα 2.15 Σταυροθόλιο στο μοντέλο ανακατασκευής 

Πηγή: Γκίντζου 2012 

  
Εικόνα 2.16 Έκθεση εικονικού μουσείου στο Ιράκ 

Πηγή:Cultraro κ.α. 2009 
Εικόνα 2.17 Έκθεση εικονικού μουσείου 

Πηγή:Sylaiou κ.α. 2005 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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3.1 Η ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΟΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

3.1.1 Η Αρχαία Αγορά 

 Η αρχαία αγορά είναι ένας ανοιχτός χώρος ο οποίος βρίσκεται βορειοδυτικά του ιερού 
βράχου της Ακρόπολης και ορίζεται νότια από τον Άρειο Πάγο, βόρεια από τον Ηριδανό 
ποταμό και δυτικά από το λόφο του Αγοραίου Κολωνού. Ήταν το διοικητικό, φιλοσοφικό, 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της πόλης. Χώρος κατοίκησης και ταφής από 
την προϊστορική εποχή απέκτησε τη μετέπειτα χρήση του από 6ο αιώνα π.Χ .  

 
 

Εικόνα 3.1 Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών  
 

Ο χώρος της αγοράς διατρέχεται από τρεις οδούς. Η πρώτη είναι η Παναθηναϊκή οδός η 
οποία διατρέχει την πλατεία της αγοράς από τα βορειοδυτικά και κατευθύνεται προς την 
Ακρόπολη. Ο δρόμος αυτός ακολουθεί την εορταστική πομπή των Παναθηναίων. Στην 
κλασσική περίοδο αποκαλείται απλώς «δρόμος». Η δεύτερη οδός διακλαδώνεται από την 
πρώτη στη βόρεια είσοδο της αγοράς και έχει πορεία προς τα νοτιοδυτικά, κατά μήκος της 
δυτικής οδού. Τέλος η τρίτη οδός κλείνει την πλατεία προς νότο  συνδεόμενη με τις 
προηγούμενες. Εντός αυτών των τριών οδών δημιουργείται ένας ευρύς τριγωνικός χώρος. 
(www.athens-agora.gr) 

http://www.athens-agora.gr/
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 Κατά μήκος της «Δυτικής οδού» αναπτύχθηκαν σταδιακά τα σημαντικότερα διοικητικά 
οικοδομήματα και Ιερά των Αθηνών: 

• Κυκλική Θόλος (470 π.Χ.): η έδρα των πρυτάνεων της βουλής των 500. 
• Νέο Βουλευτήριο (τέλη 5ου αιώνα π.Χ): Αμφιθεατρικός χώρος για την προετοιμασία των 

νομοσχεδίων προς ψήφιση στην Εκκλησία του Δήμου. 
• Μητρώο (2ος αιώνας π.Χ.): Κτίριο τεσσάρων δωματίων με κιονοστοιχία στη πρόσοψη 

για τη στέγαση του Ιερού της Μητέρας των Θεών καθώς και του αρχείου της πόλης. 
• Μνημείο των Επώνυμων Ηρώων (350 π.Χ.): Επίμηκες βάθρο με περίβολο πάνω στο 

οποίο υψώνονταν τα χάλκινα αγάλματα των μυθικών ηρώων των δέκα αθηναϊκών 
φυλών. 

• Ναός του Απόλλωνα Πατρώου (325π.Χ.): Ιδρυτής της φυλής των Ιώνων, με τέσσερεις 
ιωνικούς κίονες στη πρόσοψη. 

• Ναός του Δίος Φρατρίου και της Αθηνάς Φρατρίας (350π.Χ.): Αφιερωμένος στις 
προστάτιδες θεότητες των θρησκευτικών φρατριών των Ιώνων. 

• Η στοά του Δίος Ελευθερίου (479 π.Χ.): Αφιερωμένη στο θεό ελευθερωτή ο οποίος στη 
μάχη των Πλαταιών βοήθησε τους Έλληνες να διώξουν τους Πέρσες. 

• Βασίλειος στοά (500π.Χ.): Η έδρα του άρχοντα βασιλέα, υπεύθυνου για θρησκευτικά 
ζητήματα και για τους νόμους. 

Στη κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού δεσπόζει ο Ναός του Ηφαίστου (μέσα 
5ου αιώνα π.Χ) το γνωστό «Θησείο». Γύρω στο 500 π.Χ. στη νοτιοδυτική γωνία της αρχαίας 
αγοράς τοποθετήθηκε ένας μαρμάρινος όρος με την επιγραφή «όρος ειμί τες αγοράς». Στα 
νοτιοδυτικά μέχρι την Πνύκα εκτείνεται μια κοιλάδα, στην οποία οι ανασκαφές 
αποκάλυψαν ευρήματα αρχαίων οικιών, καταστημάτων και εργαστηρίων. Εδώ 
αποκαλύφθηκε και το λεγόμενο Πώρινο Κτίριο στο οποίο φυλακίστηκε και θανατώθηκε ο 
Σωκράτης. 

Στη νότια πλευρά της Αγοράς ανεγέρθηκαν οικοδομήματα δημόσιου χαρακτήρα όπως: 

• Νοτιοδυτική Κρήνη (340-325 π.Χ) 
• Αιάκειο των αρχών (5ος αιώνας π.Χ) 
• Νότια στοά Ι (430-420 π.Χ) 
• Νότια στοά ΙΙ (2ος αιώνας π.Χ) 
• Νοτιοανατολική κρήνη (530-520 π.Χ) 
• Νομισματοκοπείο (400 π.Χ) 
• Ναός των Αγίων Αποστόλων (αρχές του 10ου αιώνα μ.Χ) ο οποίος ανήκει στο βυζαντινό 

οικισμό ο οποίος αναπτύχθηκε στη περιοχή. 

Στο μέσο του ανοικτού χώρου της αγοράς κατασκευάστηκε: 
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• Μεσαία στοά (2ο αιώνα π.Χ.) προορισμένη πιθανότατα για το εμπόριο 
• Ωδείο (15 αιώνα π.Χ.) δωρεά του Αγρίππα στους πολίτες με μεγάλη αίθουσα 

συναυλιών και πρόσοψη με κολοσσιαία αγάλματα Τρίτωνων και Γιγάντων 
• Ναός του Άρη (5ο αιώνα π.Χ.) Δωρικός περίπτερος ναός ο οποίος μεταφέρθηκε στην 

Αγορά από την Παλλήνη την Ρωμαϊκή περίοδο. 

Στην ανατολική πλευρά της αγοράς δεσπόζει η στοά του Αττάλου (159-138 π.Χ) η οποία 
έχει αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή για να στεγάσει το μουσείο της αρχαίας αγοράς 
και στη βόρεια πλευρά ξεχωρίζει η Ποικίλη στοά (475-450π.Χ.) διακοσμημένη με ζωγραφικούς 
πίνακες. Στο λόφο του Αρείου Πάγου, τόπο συνδεδεμένο με μυθικές και ιστορικές δίκες, 
αποκαλύφθηκαν στη βόρεια κλιτύ τέσσερεις πολυτελείς κατοικίες της Ύστερης Αρχαιότητας 
και στις νότιες υπώρειες μια συνοικία του αρχαίου δήμου Κολλυτού με ιερά και κατοικίες. 
(el.Wikipedia.org)  

 
Εικόνα 3.2 H αρχαία αγορά κατά τον 2ο αι. μ.Χ   

Πηγή: www.agathe.gr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

http://www.agathe.gr/
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3.1.2 Η Μεσαία Στοά 

Η ανασκαφή της μεσαίας στοάς ξεκίνησε το 1936 και ολοκληρώθηκε το 1951.Το κτίριο 
αυτό συγκροτεί μαζί με το Ανατολικό Κτίριο και τη Νότια Στοά ΙΙ τη Νότια Πλατεία. Η 
ανοικοδόμηση της Μεσαίας Στοάς είναι πρωιμότερη αφού δεν περιλαμβάνει υλικό από το 
τετράγωνο περιστύλιο με το οποίο χτίστηκε η Νότια Στοά ΙΙ καθώς και ένα μικρό τμήμα του 
ανατολικού κτιρίου. Από την κατασκευή της συμπεραίνεται ότι υπήρχε ένα οργανωμένο 
σχέδιο από τους Αθηναίους για τη διευθέτηση της πλατείας παρόλο που τα υπόλοιπα κτίρια 
κατασκευάστηκαν αργότερα.  

 
Εικόνα 3.3 Θέση της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία αγορά 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Η Victoria Grace με βάση αμφορείς οι οποίοι βρέθηκαν κατά τη διαδικασία των 
ανασκαφών, χρονολογησε τη κατασκευή περίπου στο 180 π.Χ. Η χρονολογία αυτή συμβαδίζει 
με αναφορά σε επιγραφή της Δήλου το 183 π.Χ. για δωρεά χρηματικού ποσού στην Αθήνα από 
τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Α’. Θεωρείται πιθανό, ότι ο Φαρνάκης ο οποίος είχε τον 
έλεγχο των στενών Βοσπόρου, που ήταν παραδοσιακή οδός διεύλευσης σιτηρών που 
κατανάλωνε η Αθήνα, να θέλησε να τιμήσει την πόλη χτίζοντας ένα κτίριο στο οποίο θα 
αποθηκεύονταν τα σιτηρά που ο ίδιος προσέφερε σε αυτή. 

Για την κατασκευή του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που δεν υφίστανται στην 
Αθήνα εκείνης της περιόδου και ουσιαστικά υποδηλώνει την παρουσία ξένου αρχιτέκτονα ή 
και ξένων τεχνιτών.  
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Όταν ξεκίνησε η ανέγερση της στοάς, καταστράφηκαν τα κτίρια τα οποία βρίσκονταν 
νότια του Θόλου. Η κατασκευή ξεκίνησε από την ανατολική πλευρά και ακολούθησε με 
κατεύθυνση προς τα δυτικά. Με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος της στοάς 
κατεδαφίστηκαν παλιότερα κτίσματα και ανεγέρθηκε η δυτική γωνία της στοάς. 

Η Μεσαία στοά είναι ένα επίμηκες κτίριο διαστάσεων 147x17.5 μέτρα το οποίο χωρίζει 
την πλάτεια της αγοράς σε δύο άνισα τμήματα. Η στοά ακολόυθησε ένα ιδιαίτερο σχήμα αφού 
περιβάλλεται από κίονες δωρικού ρυθμού και στις δύο μακριές πλευρές χωρίς να έχει πίσω 
τοίχο. Έτσι η βόρεια πλευρά εξυπηρετούσε την κύρια πλατεία της Αγοράς, ενώ η νότια τη 
Νότια Πλατεία 

Η δωρική κιονοστοιχία εδραζόταν πάνω σε κρηπίδωμα τριών βαθμίδων το οποίο 
σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση στα ανατολικά. Το εσωτερικό της χωριζόταν σε δύο κλίτη 
από κιονοστοιχία ιωνικού ρυθμού η οποία στήριζε τη στέγη. Σήμερα σώζονται στη θέση τους 
τμήματα των κάτω σφονδύλων 3 κιόνων στην ανατολική πλευρά. Ίχνη οπών στα πλάγιά τους 
φανερώνουν ότι οι κίονες ενώνονταν μεταξύ τους με χαμηλό στηθαίο σχηματίζοντας έναν 
ενιαίο επιμήκη τοίχο. Μεταξύ του στηθαίου και των επιστηλίων ανοίγονταν μεγάλα παράθυρα 
σε κάθε μετακιόνο διάστημα εξασφαλίζοντας εξαερισμό και φωτισμό. 

 
Εικόνα 3.4 Σωζόμενο τμήμα της κρηπίδας στην ανατολική πλευρά 

Πηγή: www.agathe.gr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Παρά το μέγεθός της η κατασκευή ήταν σχετικά λιτή. Οι κίονες και ο θριγκός ήταν 

κατασκευασμένα από αιγινίτικο πωρόλιθο, με εξαίρεση τις μαρμάρινες μετώπες και την 
πήλινη σίμη η οποία σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι κίονες δωρικού ρυθμού δεν είχαν 
ραβδώσεις. Το δάπεδο ήταν από πατημένο χώμα. Αν και φτιαγμένη με ευτελή υλικά η 
κατασκευή ήταν πολύ προσεκτική και ακριβής. (www. Athens-agora.gr)  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το κτήριο μοιάζει αρκετά με τη στοά του Φιλίππου στη 
Δήλο, ιδιαίτερα όπως επεκτάθηκε στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Βόρεια της στοάς ανοιγόταν 
μεγάλη αυλή η οποία εκτεινόταν από το ανατολικό άκρο μέχρι 5.50-6.00 μέτρα πριν από το 

http://www.agathe.gr/
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δυτικό άκρο. H γωνία είχε αφεθεί ελεύθερη με σκοπό να εξυπηρετείται η κυκλοφορία. Στο 
δυτικό άκρο βρισκόταν μια εντυπωσιακή βάση ενός μνημείου του όποίου σύμφωνα με τις 
διαστάσεις του εκτιμάται ότι πρόκειται για άρμα. Πάνω στο άρμα πιθανόν να απεικονιζόταν ο 
ευεργέτης της πόλης που δώρισε τη στοά. Στο σημείο εκείνο το επίπεδο της αυλής ήταν 
ψηλότερο κατά 4 μέτρα από εκείνο της πλατείας. Μετά την καταστροφή της Αθήνας από το 
Σύλλα το 86 π.Χ. πιθανώς το μνημείο να αφαιρέθηκε από το βάθρο και να καταστράφηκε 
ολοσχερώς. Στη θέση της ελεύθερης γωνίας στη δυτική πλευρά κατασκευάστηκε κλίμακα η 
οποία πιθανόν αποσκοπούσε στην καλύτερη πρόσβαση στο ωδείο του Αγρίππα. 

Στο κέντρο της Νότιας Πλατείας ανεγέρθηκαν στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αι. 
π.Χ. δύο μικρά οικοδομήματα. Το ένα είναι το ανατολικότερο κτίριο το οποίο είναι και το 
πρωιμότερο και ήταν ένας μικρός περίπτερος ναός. Για το άλλο δεν υπάρχουν ενδείξεις της 
χρήσης του ή του ακριβούς σχεδίου του. Και τα δύο καταστράφηκαν επί Σύλλα και σήμερα 
σώζονται μόνο οι θεμελιώσεις τους. Ο ναός ενδεχομένως να ανακατασκευάστηκε το 2ο αι. π.Χ. 
ενώ το Δυτικό κτίριο δεν αναστηλώθηκε. 

Παλιότερες απόψεις συνέδεαν τη Νότια Πλατεία με το Γυμνάσιο του Πτολεμαίου ή με 
ιερό το οποίο υποστήριζαν πως αποτελούσε προέκταση του χώρου του Δικαστηρίου της 
Ηλιαίας, εικασίες οι οποίες σήμερα όμως έχουν καταρριφθεί, ειδικά αφότου αποδείχθηκε ότι 
η λεγόμενη Ηλιαία ταυτίζεται μάλλον με το Αιάκειο. 

Στην καταστροφή του 86 π.Χ. η Μεσαία Στοά υπέστη ζημιές, και η ιστορία του κτιρίου 
κατά αυτή τη περίοδο δεν είναι γνωστή. Η πλατεία εκείνο το διάστημα και έως τα μέσα του 2ου 
αιώνα καλύπτεται από εργαστήρια και καταστήματα. 

Σήμερα θεωρείται πιθανό να εξυπηρετούσε καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Είχε 
καταστήματα, γραφεία, χώρους συμποσίων κ.ά. Κοντά στη Μεσαία Στοά βρέθηκαν ευρήματα 
υποδηματοποιείου (καρφιά για υποδήματα και θραύσμα αγγείου με το όνομα «Σίμωνος»). Το 
εργαστήριο αποδίδεται στον υποδηματοποιό Σίμωνα, φίλο του Σωκράτη, στον όποίο -
σύμφωνα με τον Ξενοφώντα- σύχναζε ο Αθηναίος φιλόσοφος. 

 

3.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 Η Μεσαία Στοά είναι ένα μνημείο το οποίο έχει υποστεί πολλές καταστροφές στο 
πέρασμα των χρόνων, ενώ σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια καθώς και κάποια μεμονωμένα 
τμήματα όπως σφόνδυλοι, κιονόκρανα, μετόπες, γείσο κ.ά. Η ανάγκη ανακατασκευής ενός 
μνημείου σαν αυτό είναι μεγάλη δεδομένου ότι θα μπορέσει να δείξει την κατάσταση της 
στοάς εκείνα τα χρόνια, ενώ θα βοηθήσει σημαντικά σε περαιτέρω εργασίες οι οποίες 
ενδεχομένως γίνουν στο μνημείο μελλοντικά αλλά και για άλλους σκοπούς. 
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 Η ανακατασκευή θα βοηθήσει σημαντικά σε εργασίες για μια μελλοντική αναστήλωση 
του μνημείου. Με την εικονική ανακατασκευή είναι γνωστές οι θέσεις των επιμέρους 
τμημάτων σε σχέση με το συνολικό μοντέλο αλλά και με την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό θα 
βοηθούσε να τοποθετηθούν τα τμήματα που σώζονται στη σωστή θέση, αλλά ακόμα και την 
προσθήκη νέων μελών σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακατασκευής. Ακόμα με τη δημιουργία 
του τρισδιάστατου μοντέλου κάθε τμήματος θα μπορούσε να γίνει η εικονική αναστήλωση του 
μνημείου το οποίο θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για την μελέτη αναστήλωσης του 
μνημείου. 

 Με βάση το μοντέλο της εικονικής ανακατασκευής θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη 
συνέχεια βίντεο εικονικής πραγματικότητας τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
πολλούς σκοπούς. Ένας απ’ αυτούς θα ήταν για την εικονική περιήγηση των επισκεπτών του 
μνημείου οι οποίοι θα μπορούσαν να δουν το μνημείο όπως ήταν κατά την περίοδο την οποία 
κατασκευάστηκε. Τα συγκεκριμένα βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς στα σχολεία, όπου οι μαθητές θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να 
μάθουν παραστατικά την ιστορία του μνημείου, καθώς και άλλων μνημείων για τα οποία έχει 
γίνει εικονική ανακατασκευή. Η δημοσίευση αυτών σε ελαφρύτερο όγκο στο διαδίκτυο, έτσι 
ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμα από ένα απλό χρήστη χωρίς κάποια εξειδίκευση σε κάποιο 
πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί να περιηγηθεί στο μνημείο και να δει την κατάστασή του 
εκείνη την εποχή. Μια ακόμα χρήση η οποία συμβαδίζει και με την εποχή είναι δημιουργία 
εφαρμογών περιήγησης σε αρχαία μνημεία όπως η Μεσαία Στοά σε κινητά τηλέφωνα όπου ο 
χρήστης θα μπορεί να τις εγκαταστήσει σε πολύ χαμηλές τιμές και στη συνέχεια να περιηγηθεί 
στο μνημείο. 

 Τέλος η εικονική ανακατασκευή της μεσαίας στοάς θα βοηθούσε μελλοντικά στη 
δημιουργία ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών της αρχαίας αγοράς. Με αυτό το 
σύστημα ο χρήστης εκτός ότι θα έβλεπε την πραγματική θέση του μνημείου στο χώρο της 
αρχαίας αγοράς, θα αντλούσε πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του μνημείου, την εξέλιξη 
των ανασκαφών καθώς και των εργασιών που εκτελούνται όπως αναστήλωση, συντήρηση 
κ.ο.κ (Guidi κ.α 2011, Flaten κ.α 2007, Patay-Horvath 2011).  

3.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΟ Μ.Δ.Ε ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Με τη γεωμετρική τεκμηρίωση προσδιορίζονται η θέση καθώς και η πραγματική 
μορφή, μέγεθος και σχήμα ενός μνημείου στο χώρο των τριών διαστάσεων σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μελλοντικές εργασίες οι οποίες πρόκειται να 
γίνουν πάνω στο μνημείο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για μια 
μελλοντική ανακατασκευή του μνημείου. 
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Η γεωμετρική τεκμηρίωση τμήματος της μεσαίας Στοάς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2009-2010 στο Μ.Δ.Ε Γεωπληροφορικής. (Καραγεώργου κ.α. 2010) 

3.3.1 Εργασίες πεδίου 

 Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό τοπογραφικών και 
φωτογραμμετρικών μεθόδων, οι οποίες έχουν ως στόχο το προσδιορισμό των γεωδαιτικών 
συντεταγμένων των σημείων την αποτύπωσης. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 
αναγνώριση της περιοχής με σκοπό τον προγραμματισμό των εργασιών που επρόκειτο να 
γίνουν. 

 Πριν την πραγματοποίηση των λήψεων καθώς και οποιαδήποτε άλλης εργασίας, 
έπρεπε να γίνει ο προγραμματισμός λήψης. Η προς αποτύπωση περιοχή είχε έντονο 
ανάγλυφο, έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο η όσο το δυνατόν καλύτερη επικάλυψη του με σκοπό 
την αποφυγή απόκρυψης λεπτομερειών η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη λάθος απόδοση 
του αντικειμένου. Έχοντας υπόψη ότι η κλίμακα του τελικού προϊόντος είναι 1:50 καθώς και τη 
σταθερά της μηχανής (c=25mm) τα φωτοσταθερά τοποθετήθηκαν κατά μήκος της κάτοψης με 
ειδικούς στόχους διαστάσεων 3x3cm2 σε απόσταση 2.5 μέτρων μεταξύ τους ενώ η βάση λήψης 
είναι 3.5 μέτρα. 

 Στη συνέχεια έγινε η ίδρυση και η μέτρηση του πολυγωνομετρικού δικτύου. Κατά την 
ίδρυση του δικτύου οι στάσεις τοποθετήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
αμοιβαία ορατότητα αυτών και ακόμα το κάθε φωτοσταθερό να είναι δυνατό να μετρηθεί από 
κάθε στάση. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σκαρίφημα το δίκτυο αποτελείται από 9 
κορυφές. 

 
 Εικόνα 3.5 Σκαρίφημα πολυγωνομετρικού δικτύου 
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 Για την πραγματοποίηση της φωτογράφησης χρησιμοποιήθηκε ειδικός τρίποδας 
οποίος τοποθετήθηκε στα 8 μέτρα, όπου και λήφθηκαν ζεύγη επικαλυπτόμενων φωτογραφιών 
για όλο το μήκος της κάτοψης. 

Τελευταίο στάδιο των εργασιών πεδίου είναι η σάρωση του αντικειμένου, η οποία 
έγινε με τη χρήση επίγειου σαρωτή «time of flight» ο οποίος μετράει τη διαφορά χρόνου 
μεταξύ εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος. Για τη συγκεκριμένη σάρωση 
χρησιμοποιήθηκαν τρεις ειδικοί στόχοι οι οποίοι είναι άμεσα ορατοί στο νέφος και οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν περιμετρικά στο τμήμα της στοάς που σαρώθηκε, με σκοπό τη συνένωση των 
διαφόρων νεφών σημείων. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν και 9 φωτοσταθερά πάνω στις όψεις του 
αντικειμένου. Ο σαρωτής τοποθετήθηκε αρχικά σε δύο θέσεις εσωτερικά έτσι ώστε να 
σαρωθεί η εσωτερική όψη, μια θέση πάνω στο αντικείμενο για να σαρωθεί η κάτοψη και τέλος 
δύο θέσεις εξωτερικά ώστε να σαρωθούν και οι δυο πλευρές της εξωτερικής όψης. Έτσι 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε σαρώσεις με 20% επικάλυψη ανά δύο μεταξύ τους έτσι 
ώστε να υπάρχουν 3 κοινοί στόχοι σε κάθε σάρωση. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι για να μπορέσει η συνένωση των νεφών να γίνει στο ίδιο 
σύστημα αναφοράς με εκείνο της αποτύπωσης έπρεπε να μετρηθούν γεωδαιτικά οι 
συντεταγμένες των ειδικών στόχων αλλά και των φωτοσταθερών που χρησιμοποιήθηκαν στη 
σάρωση. Τέλος κάθε στόχος σαρώθηκε ξεχωριστά. (Καραγεώργου κ.α. 2010) 

3.3.2 Εργασίες γραφείου 

 Των εργασιών πεδίου ακολουθούν οι εργασίες γραφείου οι οποίες περιελάμβαναν: την 
επίλυση του πολυγωνομετρικού δικτύου, τη φωτογραμμετρική επεξεργασία, τη διαχείριση των 
σαρώσεων και τέλος την απόδοση των τελικών παραγόμενων προϊόντων. 

3.3.2.1 Επίλυση πολυγωνομετρικού δικτύου 

 Η συνόρθωση του δικτύου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των εμμέσων 
παρατηρήσεων όπου και υπολογίστηκαν: 

 Οι συντεταγμένες των κορυφών του δικτύου 
 Οι τυπικές αποκλίσεις των συντεταγμένων των σημείων 
 Απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλματος των πλευρών 
 Μήκη και αζιμούθια με τις αβεβαιότητες  

Τέλος έγινε και η επίλυση της ταχυμετρίας όπου υπολογίστηκαν οι γεωδαιτικές 
συντεταγμένες των φωτοσταθερών καθώς και των υψομετρικών σημείων. 
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3.3.2.2 Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφάνειας 

 Αρχικά πραγματοποιήθηκε η συνένωση των νεφών τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη 
διαδικασία της σάρωσης του αντικειμένου, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα ενιαίο νέφος στο 
ίδιο σύστημα αναφοράς. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών σημείων μεταξύ των 
σαρώσεων για τη συνένωση αφού οι άγνωστοι είναι 3 στροφές και 3 μεταθέσεις μεταξύ των 
νεφών. Η έννοια όμως του υψομετρικού σημείου δεν έχει νόημα σε μια σάρωση αφού όλα τα 
σημεία προσδιορίζονται από τις τρεις διαστάσεις. 

 
Εικόνα 3.6 Νέφος σημείων 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 
 

Η συνένωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικών στόχων όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη τις συντεταγμένες κάθε στόχου στο τοπικό σύστημα 
αναφοράς, η κάθε σάρωση γεωαναφέρεται ξεχωριστά με βάση τις συντεταγμένες των στόχων 
που είναι ορατοί σε κάθε σάρωση. 
 Κατά την επεξεργασία του νέφους σημείων διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα τμήματα του 
αντικειμένου η σάρωση είτε δεν είχε επιτευχθεί λόγω κάπου εμποδίου, είτε η πυκνότητα των 
σημείων δεν ήταν επαρκής λόγω της γωνίας πρόσπτωσης της δέσμης. Για τη συμπλήρωση 
αυτών των περιοχών εφαρμόστηκε η φωτογραμμετρική επεξεργασία εικόνων (Διεικονική 
μέθοδος). Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται το σχήμα και η θέση του αντικειμένου από 
ζεύγος επικαλυπτόμενων εικόνων. Η εξαγωγή της πληροφορίας επιτυγχάνεται με τη 
στερεοσκοπική παρατήρηση. Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται κατά τη Διεικονική μέθοδο 
είναι: 

 Αποκατάσταση εσωτερικού προσανατολισμού: αναδημιουργία δέσμης των ακτίνων με 
σκοπό να ακολουθεί το μοντέλο της κεντρικής προβολής 

 Σχετικός προσανατολισμός: Εξασφάλιση στερεοσκοπικής παρατήρησης του 
αντικειμένου 

 Αεροτριγωνισμός: Προσδιορισμός μεγέθους και θέσης του αντικειμένου 
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Τέλος έπρεπε να αποδοθούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του μνημείου τα οποία είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου. Η διαδικασία έγινε χειροκίνητα 
σκοπεύοντας στερεοσκοπικά σημεία με τη βοήθεια της ιπτάμενης μάρκας στο επικαλυπτόμενο 
τμήμα. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του Ψ.Μ.Ε θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία 
σχηματισμού του δικτύου ακανόνιστων τριγώνων (ΤΙΝ). 

 

3.3.2.3 Επεξεργασία τρισδιάστατου μοντέλου 

 Για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου επιφάνειας ενώθηκαν όλα τα σημεία 
μεταξύ τους σε τρίγωνα και στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν σε επιφάνειες. Η διαδικασία 
αυτή έγινε στο λογισμικό Geomagic studio V10. 

 Τα δεδομένα προς επεξεργασία είναι τα σημεία τα οποία προέκυψαν από τις μετρήσεις 
του scanner αλλά και από τη φωτογραμμετρική επεξεργασία. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, για τα τμήματα εκείνα στα οποία δεν υπήρχε πληροφορία πραγματοποιήθηκε 
η φωτογραμμετρική μέθοδος και ανακτήθηκαν. Εφόσον έχουν συγκεντρωθεί όλα τα δεδομένα 
για το αντικείμενο στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή τους στο λογισμικό και επομένως η 
επεξεργασία τους. Παρατηρώντας τα σημεία τα οποία προέκυψαν από το scanner και εκείνα 
από τη φωτογραμμετρική μέθοδο, είναι εμφανές ότι τα σημεία του scanner είναι πιο πυκνά σε 
σχέση με εκείνα της φωτογραμμετρικής μεθόδου όπως φαίνεται και στην εικόνα που 
ακολουθεί. 

  
Εικόνα 3.7.α Νέφος σημείων από scanner 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 3.7.β Νέφος σημείων από φωτογραμμετρική 
μέθοδο 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 



 
 

37 
 

 

Στη συνέχεια γίνεται η δημιουργία των τριγώνων (TIN) με σκοπό να δημιουργηθεί η 
επιφάνεια του αντικειμένου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το μοντέλο το οποίο στη 
συνέχεια θα επεξεργαστεί για να αποκτήσει την τελική του μορφή. 

 
Εικόνα 3.8 Επιφάνεια τρισδιάστατου μοντέλου πριν την επεξεργασία 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η αρχική επιφάνεια παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 
όπως τρύπες και ασαφής περιοχές. Μπορούν ακόμα να διακριθούν οι επιφάνειες που 
προέκυψαν μέσω σημείων από το scanner η οποία έχει περισσότερη λεπτομέρεια, με λίγα 
λόγια φαίνεται το ανάγλυφο του αντικειμένου σε αντίθεση από τη φωτογραμμετρική όπου δεν 
υπάρχει λεπτομέρεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σημεία ήταν πολύ λιγότερα και 
επομένως τα τρίγωνα που δημιουργήθηκαν ήταν μεγαλύτερα. 

  
Εικόνα 3.9.α Μοντέλο από  μετρήσεις scanner 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 3.9.β Μοντέλο από δεδομένα 
φωτογραμμετρικής 

Μεθόδου 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Στη συνέχεια έγινε μια σειρά από διορθώσεις με σκοπό τη δημιουργία του τελικού 
προϊόντος. Αρχικά έπρεπε να αφαιρεθεί ο θόρυβος (κυρίως βλάστηση) ο οποίος εμποδίζει να 
φανεί η απαραίτητη πληροφορία. Επόμενο βήμα είναι το γέμισμα των κενών, δηλαδή 
προβληματικών περιοχών οι οποίες προέκυψαν είτε λόγω έλλειψης πληροφορίας είτε λόγω 
της απαλοιφής του θορύβου.  

  
Εικόνα 3.10.α Παράδειγμα μεγάλου κενού στο 3d 

μοντέλο 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 3.10.β Παράδειγμα μικρού κενού στο 3d 
μοντέλο 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Στην περίπτωση που έχει απομείνει βλάστηση ανάμεσα στις πέτρες τότε σβήστηκαν με 
προσοχή τα περιττά τρίγωνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είτε να εμφανίζεται η πραγματική 
επιφάνεια του αντικειμένου είτε να δημιουργούνται νέα κενά τα οποία όμως επιδιορθώθηκαν. 

 Το τελευταίο πρόβλημα το οποίο έχει απομείνει είναι η διόρθωση των περιοχών στις 
οποίες υπήρχε επικάλυψη τριγώνων από τα σημεία του scanner αλλά και της 
φωτογραμμετρικής μεθόδου. Στη περίπτωση αυτή επιλέχθηκε η επιφάνεια των σημείων από 
το scanner για το λόγο ότι είναι πιο λεπτομερής. 

 
Εικόνα 3.11 Επικάλυψη επιφανειών scanner-φωτογραμμετρικής μεθόδου 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Τέλος πραγματοποιήθηκε λείανση της επιφάνειας με σκοπό να απαλειφθούν οι πολύ 

έντονες ακμές και εσοχές για να είναι το αποτέλεσμα πιο φυσικό. 

 
Εικόνα 3.12 Τελικό τρισδιάστατο μοντέλο 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

 
3.3.2.4 Απόδοση υφής τρισδιάστατου μοντέλου 

 Για τη δημιουργία του τρισδιάστατου φωτορεαλιστικού μοντέλου θα πρέπει πρώτα να 
γίνει ο προσανατολισμός των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση της υφής του 
αντικειμένου. Η διαδικασία έγινε στο λογισμικό Image Master της εταιρείας Topcon. 

 Η απόδοση της υφής πραγματοποιήθηκε στις 4 από τις 5 όψεις του αντικειμένου 
(κάτοψη, 1 εξωτερική όψη, 2 εσωτερικές όψεις), γιατί την νότια εξωτερική όψη υπήρχε 
έλλειψη πληροφορίας λόγω φυσικών εμποδίων και έλλειψη μετρητικής πληροφορίας από το 
laser scanner. 

 Πρώτα έγινε η εισαγωγή του αντίστοιχου αρχείου για την κάθε όψη χωριστά. Στην 
οθόνη εμφανίζονται κάθε φορά ένα ή περισσότερα ΤΙΝ τα οποία θα επενδυθούν με τις εικόνες 
κάθε όψης. Στη συνέχεια επιλέγεται ένα ΤΙΝ, η εικόνα η οποία θα το επενδύσει καθώς και η 
ανάλυση της εικονοψηφίδας στο έδαφος η οποία επιλέχθηκε 0.002μm (λίγο μεγαλύτερη από 
100μm x κλίμακα του τελικού προϊόντος). 
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Εικόνα 3.13.α Επιλεγμένο ΤΙΝ για επένδυση 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 3.13.β Επενδυμένο τρισδιάστατο μοντέλο 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα μοντέλα μέχρι να καλυφθούν όλες οι όψεις 

του αντικειμένου. Τα τελικά παράγωγα είναι εικόνες σε μορφή .jpg και ένα αρχείο VRML. Οι 
εικόνες αποτελούν ουσιαστικά τμηματική φωτογράφηση του τελικού φωτορεαλιστικού 
μοντέλου και αποθηκεύονται με το ίδιο μέγεθος και προσανατολισμό ανά μοντέλο. 

 
Εικόνα 3.14 Τελικό φωτορεαλιστικό μοντέλο  

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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3.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μνημείο συλλέχτηκαν από έρευνα σε διάφορες 
πηγές (βιβλιογραφία, σχέδια κ.τ.λ.). 

3.4.1 Βιβλιογραφία 

Χρησιμοποιήθηκαν βιβλία τα οποία αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο ανασκαφικό 
έργο που έχει γίνει στη μεσαία στοά. Ενώ βιβλία με στοιχεία αρχιτεκτονικής 
χρησιμοποιήθηκαν για τα διάφορα τμήματα της στοάς όπου ήταν απαραίτητο.  

Τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 Pictoral Dictionary of Athens: Είναι βιβλίο του Τραυλού το οποίο αναφέρεται στην 
ιστορία της Αρχαίας Αθήνας μέσω ανασκαφών που έχουν γίνει δίνοντας έμφαση σε 
εικόνες που υπάρχουν αλλά και σε σχέδια. Από το συγκεκριμένο βιβλίο 
χρησιμοποιήθηκε σχέδιο του Τραυλού το οποίο απεικονίζει την τομή σε έναν κίονα 
και το οποίο βοήθησε σημαντικά στη σχεδίαση του στηθαίου ανάμεσα στους 
κίονες, του γείσου καθώς και της σίμης. 

 
Εικόνα 3.15 Αποκατάσταση τμήματος της Μεσαίας στοάς 

Πηγή: Τραυλός 
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 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής: Βιβλίο του Μπούρα το οποίο  χρησιμοποιήθηκε κυρίως 
για αρχιτεκτονικά μέλη της στοάς για τα οποία δεν υπήρχε η απαραίτητη 
πληροφορία από τα σχέδια που είχαν δοθεί και το οποίο βοήθησε σημαντικά στη 
σχεδίαση τους.  

 Η αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα: Βιβλίο της Muller-Wiener το οποίο 
αναφέρεται στην αρχιτεκτονική των Αρχαίων Ελλήνων. Από το συγκεκριμένο βιβλίο 
χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα κυμάτια που διακοσμούν το γείσο  

3.4.2 Σχέδια 

Το 1963 πραγματοποιήθηκε από τον Ιωάννη Τραυλό μελέτη αποκατάστασης του 
βορειοανατολικού τμήματος της στοάς με βάση την οποία σχεδιάστηκαν τα περισσότερα 
τμήματα στη μελέτη ανακατασκευής. Ακόμα χρησιμοποιήθηκε σχέδιο της υπάρχουσας 
κατάστασης του τμήματος της κρηπίδας που σώζεται σε καλή κατάσταση για τη κατασκευή της 
καθώς, σχέδιο κάτοψης της υπάρχουσας κατάστασης του δυτικού τμήματος της στοάς και 
σχέδιο αποκατάστασης της μικρής πλευράς της Μεσαίας Στοάς. Τα σχέδια αυτά είναι από το 
αρχείο της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών σπουδών (Α.Σ.Κ.Α.)  

Σχέδια τα οποία βρέθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αμερικάνικης 
Αρχαιολογικής σχολής χρησιμοποιήθηκαν στη φάση της ανακατασκευής. Τα σχέδια αυτά δεν 
αφορούν τη στοά αλλά αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία υπάρχουν στη στοά και τα οποία 
βοήθησαν σημαντικά.  

 
Εικόνα 3.16 Διάφοροι τύποι τριγλύφων 

Πηγή: www.agathe.gr 
 

 

 Από τη παραπάνω εικόνα πάρθηκε η πληροφορία για τα τρίγλυφα σε συνδυασμό με το 
βιβλίο του Μπούρα. 

http://www.agathe.gr/
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  Τέλος δόθηκε η πληροφορία από τους υπεύθυνους της αρχαίας αγοράς σχετικά με το 
είδος του κεραμιδιού της στέγης. Το κεραμίδι είναι Κορινθιακού τύπου και η μορφή του 
παρουσιάζεται στη εικόνα 3.18. 

 
Εικόνα 3.17 Κεραμίδι Κορινθιακού τύπου 

Πηγή: www.agathe.gr 
 
 

3.4.3 Εικόνες 

Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες οι οποίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής και οι οποίες αφορούν κυρίως τα χρώματα της στοάς 
καθώς και πληροφορίες της σίμης. 

Για τη σίμη χρησιμοποιήθηκε βοηθητικά και  η εικόνα 3.18 η οποία απεικονίζει τη 
διάταξη που έχει και η οποία είναι επαναλαμβανόμενη. 
 

 
Εικόνα 3.18 Διάταξη σίμης   

Πηγή: www.agathe.gr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

http://www.agathe.gr/
http://www.agathe.gr/
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Για την απόδοση των χρωμάτων της στοάς χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εικόνα στην 
οποία φαίνονται τα χρώματα στο πάνω τμήμα της στοάς. 

 

 
Εικόνα 3.19 Απεικονιζόμενα χρώματα στο πάνω τμήμα Στοάς   

Πηγή: www.agathe.gr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.agathe.gr/
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ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 
 

Εικόνα 3.2 H αρχαία αγορά κατά τον 2ο αι. μ.Χ 
Πηγή: www.agathe.gr 

Εικόνα 3.3 Θέση της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία 
αγορά 

 

 
 

  
Εικόνα 3.4 Σωζόμενο τμήμα της κρηπίδας στην ανατολική 

πλευρά 
Πηγή: www.agathe.gr 

Εικόνα 3.6 Νέφος σημείων 

 

 
 

Εικόνα 3.7.α Νέφος σημείων από scanner Εικόνα 3.7.β Νέφος σημείων από φωτογραμμετρική 
μέθοδο 
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Εικόνα 3.8 Επιφάνεια τρισδιάστατου μοντέλου πριν την επεξεργασία 

 

 
 

Εικόνα 3.9.α Μοντέλο από  μετρήσεις scanner Εικόνα 3.9.β Μοντέλο από δεδομένα 
φωτογραμμετρικής 

μεθόδου 

  
Εικόνα 3.10.α Παράδειγμα μεγάλου κενού στο 3d 

μοντέλο 
Εικόνα 3.10.β Παράδειγμα μικρού κενού στο 3d 

μοντέλο 

 
Εικόνα 3.11 Επικάλυψη επιφανειών scanner-φωτογραμμετρικής μεθόδου 

 



 
 

47 
 

 
Εικόνα 3.12 Τελικό τρισδιάστατο μοντέλο 

 

  
Εικόνα 3.13.α Επιλεγμένο ΤΙΝ για επένδυση Εικόνα 3.13.β Επενδυμένο τρισδιάστατο μοντέλο 

 
Εικόνα 3.14 Τελικό φωτορεαλιστικό μοντέλο  
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Εικόνα 3.18 Διάταξη σίμης 

Πηγή: www.agathe.gr 
Εικόνα 3.19 Απεικονιζόμενα χρώματα στο πάνω τμήμα 

Στοάς 
Πηγή: www.agathe.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agathe.gr/
http://www.agathe.gr/
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής καθώς 
και οι διάφορες αποφάσεις που πάρθηκαν. Ακόμα παρατίθενται και οι  εργασίες οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν πριν το στάδιο της ανακατασκευής. 

Για τη διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής της Μεσαίας Στοάς χρησιμοποιήθηκε 
το λογισμικό 3ds Max κάποιες βασικές ιδιότητες του οποίου περιγράφονται στο παράρτημα. 
Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικά το AutoCADκαι το Photoshop των οποίων η χρήση τους 
περιγράφεται στα τμήματα τα οποία εφαρμόστηκαν. 

4.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Λόγω έλλειψης πληροφορίας σε κάποια τμήματα της στοάς τα οποία αφορούν τη θέση 
της κρηπίδας καθώς και τη απόδοση της σίμης έγιναν μια σειρά από εργασίες πριν την 
ανακατασκευή και οι οποίες περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. 

4.2.1 Θέση κρηπίδας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 

 Πριν τη διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής απαιτήθηκε ο ορισμός της θέσης της 
κρηπίδας και συνεπώς και της υπόλοιπης στοάς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η 
εργασία πραγματοποιήθηκε στο πεδίο, με τη χρήση γεωδαιτικού σταθμού και των 
παρελκόμενων του. 

 Στη κορυφή του κάτω επιπέδου της κρηπίδας στη βορειοανατολική πλευρά 
τοποθετήθηκε ο γεωδαιτικός σταθμός. Αρχικά ορίστηκε η ευθεία της ευθυντηρίας στη μικρή 
πλευρά της στοάς τοποθετώντας το κατάφωτο σε κάποιο σημείο της ευθείας που διακρίνεται 
σωστά και καταγράφοντας οριζόντια διεύθυνση. Στη συνέχεια έγινε περιστροφή του οργάνου 
κατά 100grad δεξιόστροφα και ορίστηκε η διεύθυνση της ευθυντηρίας στη μεγάλη πλευρά της 
στοάς. Το κατάφωτο είχε τοποθετηθεί στη γωνία του ανδήρου της νοτιοδυτικής πλευράς, όπου 
μετρήθηκαν η οριζόντια και κατακόρυφη γωνία καθώς και η κεκλιμένη απόσταση. 
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Εικόνα 4.1 Σκαρίφημα μετρήσεων 

 
Από σχέδια που έχουν δοθεί είναι γνωστές οι αποστάσεις των επιπέδων της κρηπίδας 

καθώς και οι αποστάσεις των κιόνων μεταξύ τους. Στη συνέχεια στο λογισμικό AutoCAD 
σχεδιάστηκαν μέρος της κρηπίδας και η σειρά των κιόνων στη μεγάλη πλευρά της στοάς όπου 
έγιναν και οι μετρήσεις. Με βάση αυτά έγινε η τοποθέτηση της κρηπίδας σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση.  

 4.2.2 Δημιουργία φωτορελιστικών μοντέλων με τη χρήση του 123D Catch 

 Το 123D Catch είναι ένα δικτυακό πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν 
τρισδιάστατα μοντέλα με υφή αντικειμένων από εικόνες οι οποίες έχουν ληφθεί με 
οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

 Η φωτογράφηση έγινε για αντικείμενα της στοάς τα οποία σώζονται σε αρκετά καλή 
κατάσταση. Τα αντικείμενα αυτά είναι το ακροκέραμο, η σίμη και η λεοντοκεφαλή. Οι 
φωτογραφίες πρέπει να ληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι 
λεπτομέρειες του αντικειμένου. Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε γύρω από το αντικείμενο 
λαμβάνοντας διαδοχικές εικόνες του αντικειμένου (Εικόνα 4.2). 
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Εικόνα 4.2 Διαδοχικές εικόνες αντικειμένου 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Οι εικόνες του αντικειμένου εισάγονται στο πρόγραμμα και γίνεται η δημιουργία του 
τρισδιάστατου μοντέλου, απευθείας από το πρόγραμμα χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από 
το χρήστη. 

 Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στην εικόνα 4.3 υπάρχει περιττή πληροφορία η 
οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το αντικείμενο ακουμπούσε πάνω σε κάποια επιφάνεια κατά 
την φωτογράφιση με αποτέλεσμα να απεικονίζεται και εκείνη σε αυτή τη περίπτωση. Θα 
πρέπει λοιπόν προσεκτικά να σβηστεί όλη η περιττή πληροφορία επιλέγοντας τη προσεκτικά 
με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Εικόνα 4.4). 

 
 

Εικόνα 4.3 Τρισδιάστατο μοντέλο αντικειμένου στο 
123D catch 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.4 Τελική μορφή τρισδιάστατου αντικειμένου 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα άλλα δύο αντικείμενα τα οποία αποτελούν 
τη σίμη. Το ένα από αυτά είναι η λεοντοκεφαλή και το τρισδιάστατο μοντέλο της 
παρουσιάζεται στις εικόνες 4.5 και 4.6. 

  
Εικόνα 4.5  Τρισδιάστατο μοντέλο του εμπρός μέρους 

της λεοντοκεφαλής 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 4.6  Τρισδιάστατο μοντέλο του πάνω μέρους της 
λεοντοκεφαλής 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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 Στη συνέχεια τα δύο διαφορετικά αντικείμενα που απαρτίζουν την λεοντοκεφαλή θα 
ενωθούν στο 3ds Max με διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το ακροκέραμο του οποίου τα αποτελέσματα 
φαίνονται στις εικόνες 4.7, 4.8, 4.9 και 4.10 τα οποία στη συνέχεια ενώθηκαν στο 3ds Max με 
τον ίδιο τρόπο όπως και η λεοντοκεφαλή. 

    
Εικόνα 4.7 Μπροστινό 

τμήμα σίμης 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του 

κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.8 Πίσω τμήμα 
σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του 
κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.9 Αριστερό τμήμα 
σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του 
κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.10 Δεξί τμήμα 
σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος 
του κεφαλαίου) 

 
 

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4.3.1Υφιστάμενη κατάσταση 

 Η υφιστάμενη κατάσταση είναι τα θεμέλια τα οποία έχουν σωθεί από το άνδηρο το 
όποιο υπήρχε στην δυτική πλευρά της στοάς και το οποίο είχε κατασκευαστεί για να εξαλείψει 
την υψομετρική διαφορά την οποία είχαν η ανατολική με τη δυτική πλευρά. Σε προηγούμενο 
κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία γεωμετρικής τεκμηρίωσης καθώς και η δημιουργία του 
τρισδιάστατου μοντέλου. 
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 Θα πρέπει το αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης να εισαχθεί στο 3ds max με σκοπό 
να ξεκινήσει η διαδικασία της ανακατασκευής. Το αρχείο είναι μορφής vrml το οποίο δεν είναι 
διαχειρίσιμο από το 3ds Max,έτσι λοιπόν θα πρέπει να εισαχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο 
διαχειρίζεται αυτού του είδους τα αρχεία και να αλλαχθεί η μορφή του. Το πρόγραμμα αυτό 
είναι το Geomagic studio και η μορφή του αρχείου που αποθηκεύτηκε είναι obj. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του αρχείου στο 3ds max. 

 Αυτό που παρατηρείται με την εισαγωγή του αρχείου είναι η εμφάνιση του η οποία 
είναι πολύ «γυαλιστερή». Αυτό οφείλεται στο γεγονός σε μια παράμετρο η οποία βρίσκεται 
μέσω του ”material editor” και η οποία πρέπει να αλλαχθεί για να μπορέσει το αντικείμενο να 
απεικονιστεί σωστά όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 

  
Εικόνα 4.11 Υφιστάμενη κατάσταση 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.12 Τμήμα υφιστάμενης κατάστασης με ελλιπή 
πληροφορία 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Στην εικόνα 4.12 παρατηρείται ότι στη νότια πλευρά της στοάς δεν υπάρχει 
πληροφορία με την υφή όπως στο υπόλοιπο τμήμα. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρονται 
οι λόγοι που δεν υπάρχει πληροφορία στο συγκεκριμένο τμήμα. Έτσι σε εκείνο το τμήμα 
τοποθετήθηκε εκείνο που υπάρχει από το τρισδιάστατο μοντέλο χωρίς υφή και αποδίδεται με 
γκρι χρώμα έτσι ώστε να δείχνει ότι σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει πληροφορία υφής. 

4.3.2 Κρηπίδα 

 Η θέση της κρηπίδας προσδιορίστηκε οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. 
Οριζοντιογραφικά προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν και περιγράφονται 
παραπάνω. Ενώ σύμφωνα με το σχέδιο της όψης του δυτικού τμήματος και μετρώντας την 
απόσταση από το ψηλότερο σημείο της υφιστάμενης κατάστασης μέχρι το κάτω μέρος του 
επιπέδου της σκοτίας προσδιορίστηκε η υψομετρική θέση της κρηπίδας. 
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 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός της κρηπίδας ο οποίος έγινε χωριστά 
για κάθε πέτρα που την αποτελεί. Με λίγα λόγια κάθε πέτρα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις 
διαστάσεις από τα σχέδια που έχουν δοθεί (μελέτη αποκατάστασης-υπάρχουσα κατάσταση 
κρηπίδας ανατολικού τμήματος) σχεδιάζοντας ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. Τα σχήματα 
αυτά στη συνέχεια ενώθηκαν για να σχηματίσουν τη τελική μορφή της κρηπίδας.  

  
Εικόνα 4.13 Κρηπίδα 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.14 Τμήμα της κρηπίδας όπου φαίνεται το ισόδομο 
σύστημα 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε σε αυτή τη φάση ήταν η σωστή απόδοση του 
ισόδομου συστήματος4 με το οποίο ήταν κατασκευασμένη η κρηπίδα. Για να αποδοθούν 
σωστά οι αρμοί της κάθε στρώσης αφέθηκε κενό ανάμεσα στις πλάκες ίσο με 5 mm. Αυτό θα 
είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδοθεί σωστά το υπόλοιπο τμήμα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε 
να μικρύνουν οι διαστάσεις των πλακών κατά αυτή την απόσταση για να μην επηρεαστούν οι 
διαστάσεις των υπόλοιπων τμημάτων της στοάς. 

4.3.3 Κιονοστοιχία 

 Σε πρώτη φάση ορίστηκε η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο πρώτος κίονας σύμφωνα 
με τα σχέδια και η οποία είναι στο κέντρο της πλάκας στη νοτιοδυτική γωνία. Στη συνέχεια 
ξεκίνησε η σχεδίασή του σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης του Τραυλού. Λόγω της 
μείωσης του κίονα όπου όσο αυξάνει το ύψος του μειώνεται η διάμετρος του, κάθε 
σφόνδυλος σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας το γεωμετρικό σχήμα του κώνου όπου μπορεί 
κανείς να αλλάξει της διαστάσεις της πάνω και της κάτω διαμέτρου και να οριστεί όσο το 
δυνατόν καλύτερα το σχήμα για κάθε σφόνδυλο. 

                                                           
4Ισόδομο σύστημα: Οι λίθοι είναι ισομεγέθεις ορθογωνικού σχήματος και οι στρώσεις έχουν το ίδιο πάχος. Οι 
αρμοί της μιας στρώσης διχοτομούν το μήκος της πλευράς της άλλης. 
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 Εφόσον σχεδιαστούν οι σφόνδυλοι του κίονα, επόμενο βήμα είναι η σχεδίαση του 
κιονόκρανου. Αρχικά σχεδιάστηκε το υποτραχήλιο το οποίο αποδόθηκε με τη βοήθεια του 
κωνικού σχήματος, ενώ για να φανούν οι ραβδώσεις τις οποίες έχει επιλέχθηκε εντολή μέσα 
από το πρόγραμμα με την οποία φαίνονται οι ακμές του εκάστοτε σχήματος. Μετά το 
υποτραχήλιο είναι οι ιμάντες οι οποίοι είναι τρεις. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε ο εχίνος ο οποίος 
αποδόθηκε με σχήμα κώνου και τέλος είναι ο άβακας ο οποίος σχεδιάστηκε με ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο το οποίο αποδίδει καλύτερα τη τετράγωνη πλάκα που τον απεικονίζει. 

 

 
Εικόνα 4.15 Κιονόκρανο Μεσαίας Στοάς 

Πηγή:www.agathe.gr 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.16 Σχεδιασμένο κιονόκρανο Μεσαίας Στοάς 
στο 3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εφόσον σχεδιάστηκε ο πρώτος κίονας οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν στις σωστές τους 
θέσεις σύμφωνα με το σχέδιο της αποκατάστασης στο οποίο φαίνεται την απόσταση που 
έχουν οι κίονες μεταξύ τους. 

 
Εικόνα 4.17 Κιονοστοιχία Μεσαίας Στοάς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Από την εικόνα 4.17 μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα εξής χαρακτηριστικά του κίονα: 
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 Μείωση: Καθώς αυξάνει το ύψος του ο κίονας γίνεται λεπτότερος, δηλαδή η 
διάμετρος στη κορυφή είναι μικρότερη από εκείνη στη βάση. 

 Ένταση: Η ελαφριά καμπύλωση που παρατηρείται στο κίονα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κίονες μεταξύ τους ενώνονταν με χαμηλό στηθαίο 
σχηματίζοντας έναν ενιαίο επιμήκη τοίχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προέκυψε πρόβλημα 
το οποίο εστιάζεται στην ύπαρξη δύο σχεδίων του Τραυλού, τα οποία απεικονίζουν το 
συγκεκριμένο στηθαίο. Στο πρώτο (Εικόνα 4.18) φαίνεται ότι το στηθαίο έχει ύψος περίπου 
όσο το μισό ύψος του κίονα, ενώ στο δεύτερο (Εικόνα 4.19) το ύψος είναι στα 2/3 του κίονα. 

  
Εικόνα 4.18 1ο σχέδιο στηθαίου Μεσαίας Στοάς 

Πηγή: www.agathe.gr 
Εικόνα 4.19 2ο σχέδιο στηθαίου Μεσαίας Στοάς 

Πηγή: Τραυλός, 1971 
 

 Σε αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με το διάγραμμα 2.1 δεν υφίσταται αντιστοιχία 
των δεδομένων ως προς το στηθαίο. Έτσι λοιπόν επιλέγεται η πιο αξιόπιστη λύση σύμφωνα με 
τις υποδείξεις των υπευθύνων της Αρχαίας Αγοράς και η οποία είναι το σχέδιο εκείνο όπου το 
ύψος του στηθαίου είναι στα 2/3 του κίονα. 

Στη συνέχεια έγινε η σχεδίασή του σχεδιάζοντας αρχικά τα κάτω τμήματα τα οποία 
έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Το πάνω τμήμα το οποίο έχει σχήμα το οποίο 
δεν περιγράφεται από κάποιο κανονικό γεωμετρικό σχήμα ψηφιοποιήθηκε αρχικά βάσει 
σχεδίου στο AutoCAD. 
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Εικόνα 4.20 Ψηφιοποιημένο το πάνω τμήμα του στηθαίου 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

 Στη συνέχεια το ψηφιοποιημένο τμήμα εισήχθη στο 3ds Max όπου αρχικά μετατράπηκε 
σε επιφάνεια και στη συνέχεια δίνοντας του το κατάλληλο ύψος το οποίο ισούται με το 
μετακιόνιο διάστημα μετασχηματίστηκε σε στερεό (Εικόνα 4.21). 

 
Εικόνα 4.21 Πάνω τμήμα στηθαίου στο 3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Τέλος το στηθαίο τοποθετήθηκε ανάμεσα από τους κίονες και το αποτέλεσμα 
παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 4.22 Στηθαίο 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
  
 

4.3.4 Επιστύλιο 

 Σε πρώτη φάση σχεδιάστηκε το κάτω τμήμα του επιστυλίου το οποίο σύμφωνα με τα 
σχέδια αποτελείται από μία δοκό. Από το σχέδιο αποκατάστασης του Τραυλού μετρήθηκαν οι 
διαστάσεις, ενώ από το σχέδιο στο βιβλίο του Τραυλού (1971) χρησιμοποιήθηκε η 
πληροφορία για τη σωστή τοποθέτηση του σε σχέση με τους κίονες. 

 Με βάση τα ίδια σχέδια έγινε στη συνέχεια η σχεδίαση της ταινίας και η τοποθέτησή 
της με βάση το κάτω τμήμα του επιστυλίου. 

 
Εικόνα 4.23 Τμήμα του επιστυλίου 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Κατόπιν πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση των κανόνων με τις σταγόνες σύμφωνα με τα 
σχέδιο αποκατάστασης του Τραυλού. Αρχικά σχεδιάστηκε ο κανόνας ο οποίος έχει σχήμα 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου λαμβάνοντας υπόψη τις μετρημένες διαστάσεις του στα 
σχέδια. Από κάθε κανόνα «κρέμονται» έξι σταγόνες στο σύνολο σε ίση απόσταση μεταξύ τους. 
Η κάθε μία σταγόνα σχεδιάστηκε με κυλινδρικό σχήμα σύμφωνα με το σχέδιο του Τραυλού. 

 
Εικόνα 4.24 Κανόνας με τις σταγόνες 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 

 Τέλος έπρεπε να τοποθετηθούν οι κανόνες στις σωστές τους θέσεις πάνω στο 
επιστύλιο. Σύμφωνα με τα σχέδια τοποθετήθηκαν πάνω από τους κίονες και στο μέσο του 
μετακιόνου διαστήματος. Η μόνη διαφορά είναι στη γωνία του επιστυλίου. όπου εκεί ο 
κανόνας δεν τοποθετείται πάνω από τον κίονα αλλά στο άκρο του επιστυλίου (Εικόνα 4.25). 

 
Εικόνα 4.25 Τελική μορφή επιστυλίου 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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4.3.5 Δωρική ζωφόρος 

 Σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης του Τραυλού σχεδιάστηκε η ζωφόρος της 
Μεσαίας Στοάς, ενώ η τοποθέτησή της έγινε με βάση το σχέδιο που υπάρχει στο βιβλίο του 
Τραυλού σε σχέση με το επιστύλιο. Το σχήμα της είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.26). 

 
Εικόνα 4.26 Ζωφόρος Μεσαίας Στοάς 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 Η μορφή της διατομής των τριγλύφων διαφέρει ανάλογα με την εποχή την οποία είναι 
κατασκευασμένη κάθε μνημείο. Στην ελληνιστική περίοδο, στην οποία ανήκει και η Μεσαία 
Στοά, η διατομή είναι τραπεζοειδής (Εικόνα 4.27). 

 
Εικόνα 4.27 Διατομή τριγλύφων Μεσαίας Στοάς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα η διατομή της τριγλύφου αποτελείται από 3 
τραπεζοειδή πρίσματα τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις διαστάσεις, οι 
οποίες μετρήθηκαν από το σχέδιο αποκατάστασης του Τραυλού, σχεδιάστηκε το πρώτο 
τραπέζιο και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν άλλα δύο αντίγραφα του πρώτου τα οποία τέλος 
ενώθηκαν μεταξύ τους όπως φαίνεται στην εικόνα 4.27. 
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Στη συνέχεια η διατομή αυτή εισήχθη στο 3ds Max και δόθηκε ύψος με την ίδια 
διαδικασία που αναφέρθηκε και για το πάνω μέρος του στηθαίου. 

 
Εικόνα 4.28 Μορφή τριγλύφου στο 3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

 

Η θέση των τριγλύφων είναι ίδια με εκείνη των σταγόνων δηλαδή πάνω από τους 
κίονες και στο μέσον του μετακιόνιου διαστήματος εκτός από τη γωνία όπου τοποθετούνται 
πάνω σε αυτή. 

 
Εικόνα 4.29 Διάταξη τριγλύφων 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

4.3.6 Γείσο 

Αρχικά σχεδιάστηκε το γείσο στη μεγάλη πλευρά της στοάς και το οποίο 
ψηφιοποιήθηκε με βάση το σχέδιο του από το βιβλίο του Τραυλού (1971).Στο σχέδιο 
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παρατηρείται ότι το πίσω μέρος του γείσου δεν είναι επίπεδο. Σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
επιστημονικών υπευθύνων της Αγοράς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι σπασμένο και 
επομένως η διατομή του γείσου στο πίσω μέρος είναι επίπεδη όπως φαίνεται και στην εικόνα 
4.30.Στη συνέχεια στο 3ds Max του δόθηκε το κατάλληλο μήκος σύμφωνα με τεχνικές 
διαδικασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως (Εικόνα 4.31). 

  
Εικόνα 4.30 Ψηφιοποιημένο γείσο της μεγάλης πλευράς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.31 Γείσο μεγάλης πλευράς στο 3ds Max 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
Παρατηρείται ότι στο πάνω μέρος του γείσου υπάρχει κλίση η οποία βοηθάει στη 

στερέωση της σίμης και της στέγης που έχουν κλίση, προφανώς για την απορροή των ομβρίων. 
Στη περίπτωση της στενής πλευράς η κλίση αυτή είναι σχετικά μικρή όπως φαίνεται στην 
εικόνα 4.32 στην οποία απεικονίζεται το ψηφιοποιημένο τμήμα του γείσου, σύμφωνα με το 
σχέδιο της Αμερικάνικης σχολής κλασσικών σπουδών. 

  
Εικόνα 4.32 Σχεδιασμένο γείσο της μικρής πλευράς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.33 Γείσο μικρής πλευράς στο 3ds Max 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ένωση των γείσων στη γωνία, που παρουσίαζε 
δυσκολία λόγω της διαφορετικής διατομής τους, όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες. Η 
ένωσή τους έγινε κάνοντας χρήση των εντολής Union (Ένωση) της άλγεβρας ProBoolean στο 
3ds Max. 
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 Οι προμόχθοι, οι οποίοι υπάρχουν στο κάτω μέρος του γείσου, σχεδιάστηκαν με 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σύμφωνα με το σχέδιο από το βιβλίο του Τραυλού (1971). Οι 
σταγόνες οι οποίες είναι δεκαοχτώ στον αριθμό, σχεδιάστηκαν όπως στη περίπτωση των 
σταγόνων του κανόνα στο επιστύλιο. 

 
Εικόνα 4.34 Πρόμoχθος 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 Η τοποθέτησή τους έγινε με βάση την εικόνα 3.17 όπου φαίνεται ότι οι πρόμοχθοι 
βρίσκονται όχι μόνο πάνω από τα τρίγλυφα αλλά και ανάμεσα από αυτά. Ακόμα τμήμα του 
γείσου είναι διακοσμημένο με κυμάτια δωρικού ρυθμού και τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα 
με εικόνα που δόθηκε από τις υπεύθυνες στην Αρχαία Αγορά και βρίσκεται στο βιβλίο της 
Muller-Wiener (1995) στην οποία απεικονίζονται. 

  
Εικόνα 4.35 Σχέδιο κυματίου δωρικού ρυθμού 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.36 Κυμάτιο δωρικού ρυθμού στη Μεσαία Στοά 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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4.3.7 Σίμη 

 Πρώτο βήμα είναι η σχεδίαση του επιπέδου της σίμης το οποίο ψηφιοποιήθηκε 
σύμφωνα το σχέδιο της Αμερικάνικης σχολής κλασσικών σπουδών (1965)και στη συνέχεια του 
δόθηκε το κατάλληλο ύψος στο 3ds Max. 

  
Εικόνα 4.37 Ψηφιοποιημένη σίμη 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.38 Σίμη στο 3ds Max 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 Σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης και την εικόνα 3.17 το μπροστινό μέρος της 
σίμης είναι διακοσμημένο με ανάγλυφη παράσταση στην οποία παρεμβάλλεται η 
λεοντοκεφαλή η οποία παίζει το ρόλο της υδρορρόης, ενώ στο πάνω μέρος τοποθετούνται τα 
ακροκέραμα. Τα αντικείμενα αυτά σώζονται σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση στο μουσείο της 
Αρχαίας Αγοράς και η απόδοσή τους έγινε με τη χρήση του λογισμικού 123D Catch με 
διαδικασία η οποία αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο (4.2.2). 

 Κατά τη δημιουργία των φωτορελιστικών μοντέλων της λεοντοκεφαλής και του 
ακροκέραμου προέκυψε πρόβλημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν σωστά εξ 
αρχής. Αυτό αφορά τις θέσεις λήψης των εικόνων, επειδή οι εικόνες λήφθησαν από το ίδιο 
σημείο λήψης αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί το πρόγραμμα να δημιουργήσει απ’ 
ευθείας το τρισδιάστατο μοντέλο. Ενώ στη συνέχεια όταν εισήχθησαν στο 3ds Max να 
εμφανίζονται στο ίδιο σημείο, δηλαδή είχαν την ίδια αρχή των αξόνων ενώ και η κλίμακα ήταν 
διαφορετική για το κάθε επιμέρους τμήμα. Μετρώντας τις διαστάσεις των αντικειμένων από 
το σχέδιο στο βιβλίο του Τραυλού (1971) στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στις σωστές 
διαστάσεις όλα τα επιμέρους τμήματα και εν τέλει δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο 
τόσο της λεοντοκεφαλής όσο και του ακροκεράμου. Στα σημεία στα οποία υπήρχε επικάλυψη 
κρατήθηκε η πληροφορία η οποία αποδίδεται καλύτερα. 
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Εικόνα 4.39 Λεοντοκεφαλή 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.40 Ακροκέραμο 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 Από το τρισδιάστατο μοντέλο της σίμης χρησιμοποιήθηκε αρχικά το κάτω μέρος το 
οποίο σύμφωνα με την εικόνα 3.17 έχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Χρησιμοποιήθηκε 
εκείνο το τμήμα στο οποίο απεικονίζεται καλύτερα η πληροφορία. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και για το πάνω τμήμα. Το μεσαίο τμήμα το οποίο απεικονίζει την ανάγλυφη 
παράσταση, χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο και με τη χρήση της εντολής mirror απεικονίστηκε και 
το άλλο τμήμα το οποίο δεν έχει διασωθεί. 

 
Εικόνα 4.41 Σίμη 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
Στο κάτω μέρος της σίμης υπάρχει πληροφορία η οποία ψηφιοποιήθηκε σε εικόνα που 

έχει ληφθεί και στη συνέχεια εισήχθη στο 3ds max και τοποθετήθηκε στη σωστή θέση. 

  
Εικόνα 4.42 Ψηφιοποιημένο το κάτω τμήμα της σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
Εικόνα 4.43 Κάτω τμήμα της σίμης στο 3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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 Η διάταξη της σίμης είναι εκείνη που παρουσιάζεται στην εικόνα 3.17. Με τον ίδιο 
τρόπο τοποθετήθηκε η λεοντοκεφαλή και το ακροκέραμο στο πρόγραμμα. 

 
Εικόνα 4.44 Τελική μορφή σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

4.3.8 Αέτωμα 

 Σε πρώτη φάση και σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης της μικρής πλευράς της 
στοάς σχεδιάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στο αέτωμα. Ξεκινώντας από το 
τύμπανο του αετώματος το οποίο σύμφωνα πάντα με το σχέδιο αποτελείται από δύο πλάκες 
όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.  

  
Εικόνα 4.45 Αέτωμα της Μεσαίας Στοάς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.46 Τμήμα του αετώματος στο οποίο 
φαίνονται οι δύο πλάκες 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση του καταέτιου γείσου η οποία έγινε 
σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, με το οποίο σχεδιάστηκε και το τύμπανο. Το καταέτιο γείσο στη 
συνέχεια τοποθετήθηκε πάνω από το τύμπανο σε θέση η οποία προσδιορίστηκε σύμφωνα με 
το ίδιο σχέδιο. 

  
Εικόνα 4.47 Ψηφιοποιημένο καταέτιο γείσο 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
Εικόνα 4.48 Καταέτιο γείσο στο 3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Μετά το καταέτιο γείσο σχεδιάστηκε η σίμη του αετώματος η οποία είναι ίδιας 
διατομής με τη σίμη στη μεγάλη πλευρά της στοάς. Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε ήταν 
στην ένωση μεταξύ των σιμών δεδομένου ότι η σίμη της στενής πλευράς έχει κλίση σε σχέση 
με εκείνη της μεγάλης πλευράς. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που 
πραγματοποιήθηκε η ένωση των δύο γείσων στη γωνία δηλαδή με την εντολή Union της 
άλγεβρας ProBoolean. Σύμφωνα με τις υπεύθυνες της αγοράς το αποτέλεσμα είναι καλό 
δηλαδή έχει αποδοθεί σωστά η γωνία της σίμης με τη χρήση της συγκεκριμένης εντολής από 
το πρόγραμμα 

 
Εικόνα 4.49 Γωνία Σίμης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 



 
 

69 
 

 

Η σίμη τοποθετήθηκε στη συνέχεια πάνω από το καταέτιο γείσο και το τελικό 
αποτέλεσμα σχετικά με το αέτωμα της Μεσαίας στοάς φαίνεται στην εικόνα (4.50). 

 
Εικόνα 4.50 Αέτωμα Μεσαίας Στοάς 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Τέλος έπρεπε να προσδιοριστεί η κεράμωση την οποία είχε η στέγη του αετώματος. 
Σύμφωνα με υποδείξεις από τις υπεύθυνες της αρχαίας αγοράς και δεδομένου ότι δεν υπήρχε 
πληροφορία ούτε από τα διαθέσιμα σχέδια αλλά ούτε και από τη βιβλιογραφία, η κεράμωση 
της στέγης είναι κορινθιακού τύπου. Τα είδη των κεραμιδιών που χρησιμοποιήθηκαν είναι μια 
στρώση στρωτήρας (επίπεδο κεραμίδι), μία στρώση καλυπτήρας (τριγωνικό κεραμίδι) κ.ο.κ. 

 Η πληροφορία για τα κεραμίδια πάρθηκε από την εικόνα 3.16 η οποία δείχνει το είδος 
των κεραμιδιών που είχαν χρησιμοποιηθεί στο ωδείο του Αγρίππα. Από τη συγκεκριμένη 
εικόνα ψηφιοποιήθηκαν τα δύο είδη κεραμιδιών και στη συνέχεια εισήχθησαν στο 3ds Max. 
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Εικόνα 4.51 Ψηφιοποιημένη κεράμωση στέγης 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 

Εικόνα 4.52 Κεράμωση στο 3ds Max 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κάλυψη της στέγης με τα κεραμίδια η οποία 
ξεκινάει μετά τη σίμη του αετώματος και η οποία, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
ακολουθεί την ακολουθία μια στρώση στρωτήρας και μία στρώση καλυπτήρας. Η στρώση από 
τους στρωτήρες τοποθετείται πάνω από τη λεοντοκεφαλή και ουσιαστικά βοηθάει να φεύγουν 
τα νερά της βροχής. Τέλος οι καλυπτήρες τοποθετούνται πάνω από τα ακροκέραμα. 

  
Εικόνα 4.53 Κεράμωση στέγης Μεσαίας Στοάς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 4.54 Διάταξη κεράμωσης Μεσαίας Στοάς 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

 
4.4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Μπορεί τη σημερινή εποχή τα αρχαία κτίσματα να φαίνονται «άχρωμα», όμως στη 
πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα οι Αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν τα κτίσματα με 
έντονα χρώματα και τα οποία μάλιστα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. 

 Η Μεσαία Στοά ήταν και εκείνη διακοσμημένη με έντονα χρώματα στο τμήμα του 
επιστυλίου κυρίως όπως φαίνεται και από την εικόνα 3.18. Η διαδικασία απόδοσης των 
χρωμάτων έγινε ταυτόχρονα με την διαδικασία της ανακατασκευής, παρακάτω όμως θα 
περιγραφεί η διαδικασία αυτή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο η 
Μεσαία Στοά ήταν κατασκευασμένη από Αιγινίτικο πωρόλιθο, ενώ οι μετώπες ήταν από 
μάρμαρο. Αποφασίστηκε να μην γίνει απόδοση των υλικών της στοάς παρά μόνο χρωματική 
διαφοροποίηση. 

 Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή τη διαδικασία είναι το 
Photoshop.Εισάγοντας την εικόνα μέσα στο πρόγραμμα, επιλέγεται το σημείο στο οποίο 
χρειάζεται η πληροφορία του χρώματος. Με την κατάλληλη εντολή(Eyedropper tool) 
αποδίδεται το χρώμα του επιλεγμένου σημείου.  
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Εικόνα 4.55 Επιλογή σημείου για πληροφορία χρώματος 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Στη συνέχεια επιλέγονται μέσω της εντολής Set background color οι τιμές RGB για το 
χρώμα και στη συνέχεια οι τιμές αυτές θα εισαχθούν στο 3ds max για να γίνει η απόδοση του 
χρώματος για το αντικείμενο.  

  
Εικόνα 4.56.α Χρώμα στο Photoshop 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Εικόνα 4.56.β Απόδοση χρώματος στο 3ds Max 
(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 

Συνοψίζοντας στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η διαδικασία της εικονικής 
ανακατασκευής της Μεσαίας Στοάς. Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν το μνημείο 
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα τα οποία ήταν μελέτες αποκατάστασης της 
Στοάς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, σχέδια από αρχιτεκτονικά μέλη τα 
οποία υφίστανται και στη Μεσαία Στοά. Στην περίπτωση κάποιων τμημάτων τα οποία 
σώζονται σε καλή κατάσταση δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο με τη χρήση του 123D 
Catch. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι υποθέσεις οι οποίες έγιναν από τις επιστημονικές 
υπεύθυνες της αγοράς οι οποίες ολοκλήρωσαν το τελικό προϊόν. Τέλος ο χρωματισμός του 
εικονικού μοντέλου έγινε με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας όπου μετρήθηκαν οι 
τιμές του χρώματος και στη συνέχεια αποδόθηκαν στο λογισμικό 3ds max. Επόμενο βήμα είναι 
η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων της εικονικής ανακατασκευής καθώς και η 
δημιουργία βίντεο εικονικής περιήγησης στο μνημείο. 
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4.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 
από την Εικονική Ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς. 

 
Εικόνα 4.57 Ανακατασκευασμένο τμήμα της νότιας όψης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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Εικόνα 4.58 Ανακατασκευασμένο τμήμα της δυτικής όψης 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

 
Εικόνα 4.59 Νοτιοδυτική γωνία της Μεσαίας Στοάς 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
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ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 4ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Εικόνα 4.2 Διαδοχικές εικόνες αντικειμένου 

 

  
Εικόνα 4.3Τρισδιάστατο μοντέλο αντικειμένου στο 

123D catch 
Εικόνα 4.4Τελική μορφή τρισδιάστατου αντικειμένου 

 
 

Εικόνα 4.5  Τρισδιάστατο μοντέλο του εμπρός μέρους 
της λεοντοκεφαλής 

Εικόνα 4.6  Τρισδιάστατο μοντέλο του πάνω μέρους της 
λεοντοκεφαλής 

 
   

Εικόνα 4.7 Μπροστινό 
τμήμα σίμης 

Εικόνα 4.8 Πίσω τμήμα 
σίμης 

Εικόνα 4.9 Αριστερό τμήμα 
σίμης 

Εικόνα 4.10 Δεξί τμήμα 
σίμης 
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Εικόνα 4.11 Υφιστάμενη κατάσταση Εικόνα 4.12 Τμήμα υφιστάμενης κατάστασης με ελλιπή 

πληροφορία 

  

Εικόνα 4.13 Κρηπίδα Εικόνα 4.14 Τμήμα της κρηπίδας όπου φαίνεται το ισόδομο 
σύστημα 

 
 

Εικόνα 4.15 Κιονόκρανο Μεσαίας Στοάς 
Πηγή:www.agathe.gr 

 

Εικόνα 4.16 Σχεδιασμένο κιονόκρανο Μεσαίας Στοάς 
στο 3ds Max 

 
Εικόνα 4.17 Κιονοστοιχία Μεσαίας Στοάς 
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Εικόνα 4.20 Ψηφιοποιημένο το πάνω τμήμα του στηθαίου Εικόνα 4.21 Πάνω τμήμα στηθαίου στο 3ds 
Max 

 

 

 

 

Εικόνα 4.22 Στηθαίο 
 

Εικόνα 4.23 Τμήμα του επιστυλίου 

  
Εικόνα 4.24 Κανόνας με τις σταγόνες Εικόνα 4.25 Τελική μορφή επιστυλίου 
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Εικόνα 4.28 Μορφή τριγλύφου στο 3ds Max 
 

Εικόνα 4.29 Διάταξη τριγλύφων 

 

  
Εικόνα 4.30 Ψηφιοποιημένο γείσο της μεγάλης 

πλευράς 
 

Εικόνα 4.31 Γείσο μεγάλης πλευράς στο 3ds Max 

 
 
 

  

Εικόνα 4.26 Ζωφόρος Μεσαίας Στοάς Εικόνα 4.27 Διατομή τριγλύφων Μεσαίας Στοάς 
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Εικόνα 4.32 Σχεδιασμένο γείσο της μικρής πλευράς Εικόνα 4.33 Γείσο μικρής πλευράς στο 3ds Max 

 
Εικόνα 4.34 Πρόμόχθος 

  
Εικόνα 4.35 Σχέδιο κυματίου δωρικού ρυθμού Εικόνα 4.36 Κυμάτιο δωρικού ρυθμού στη Μεσαία Στοά 

 

  
Εικόνα 4.37 Ψηφιοποιημένη σίμη 

 
Εικόνα 4.38 Σίμη στο 3ds Max 
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Εικόνα 4.39 Λεοντοκεφαλή 

 
Εικόνα 4.40 Ακροκέραμο 

 
Εικόνα 4.41 Σίμη 

  
Εικόνα 4.42 Ψηφιοποιημένο το κάτω τμήμα της σίμης 

 
Εικόνα 4.43 Κάτω τμήμα της σίμης στο 3ds Max 

 
Εικόνα 4.44 Τελική μορφή σίμης 



 
 

79 
 

  
Εικόνα 4.45 Αέτωμα της Μεσαίας Στοάς 

 
Εικόνα 4.46 Τμήμα του αετώματος στο οποίο 

φαίνονται οι δύο πλάκες 
 

 

  
Εικόνα 4.47 Ψηφιοποιημένο καταέτιο γείσο 

 
Εικόνα 4.48 Καταέτιο γείσο στο 3ds Max 

 
 

 
 

  
 

Εικόνα 4.49 Γωνία Σίμης Εικόνα 4.50 Αέτωμα Μεσαίας Στοάς 
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Εικόνα 4.51 Ψηφιοποιημένη κεράμωση στέγης 

 
Εικόνα 4.52 Κεράμωση στο 3ds Max 

 

  
Εικόνα 4.53 Κεράμωση στέγης Μεσαίας Στοάς Εικόνα 4.54 Διάταξη κεράμωσης Μεσαίας Στοάς 

 
Εικόνα 4.55 Επιλογή σημείου για πληροφορία χρώματος 
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Εικόνα 4.56.α Χρώμα στο Photoshop Εικόνα 4.56.β Απόδοση χρώματος στο 3ds Max 

 

Εικόνα 4.57 Ανακατασκευασμένο τμήμα της νότιας όψης 

 
Εικόνα 4.58 Ανακατασκευασμένο τμήμα της δυτικής όψης 
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Εικόνα 4.59 Νοτιοδυτική γωνία της Μεσαίας Στοάς 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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5.1 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Η προέλευση των πάσης φύσεως δεδομένων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό 
προϊόν της ανακατασκευής. Με λίγα λόγια περισσότερο ακριβή θα είναι τα δεδομένα τα οποία 
προέρχονται από κάποιο τεχνικό σχέδιο σε σχέση με κάποιο άλλο δεδομένο π.χ. μια εικόνα. 
Ανάλογα στις περιπτώσεις που κάποια τμήματα έχουν κατασκευαστεί με βάση προφορικές 
μαρτυρίες η ακρίβεια του παραγόμενου προϊόντος θα είναι σαφώς μικρότερη. 

 Στην περίπτωση της ανακατασκευής της Μεσαίας Στοάς, η προέλευση των δεδομένων 
είναι από διαφορετικές πηγές, οι οποίες περιλαμβάνουν είτε  σχέδια αποκατάστασης που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, είτε σχέδια άλλων αντίστοιχων μνημείων τα οποία 
απεικονίζουν διάφορα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τα οποία υφίστανται και στη Μεσαία 
Στοά. Στις περιπτώσεις που κάποια στοιχεία σώζονται σε καλή κατάσταση όπως στη 
περίπτωση της σίμης, της υδρορόης λεοντοκεφαλής και του ακροκέραμου, δημιουργήθηκε το 
τρισδιάστατο μοντέλο τους από τα ίδια τα ευρήματα. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει 
πληροφορία, αυτή υποδείχθηκε από τις υπεύθυνες επιστήμονες από την Αρχαία Αγορά 
κάνοντας διάφορες υποθέσεις όπου αυτό ήταν αναγκαίο. 

 Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεδομένων έχει ως στόχο να δείξει κατά κάποιον 
τρόπο πόσο ακριβή και αξιόπιστα είναι τα δεδομένα και συνεπώς πόσο ακριβές και αντίστοιχα 
αξιόπιστο είναι το τελικό προϊόν. Η ιεράρχηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με 
αύξουσα σειρά δηλαδή η πιο ακριβής πηγή θα αξιολογηθεί με τον χαμηλότερο αριθμό ενώ η 
λιγότερο ακριβής με τον υψηλότερο αριθμό. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο δηλαδή την ακρίβεια και 
την αξιοπιστία.  

 Για τη Μεσαία Στοά η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και το αποτέλεσμα φαίνεται στον πίνακα 5.1. Στον 
συγκεκριμένο πίνακα συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και 
τα οποία αφορούν τις μετρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη εργασία πραγματοποιήθηκε 
(δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου της σίμης, του ακροκέραμου και της 
λεοντοκεφαλής), τα σχέδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, εικόνες καθώς και η πληροφορία που 
χρησιμοποιήθηκε από τη βιβλιογραφία. 

 Στον συγκεκριμένο πίνακα συμπεριλαμβάνεται ακόμα μια πηγή δεδομένων, η οποία 
αφορά στις υποθέσεις και στην οποία συμπεριλαμβάνονται χαρακτηριστικά τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του μοντέλου, των οποίων η προέλευση είναι από την 
συνεργασία με τις υπεύθυνες επιστήμονες της Αρχαίας Αγοράς. Για τις υποθέσεις αυτές 
λήφθηκαν υπόψη ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της Μεσαίας Στοάς ενώ οι υποθέσεις βασίστηκαν 
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και σε σχέδια παρόμοιων κτισμάτων με σκοπό να συμπληρωθεί με όσο το δυνατό καλύτερο 
τρόπο η Στοά. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι υποθέσεις που γίνονται με σκοπό τη δημιουργία του 
εικονικού μοντέλου παίζουν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη 
δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση της κεράμωσης της στέγης της Μεσαίας Στοάς και πιο 
συγκεκριμένα στη γωνία του κτηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να γίνονται 
υποθέσεις με την προϋπόθεση ότι αυτές θα ολοκληρώσουν όσο πιο σωστά γίνεται το μοντέλο. 

Πηγή 
Χαρακτηριστικά 

Χρονολογία Γεωμετρική 
ακρίβεια Αξιοπιστία 

Τρισδιάστατο μοντέλο 2010,2012 1 1 
Αρχιτεκτονικά σχέδια Στοάς 1963,1965,1966 2 2 
Άλλα αρχιτεκτονικά σχέδια Ποικίλλει 3 3 

Εικόνες Ποικίλλει 5 5 
Βιβλιογραφία Ποικίλλει 4 4 

Υποθέσεις - 6 6 
Πίνακας 5.1 Ταξινόμηση και αξιολόγηση δεδομένων 

 Όπως είναι λογικό πιο ακριβή δεδομένα θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν προέλθει 
από απευθείας επεξεργασία, όπως είναι το τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο τόσο της 
υφιστάμενης κατάστασης όσο και των τμημάτων που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του 
λογισμικού 123D Catch. Το γεγονός αυτό φαίνεται και στο τελικό προϊόν όπου το μοντέλο της 
υφιστάμενης κατάστασης έχει αποδοθεί σωστά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την όσο το 
δυνατόν καλύτερη ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς. Όσον αφορά τα αντικείμενα των οποίων 
το τρισδιάστατο μοντέλο δημιουργήθηκε με τη χρήση του 123D catch απεικονίζονται πολύ 
καλά για την κλίμακα οπτικοποίησης τους στο τελικό τρισδιάστατο μοντέλο. Ακόμα σε σχέση 
με την εικόνα 5.1 όπου απεικονίζεται σε πίνακα ζωγραφικής σχέδιο της σίμης, αυτή φαίνεται 
να έχει αποδοθεί σωστά σύμφωνα με την εικόνα 5.2. Η διαφορά που ενδεχομένως να υπάρχει 
οφείλεται στο γεγονός της φθοράς με το πέρασμα των χρόνων. 
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Εικόνα 5.1 Πίνακας ζωγραφικής της σίμης της 

Μεσαίας Στοάς 
Πηγή: www.agathe.gr 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 5.2 Απόδοση της σίμης της Μεσαίας Στοάς στο 
3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Από τα σχέδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πιο ακριβή αλλά και πιο αξιόπιστα 
θεωρούνται εκείνα τα οποία αφορούν στην αποκατάσταση τμήματος της Στοάς τα οποία 
βοήθησαν σημαντικά και έδωσαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τρισδιάστατο μοντέλο. 
Λιγότερο ακριβείς αλλά αξιόπιστες πηγές μπορούν να θεωρηθούν τα σχέδια από 
αρχιτεκτονικά μέλη που υφίστανται σε άλλα μνημεία αλλά υπάρχουν και στη Μεσαία Στοά. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μεγέθη των μελών αυτών και συνεπώς οι διαστάσεις τους 
αφορούν το μνημείο και όχι τη Στοά. Στη περίπτωση αυτή έγινε προσαρμογή των διαστάσεων 
σύμφωνα με το μέγεθος της Στοάς, ώστε να προσαρμοστούν σωστά πάνω στο μνημείο. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση της άντλησης πληροφοριών από την βιβλιογραφία με τη βασική 
διαφορά ότι η πληροφορία εκεί περιγράφεται και σπανίως απεικονίζεται, γεγονός που κάνει 
ακόμα δυσκολότερη την απόδοσή της. 

 Στην περίπτωση των εικόνων η πληροφορία η οποία χρησιμοποιήθηκε αφορά κυρίως 
τον χρωματισμό των ανακατασκευασμένων μελών της Στοάς ο οποίος έγινε σύμφωνα με τη 
διαδικασία η οποία περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

http://www.agathe.gr/
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Εικόνα 5.3 Πίνακας ζωγραφικής Μεσαίας Στοάς 

με απεικονιζόμενα τα χρώματα 
Πηγή: www.agathe.gr 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Εικόνα 5.4 Απόδοση των χρωμάτων στο 
3ds Max 

(Η έγχρωμη εικόνα στο τέλος του κεφαλαίου) 
 

Τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την εικόνα 5.3 αφορούν κυρίως τη 
μετόπη με τα τρίγλυφα, τις σταγόνες, τους προμόχθους καθώς και την πληροφορία στο κάτω 
μέρος του γείσου καθώς και των κυματίων. Συγκρίνοντας τις δύο εικόνες η απόδοση των 
χρωμάτων έχει γίνει όσο πιο πιστά ήταν δυνατόν και τα χρώματα απεικονίζονται όσο το 
δυνατόν καλύτερα. Η διαφορά που μπορεί κανείς να διακρίνει είναι στα μεγέθη κάποιων 
χαρακτηριστικών όπως είναι οι σταγόνες όπου στην εικόνα 5.3 φαίνεται να είναι πιο μεγάλες 
σε διαστάσεις σε σχέση με την εικόνα 5.4. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται αφενός στο ότι η 
μία εικόνα (5.3) είναι καλλιτεχνικής φύσης και δεν απεικονίζει την πληροφορία γεωμετρικά 
σωστά όπως στα σχέδια και αφετέρου στο ότι από την εικόνα αυτή χρησιμοποιήθηκε μόνο η 
πληροφορία η οποία αφορά στο χρώμα. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι υποθέσεις έγιναν στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπήρχε πληροφορία από οποιαδήποτε άλλη πηγή και κυρίως για την στέγη. Είναι λογικό τα 
στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από διάφορες υποθέσεις να είναι λιγότερο ακριβή σε 
σχέση με εκείνα που προέκυψαν από τα σχέδια, δεδομένου ότι οι μαρτυρίες αυτές είναι 
προφορικές από τους εκάστοτε μελετητές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιου 

http://www.agathe.gr/
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είδους αβεβαιότητα για το αν το αποτέλεσμα είναι σωστό. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει 
κάποια βεβαιότητα στην περίπτωση των υποθέσεων με σκοπό να αποφευχθούν όπου είναι 
δυνατόν λάθη τα οποία μπορεί να προκύψουν. 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 Με το τέλος της παρούσας εργασίας είναι σκόπιμο να αναφερθούν κάποια 
συμπερασματικά σχόλια τα οποία αφορούν τόσο στη διαδικασία εικονικής ανακατασκευής 
όσο και στο αποτέλεσμα που προέκυψε. 

 Η συνεργασία του τοπογράφου μηχανικού με τους αρχαιολόγους και εν γένει τους 
ειδικούς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο στάδιο της ανακατασκευής δεδομένου ότι ο 
τοπογράφος δεν μπορεί να αντιληφθεί τόσο εύκολα κάποια χαρακτηριστικά του 
μνημείου σε σχέση με τον αρχαιολόγο που τα αντιλαμβάνεται και γνωρίζει το είδος και 
την προέλευση του κάθε στοιχείου άμεσα. Η διαδικασία σε κάθε περίπτωση είναι 
διεπιστημονική. 

 Η πολύ καλή απόδοση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και τα διάφορα σχέδια τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής βοήθησαν 
σημαντικά με αποτέλεσμα να δώσουν ένα πολύ καλό τελικό προϊόν της ανακατασκευής 
της Μεσαίας Στοάς.  

 Το μοντέλο της Μεσαίας Στοάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές όπως η 
δημιουργία βίντεο εικονικής περιήγησης του μνημείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η 
δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του αρχαιολογικού χώρου 
της Αγοράς αλλά και σε πολλές άλλες ακόμα εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα αλλά και 
άλλες φορητές συσκευές. 

 Η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης σχημάτων με τα διάφορα χαρακτηριστικά της Μεσαίας 
Στοάς (κιονόκρανο, τρίγλυφα κ.λ.π) θα βοηθήσει σημαντικά μελλοντικές μελέτες 
ανακατασκευής για άλλα μνημεία στα οποία υφίστανται τα στοιχεία στα οποία έχει 
δημιουργηθεί η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Η δημιουργία μιας τέτοιας βιβλιοθήκης 
βοηθά σημαντικά τη διαδικασία της εικονικής ανακατασκευής αφού πλέον η 
διαδικασία είναι πιο αυτοματοποιημένη και ο χρήστης δεν χρειάζεται να σχεδιάσει το 
αντικείμενο αφού μέσω αλγορίθμων μπορεί να το εισάγει στο μοντέλο ανακατασκευής 
και να το προσαρμόσει όπου είναι αναγκαίο σύμφωνα με τις διαστάσεις του μνημείου. 
(Mathias κ.α. 2011). 

 Στο λογισμικό 3ds Max δίνεται η δυνατότητα μέτρησης διαστάσεων όχι πολύ μεγάλης 
ακρίβειας, όπως δίνει για παράδειγμα το AutoCAD, αλλά είναι ένα δυνατό εργαλείο 
στις περιπτώσεις τις οποίες χρειάζεται κάποια διάσταση ενός οποιουδήποτε 
αντικειμένου της Στοάς. 
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 Η εικονική ανακατασκευή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά αρχαιολόγους αρχιτέκτονες 
και άλλους επιστημονικούς κλάδους στις εργασίες τους πάνω στα μνημεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 5ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

  
Εικόνα 5.1 Πίνακας ζωγραφικής της σίμης της 

Μεσαίας Στοάς 
Πηγή: www.agathe.gr 

Εικόνα 5.2 Απόδοση της σίμης της Μεσαίας Στοάς στο 
3ds Max 

  
Εικόνα 5.3 Πίνακας ζωγραφικής Μεσαίας Στοάς 

με απεικονιζόμενα τα χρώματα 
Πηγή: www.agathe.gr 

Εικόνα 5.4 Απόδοση των χρωμάτων στο 
3ds Max 

 



 
 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

Ξένη 

Ajlouni R., Justa P. 2011. Reconstruction of eroded and visually complicated archaeological geometric 
patterns Minaret Choli, Iraq, XXIII International Symposium of CIPA, Prague, Czech Republic , September 
12-16  

Alusik T., Chalupka M., Kopernicky D. 2011. 3D virtual reconstruction of Minoan sites: the case of Livari 
Cheromylia (East Crete). Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Arriaga I.K., Lozano O.M. 2009. Space throughout time application of 3d virtual reconstruction and light 
projection techniques in the analysis and reconstruction of cultural heritage. Proceedings of 3D-ARCH, 
Trento, Italy, February 25-28. 

Capone M. 2011. Urban Archaeology: How to communicate a story of a site 3D reconstruction but not 
only. Trento, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Carrozzino M., Evangelista C., Bergamasco M.2009. The Immersive time machine a virtual exploration of 
the history of Livorno.  Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

Cultraro M., Gabellone F., Scardozzi G. 2009. The virtual musealization of archaeological sites between 
documentation and communication, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

De Fuentes F. A., Valle Melon J.M., Rodriguez Miranda A. 2010. Model of sources: a proposal for the 
hierarchy, merging strategy and representation of the information sources in virtual models of historical 
buildings, CAA conference Proceedings, “Computer Applications and Quantative Methods in 
Archaeology, Granada, Spain, April 6-9 

Dell’Unto N., Di Ioia M., Galeazzi F., Moro A., Pietroni E., Vassallo V., Vico L. 2007. The reconstruction of 
the archaeological landscape through virtual reality applications: a discussion about methodology. 
Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, July 12-13. 

Dolansky T., Skacilik J., Stronerov J., Dolanska M. 2011. Precise 3D virtual model of Cesky Krumlov 
historical town centre. XXIII International Symposium of CIPA, Prague, Czech Republic, September 12-16  

Domsa O. 2009. Virtual reconstruction of roman military apulum camp, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, 
Italy, February 25-28. 

Farenzena M., Fusiello A., Gherardi R., Toldo R. 2009. Automatic structure recovery and visualization. 
Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

Flaten A.R., Gill A.A. 2007. Virtual Delphi two case studies. XXI International Symposium of CIPA, Athens, 
Greece, October 1-6  

Fleury P., Madeleine S.2012.Reviving Ancient Rome: Virtual Reality at the Service of Culture Heritage. 
Proceedings of EUROMED, Lemessos, Cyprus, October 29-November 3.  



 
 

93 
 

Gaiani M., Micoli L.L., Russo M., 2007. The monuments restoration yard a virtualization method and the 
case of study of Sala Delle Cariatidi in Palazzo Reale Milan. Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, 
Switzerland, July 12-13. 

Galizia M., Santagati C. 2011. 3D virtual reconstruction of an urban historical space a consideration on 
the method. Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Grace V. The middle stoa dated by amphora stamps, Hesperia, 1954, pp 1-54 

Grande A., Lopez Menchero V.M., 2011. The implementation of an international charter in the field of 
virtual archaeology. XXIII International Symposium of CIPA, Prague, Czech Republic, September 12-16  

Guidi G., Frischer B., Lucenti I. 2007. Rome reborn-virtualizing the ancient imperial Rome. Proceedings of 
3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, July 12-13. 

Guidi G., Russo M. 2011. Diachronic 3D reconstruction for lost culture heritage. Proceedings of 3D-ARCH, 
Trento, Italy, March 2-4. 

Hast A., Ericsson M., Reiner T. 2009. Improved textures for 3D virtual reconstruction and visualization by 
a modified multiscale texture synthesis approach. Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-
28. 

He Y. 2011. Re-relic Yuanmingyuan: an effective practice in virtual restoration and virtual representation 
of cultural heritage. XXIII International Symposium of CIPA, Prague, Czech Republic, September 12-16  

Iorio V., Sakai S., Chikatsu H., Ohdake T. 2007. Archaeological investigation on the fountains in Pompeii 
and creating virtual environments. Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, July 12-13. 

Ito J., Sueyasu S. 2009. Reconstruction and landscape analysis of the Jupiter Sanctuary at Baalbek using 
3D CG. XXII International Symposium of CIPA Kyoto, Japan, October 11-15  

Karabiber Yuksel Z., Binan C., Unver R. 2003. A research project in the intersection of architectural 
conservation and virtual reality Cahrisma. XIX International Symposium of CIPA Antalya, Turkey, 
September 30 - October 4  

Kurdy M., Biscop J-L., De Luca L., FLorenzano M. 2011. 3D virtual anastylosis and reconstruction of 
several buildings in the site of Saint Simeon Syria, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Lentini D. 2009. The funeral area in”Ponte Della Lama Canosa” (III-VI century) an hypothesis of 3D 
historical- monumental reconstruction, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

Letellier R. 1999. Virtual Reality a new tool for sustainable tourism and cultural heritage sites 
management. XVII International Symposium of CIPA, Olinda, Brazil, October 3-6  

Lindstaedt M., Mechelke K., Schnelle M., Kersten Th. 2011. Virtual Reconstruction of the Almaqah 
temple of Yeha in Ethiopia by terrestrial laser scanning. Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-
4. 



 
 

94 
 

Lorenzini M. 2009. Semantic approach to 3D historical reconstruction. Proceedings of 3D-ARCH, Trento, 
Italy, February 25-28. 

Mathias M., Martinovic A., Weissenberg J., Van Gool L. 2011. Procedural 3D Building Reconstruction 
using Shape Grammars and Detectors, Proceedings of 3DIMPVT, Hangzhou, China, May 16-19  

Matini M.R., Einifar A., Kitamoto A., Ono K. 2009. Digital reconstruction based on analytic interpretation 
of relics: case study of Bam citadel. XXII International Symposium of CIPA Kyoto, Japan. October 11-15  

Mc Camp II, J., 1990, The Athenian agora. A guide to the excavanation and museum, American School of 
Classical Studies at Athens. ISBN 0876616562, pp. 292 

Mordihai P., Frahm L.-M., Akbarzabeh A., Clip B., Engels C., Gallup D., Merell P., Salmi C., Sinha S., Talton 
B., Wang L., Yang Q., Stewenius H., Towles H., Welch G., Yang R., Pollefeys M., Nister D. 2007. Real-time 
video-based reconstruction of urban environments. Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, 
July 12-13. 

Moro A., Vassallo V., Vico L. 2007. From relief to the 3D reconstruction the methodology. XXI 
International Symposium of CIPA, Athens, Greece, October 1-6 

Nguonphan P., Winckler M. J., Kromnker S. 2009. Modular modeling of temple columns of the Angkor 
period, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Ogleby C.L. 2007. The “truthlikeness” of virtual reality reconstructions of architectural heritage: 
concepts and metadata, Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, July 12-13. 

Paquet E., Beraldim J.-A., Benedetti Victor and Benedetto. 2007. The application of content-based 
indexing and retrieval of digital pictures and range images to the 3D virtual reconstruction of complex 
sites and architectures, Proceedings of 3D-ARCH, ETH Zurich, Switzerland, July 12-13. 

Patay-Horvath. 2011. The complete virtual 3D reconstruction of the east pediment of the temple of Zeus 
at Olympia, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Pietroni E., Forte M. 2007. A virtual collaborative environment for archaeology through multi-user 
domain in the web, XXI International Symposium of CIPA, Athens, Greece, October 1-6 

Pietroni E., Rufa C., Forte M., 2009. Embodied virtual communities a new opportunity for the research in 
the field of cultural heritage, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

Pucci B., Marambio A. 2009. Olerdola’s cave Catalonia past and present a virtual reality reconstruction 
from terrestrial laser scanner and gis data, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, February 25-28. 

Pugnaloni F., Issini G., Fangi G., Dang M.N. 2007. 3D digital reconstruction of hue complex of 
monuments (Vietnam) and web application for a sustainable urban development, XXI International 
Symposium of CIPA, Athens, Greece, October 1-6 

Pujol L. 2004. Archaeology, museums and virtual reality, UOC, ISSN: 1575-2275, Spain 



 
 

95 
 

Rahaman H., Das R., Zahir S. 2012.Virtual Heritage Exploring Photorealism, Proceedings of EUROMED, 
Lemessos, Cyprus, October 29-November 3. 

Rizvic S., Sadzak A., Ramic – Brkic B., Hulusic V. 2011. Virtual museums and their public perception in 
Bosnia and Herzegovina, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, March 2-4. 

Roussou M., Drettakis G. 2003. Photorealism and non-photorealism in virtual heritage representation, 
First Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage, Brighton, United Kingdom, November 5-
7 

Schindler K., Kager H. 1999. Concept of a system for the computer-aided reconstruction of antique 
monuments, XVII International Symposium of CIPA ,Olinda, Brazil, October 3-6 

Spallone R. 2007. 3D digital modeling as a method for the reconstruction of the historical image of the 
city the case of piazza Bodoni in Turin (Italy) at the end of nineteenth century, XXI International 
Symposium of CIPA, Athens, Greece, October 1-6 

Sylaiou S., Liarokapis F., Sechidis L., Patias P., Georgoula O. 2005. Virtual museums first results of a 
survey on methods and tools, XX International Symposium of CIPA Torino, Italy September 26 - October 
1  

Travlos J. 1971. Pictorial dictionary of Ancient Athens, Thames & Hudson, ISBN 0500050120, pp. 590, 
London  

Unver E., Taylor A.2012. Virtual Stonehenge Reconstruction, Proceedings of EUROMED, Lemessos, 
Cyprus, October 29-November 3. 

Valle Melon J.M., Lopetegi Galarraga A., Rodriguez Miranda A. 2005. Problems when generating virtual 
models representing real objects: Hondarribia walls, Proceedings of Virtual Retrospect, Biarritz, France. 
November 2-10  

Yoshitake R., Ito J. 2007. The use of 3D reconstruction for architectural study the Asklipieion of Ancient 
Messene,  XXI International Symposium of CIPA, Athens, Greece, October 1-6 

 

Ελληνική 

Γεωργόπουλος Α. 2011, Διαφάνειες του μαθήματος «Αποτυπώσεις μνημείων» Αθήνα  

Γκίντζου Χ. 2012 ,Εικονική αποκατάσταση της Εκκλησίας του μοναστηριού του Σαν Προυντένθιο (La 
Rioja, Ισπανία), Διπλωματική εργασία, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ, Αθήνα 

Καραγεώργου Μ., Μπαράκου Α., Μπριάνα Δ., Σιώρα Ε., 2010. Μάθημα Αποτυπώσεις μεγάλων 
κλιμάκων, Εξαμηνιαία εργασία Μ.Δ.Ε. Γεωπληροφορικής, Αθήνα  



 
 

96 
 

Καραδέδος Γ.Π.1984, Προστασία Μνημείων και Συνόλων. Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας των 
μνημείων και συνόλων, τεύχος αρ. 2, Θεσ/νικη  

Λάββας Γ. 1984. Προστασία μνημείων και συνόλων. Βασικές έννοιες. Ιδεολογία και μεθοδολογία, 
Τεύχος 1, Θεσ/νικη  

Matossian M. 2005. Εισαγωγή στο 3ds max 6 for windows με εικόνες Μετάφραση: Παναγιώτης 
Κοκκώσης  Κλειδάριθμος ISBN 9602098260, σελ. 540,  Αθήνα  

Mc Camp II, J., 2004, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: οι ανασκαφές στην καρδία της κλασσικής πόλης, 
Μετάφραση Μαίρη Κλεώπα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ISBN 9602502673 σελ. 287, Αθήνα 

Muller-Wiener W., 1995 Η αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα. Μετάφραση: Μπάρμπαρα Σμιτ-Δούνα, 
University Studio Press, ISBN 9601204849, σελ. 247, Θεσ/νικη  

Μπούρας Χ. 1999, Μαθήματα ιστορίας αρχιτεκτονικής, Συμμετρία, ISBN 9789602660621, σελ. 544, 
Αθήνα  

Μπούρας Χ., 1983, Σημειώσεις του μαθήματος αποκαταστάσεως των μνημείων Ι και ΙΙ, ΕΜΠ Αθήνα  

Ορλάνδος Α. 1955-56.  Τα υλικά δόμησης των Αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα  

Ορφανουδάκης Δ. 1992. Μελέτη αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, ISBN 9602202963, Πειραιάς  

Ιστότοποι 

www.agathe.gr (18/1/2013) 

http://el.Wikipedia.org  (15/9/2012) 

http://asea.multimedia.uom.gr/courses/CG1011E/document/linked_files/3dsMax2009.pdf (12/6/2012) 

http://cipa.icomos.org   (1/3/2013) 

http://www.isprs.org/ (1/3/2013) 

http://www.ipet.gr    (13/11/2012) 

http://www.teetdk.gr/nisiotika/docs/presentations/pdf_docs/tee_dwdekanissa_paroysiash.pdf  
(2/12/2012) 

http://www.londoncharter.org/ (10/12/2012) 

 

 

 

http://www.agathe.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://asea.multimedia.uom.gr/courses/CG1011E/document/linked_files/3dsMax2009.pdf
http://cipa.icomos.org/
http://www.isprs.org/
http://www.ipet.gr/
http://www.teetdk.gr/nisiotika/docs/presentations/pdf_docs/tee_dwdekanissa_paroysiash.pdf
http://www.londoncharter.org/


 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ds Max 
Βασικά στοιχεία 

Το 3ds max είναι ένα λογισμικό με το οποίο μπορεί κανείς να σχεδιάσει αντικείμενα στο 
χώρο των τριών διαστάσεων, ενώ η δημιουργία βίντεο είναι ένα ακόμα εργαλείο του 
προγράμματος.  

Το βασικό παράθυρο λειτουργίας του προγράμματος είναι: 

 
Εικόνα 1 Βασικό παράθυρο λειτουργίας του 3ds Max 

 

Τα τέσσερα διαφορετικά παράθυρα στα οποία είναι χωρισμένη η οθόνη του 
προγράμματος είναι οι τέσσερις διαφορετικές πλευρές από τις οποίες φαίνεται το αντικείμενο 
και το οποίο βοηθάει σημαντικά στη σχεδίαση του.  Από τα τέσσερα αυτά παράθυρα τα τρία 
πρώτα δείχνουν το αντικείμενο από διαφορετικές πλευρές ενώ το τέταρτο δείχνει το 
αντικείμενο σε προοπτική απεικόνιση. 

Βασικό βήμα πριν τη σχεδίαση ενός αντικειμένου είναι η ρύθμιση των μονάδων μέτρησης 
βάση των οποίων θα γίνει η σχεδίαση. Με την εντολή Customize→Units Setup εμφανίζεται το 
το παράθυρο (Εικόνα 2) στο οποίο επιλέγονται οι σωστές μονάδες μέτρησης τόσο στο System 
unit setup όσο και στο metric που επιλέγεται και εκεί η σωστή μονάδα μέτρησης. 
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Εικόνα 2 Αλλαγή μονάδων μέτρησης 

Σχεδίαση αντικειμένων 

Το βασικό μενού σχεδίασης στο 3ds Max βρίσκεται στα δεξιά των παραθύρων σχεδίασης. 

Για τη σχεδίαση ενός καινούργιου γεωμετρικού σχήματος επιλέγεται το εικονίδιο create   
και στη συνέχεια εμφανίζονται μια σειρά από διάφορα γεωμετρικά σχήματα τα οποία 
μπορούν να σχεδιαστούν. 

 
Εικόνα 3 Βασικό σχήματα στο 3ds 

Max 
Εφόσον έχει επιλεγεί το κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα στη συνέχεια επιλέγεται το 

κατάλληλο σημείο σε οποιαδήποτε από τα τέσσερα παράθυρα (όποιο βολεύει το χρήστη) και 
σχεδιάζεται το αντικείμενο. Στη περίπτωση αλλαγής των διαστάσεων του αντικειμένου αυτή 
γίνεται επιλέγοντας το αντικείμενο το οποίο χρειάζεται αλλαγή και από το παράθυρο στα 
αριστερά γίνεται η αλλαγή. 

 
Εικόνα 4 Αλλαγή διαστάσεων 

των σχημάτων 
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Στο 3ds max δίνεται ακόμα η δυνατότητα σχεδίασης δισδιάστατων αντικειμένων είτε 
απευθείας στο πρόγραμμα είτε εισάγοντας το από κάποιο άλλο πρόγραμμα σχεδίασης π.χ. 
AutoCAD.  Τα δισδιάστατα αντικείμενα σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας την εντολή create αλλά 

σε αυτή τη περίπτωση επιλέγεται το εικονίδιο shapes . Για τη εισαγωγή δισδιάστατου 
σχεδίου από το AutoCAD θα πρέπει αυτό να είναι της μορφής .dxf το οποίο στη συνέχεια 
εισάγεται στο 3ds Max  με την εντολή Import. Η μετατροπή του γραμμικού αντικειμένου σε 

στερεό γίνεται με τη χρήση των τροποποιητών (modifiers)  και πιο συγκεκριμένα με την 
εντολή Extrude. Στη συνέχεια στο αντικείμενο δίνεται το κατάλληλο ύψος από την εντολή 
Amount. Αξίζει να αναφερθεί ότι το γραμμικό αντικείμενο θα πρέπει να αποτελείται από 
κλειστή γραμμή (Polyline). 

 
Εικόνα 5 Ορισμός τρίτης 

διάστασης σε δισδιάσταστο 
αντικείμενο 

 

Διάφορες βασικές εντολές 

Η μετακίνηση, η στροφή αλλά και η αλλαγή κλίμακας ενός αντικειμένου γίνεται με τρεις 
βασικές εντολές οι οποίες βρίσκονται στο μενού εργασιών και οι οποίες φαίνονται αντίστοιχα  
στην παρακάτω εικόνα 

 
Εικόνα 6: Μετακίνηση, στροφή και 

αλλαγή κλίμακας 
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Στην περίπτωση π.χ που χρειάζεται να μετακινηθεί ένα αντικείμενο κατά μία συγκεκριμένη 
απόσταση τότε κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο της μετακίνησης εμφανίζεται ένα 
παράθυρο διαλόγου στο οποίο επιλέγεται η απόσταση μετακίνησης. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται για τη στροφή και την αλλαγή κλίμακας.  

Ακόμα υπάρχουν οι εντολές Mirror, Array και Align οι οποίες βρίσκονται στην εντολή Tools της 
γραμμής εντολών.  

Στο 3ds max δίνεται η δυνατότητα χωρισμού των διάφορων αντικειμένων που 
σχηματίζουν ένα αντικείμενο σε θεματικά επίπεδα layers. Το μενού εργασιών των layers 
εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ πάνω στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια επιλέγεται η 
εντολή Layers. Η μπάρα εντολών είναι: 

 
Εικόνα 7 Γραμμή εργασιών των layers 

Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά καλό είναι να δοθεί μια εξήγηση για το είναι το κάθε 
σύμβολο: 

Το πρώτο εικονίδιο ανοίγει ένα νέο παράθυρο το οποίο εμφανίζει και διαχειρίζεται όλα τα 
layers. Το δεύτερο είναι ο κατάλογος όλων των layers που υπάρχουν στο αρχείο, τα τρίτο 
δημιουργεί ένα καινούργιο layer, το τέταρτο προσθέτει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο τρέχον 
layer, το πέμπτο επιλέγει αντικείμενα από το τρέχον layer και το τελευταίο μετατρέπει το 
επιλεγμένο layer σε τρέχον. 

 Μια άλλη βασική εντολή είναι το snapping το οποίο βοηθάει τη σωστή ένωση δύο 
αντικειμένων. Το μενού της συγκεκριμένης εντολής εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο με εκείνο 
των layers και το οποίο είναι: 

 
Εικόνα 8 Snappings 

Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το snapping είναι η πληκτρολόγηση του γράμματος s 
για να μπορέσει το πρόγραμμα να εμφανίσει τα snaps στο αντικείμενο. 

 Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά αντικείμενα και τα οποία πρέπει να γίνουν ένα , 
τότε αυτό γίνεται με την εντολή από την γραμμή εργασιών Group→Group όπου συνέχεια 
πληκτρολογείται το όνομα του group που δημιουργήθηκε. Στην αντίθετη περίπτωση η εντολή 
είναι Group→Ungroup. 
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 Στο 3ds max δίνεται η δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων και η οποία γίνεται με μία 
μόνο εντολή η οποία είναι: Tools→Measure distance και στη συνέχεια με τη βοήθεια του 
ποντικιού μετριέται η απόσταση. 

 Στη περίπτωση που χρειάζεται η ένωση δύο αντικειμένων είτε με ίδια είτε με 
διαφορετική διατομή τότε με τη χρήση της άλγεβρας Boolean και ProBoolean μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Και οι δύο αυτές εντολές βρίσκονται στο εικονίδιο create όπου στη 
συνέχεια από την αναδυόμενη μπάρα επιλέγεται το Compound object όπου εκεί βρίσκονται 
και οι δύο αυτές εντολές. 

 
Εικόνα 9 Boolean και ProBoolean 

 

Απόδοση χρώματος-υλικού 

 Για την απόδοση χρώματος ή ακόμα και υλικού στο αντικείμενο χρησιμοποιείται  το 
Material editor το οποίο εμφανίζεται πληκτρολογώντας το γράμμα m. 

 
Εικόνα 10 Material editor 
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Επιλέγοντας το παράθυρο στο οποίο απεικονίζεται η σφαίρα μπορεί κανείς στη συνέχεια 
να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο χρώμα ή ακόμα και στο υλικό. Με την εντολή  Blinn Basic 
parameters  επιλέγεται το χρώμα που έχει το αντικείμενο καθώς και κατά πόσο χρειάζεται να 

φαίνεται (opacity). Για την επιλογή του υλικού επιλέγεται το εικονίδιο  Get material όπου 
στη συνέχεια από τη βιβλιοθήκη των υλικών επιλέγεται το κατάλληλο το οποίο στη συνέχεια 
γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία για να αποδοθεί σωστά πάνω στο αντικείμενο. 

Απόδοση τελικού αποτελέσματος 

 Η σωστή απόδοση ενός αντικειμένου γίνεται με την εντολή Render η οποία βρίσκεται 

στο εικονίδιο   της γραμμής εργασιών, όπου επιλέγοντας το εμφανίζεται το παράθυρο το 
οποίο δείχνει την τελική μορφή του προϊόντος. 

 
Εικόνα 11 Παράθυρο rendering 

Η ρύθμιση του χρώματος στο φόντο του παραθύρου Render γίνεται από την εντολή της 
γραμμής εργασιών Rendering →Environment όπου στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγεται 
από την ετικέτα Common Parameters το Background και στη συνέχεια Color για να επιλεγεί το 
κατάλληλο χρώμα. 
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Δημιουργία video 

 Ένα ακόμα βασικό εργαλείο του 3ds Max είναι η δημιουργία βίντεο το οποίο βοηθά 
στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.   

 Πρώτο βήμα για τη δημιουργία του βίντεο είναι η τοποθέτηση της κάμερας στη σωστή 
θέση για αρχή και στη συνέχεια η μετακίνηση της στις επιμέρους θέσεις που χρειάζεται. Η 
κάμερα τοποθετείται επιλέγοντας αρχικά το εικονίδιο Create και στη συνέχεια το εικονίδιο 

Cameras  . Υπάρχουν δύο επιλογές για την κάμερα η μία είναι η ελεύθερη (Free) και η άλλη 
σκοπεύοντας σε σημείο επιλογής πάνω στο αντικείμενο (Target). Μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει ότι επιλέγοντας την κατάλληλη κάμερα εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης μενού 
επιλογών όπου μπορεί να επιλεγεί ο φακός που έχει η κάμερα ή το πεδίο της λήψης (FoV). 
Επιλέγοντας το ένα από τα δύο αλλάζει ταυτόχρονα και το άλλο. 

 Για να ξεκινήσει η δημιουργία του βίντεο θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις πριν. 
Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο πλαίσιο (frame) το οποίο επηρεάζει τη 
διάρκεια του βίντεο. Το 3ds Max έχει εξ αρχής ένα πλαίσιο με εύρος από 0-100 το οποίο 
δημιουργεί ένα βίντεο διάρκειας 3 δευτερολέπτων περίπου. Η αλλαγή αυτή γίνεται 

επιλέγοντας το εικονίδιο Time configuration  το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της 
οθόνης και εμφανίζεται το εξής παράθυρο: 

 
Εικόνα 12 Time configuration 
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Όπου στο Animation και στη συνέχεια στο length επιλέγεται το συνολικό μήκος του πλαισίου 
και συνεπώς και του χρόνου του βίντεο. 

 Πριν τη ρύθμιση των παραμέτρων και στη συνέχεια τη δημιουργία του βίντεο θα 
πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες θέσεις για τη τοποθέτηση της κάμερας. Αρχικά επιλέγεται 
το εικονίδιο Set Key και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία δημιουργία του βίντεο. Η επιλογή 
της κατάλληλης θέσης γίνεται από το πλαίσιο όπου στη συνέχεια επιλέγεται το εικονίδιο με το 
κλειδί το οποίο δείχνει ότι έχει επιλεγεί η κατάλληλη θέση. Η επόμενη θέση επιλέγεται 
μετακινώντας την κάμερα και την μπάρα στην επόμενη θέση επιλέγοντας πάλι το εικονίδιο με 
το κλειδί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της κάμερας σε 
όλες τις ζητούμενες θέσεις για τη δημιουργία του βίντεο. Για να γίνει ένας πρώτος έλεγχος για 
το αν το βίντεο είναι εντάξει από το Perspective view κάνοντας δεξί κλικ πάνω στη λέξη αυτή, 
επιλέγεται στη συνέχεια Cameras και στη συνέχεια το όνομα της κάμερας που έχει 
χρησιμοποιηθεί. Έπειτα από το κάτω δεξί μέρος της οθόνης επιλέγεται από τη μπάρα 

 το εικονίδιο  και ξεκινάει να παίζει το βίντεο.  

 Στη συνέχεια για την εξαγωγή του βίντεο θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις και οι 
οποίες γίνονται ως εξής: Από τη γραμμή εργασιών επιλέγεται η εντολή Rendering→Render 
Setup όπου εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου: 

 
Εικόνα 13 Ρυθμίσεις για τη δημιουργία βιντεο  
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Από το συγκεκριμένο παράθυρο επιλέγεται αρχικά από το Time Output το Active time 
segment. Στη συνέχεια από το Output size επιλέγεται το HDTV (video) καθώς και η επιθυμητή 
ανάλυση. Στη συνέχεια από το Render output επιλέγεται ο φάκελος για να αποθηκευτεί το 
βίντεο που έχει δημιουργηθεί. Μετά επιλέγεται στο κάτω μέρος του παραθύρου στο View η 
επιλογή Camera και στο τέλος επιλέγεται το εικονίδιο render ξεκινά η διαδικασία δημιουργίας 
του βίντεο.  

Όταν το βίντεο θα είναι έτοιμο θα είναι αποθηκευμένο στο φάκελο που έχει επιλεγεί 
και θα είναι έτοιμο για αναπαραγωγή. 

 

 

 

 

 

 

 


