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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

   

Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε κνλαδηθφ κλεκεηαθφ πινχην. Έηζη , είλαη εζληθή 

ππνρξέσζε γηα ηε ρψξα καο ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο πνιηηηζηηθήο αλάηαζεο, ην 

νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηελ αλαζηήισζε, ηελ ζπληήξεζε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη 

ηελ κε θάζε ηξφπν  πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ απηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο, πνπ 

δπζηπρψο  εκείο νη ζχγρξνλνη έιιελεο δελ έρνπκε θξνληίζεη λα αλαδείμνπκε θαη λα 

πξνβάιινπκε δηεζλψο φζν ζα έπξεπε.  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία , επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε  θαη ηεθκεξίσζε ελφο ζεκαληηθνχ 

ηζηνξηθνχ-Βπδαληηλνχ κλεκείνπ ηεο Μεγαξίδνο, ηεο Ιεξάο Μνλήο Αγ.Ιεξνζένπ 

Μεγάξσλ –θαη Παλαγίαο ηεο Κππαξηζζηψηηζζαο. 

 

Αξρηθά γίλεηαη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ησλ Μεγάξσλ αιιά θαη ηεο Ι. 

Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ Μεγάξσλ. Δπίζεο δίλνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπνγξαθηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ γεσκεηξηθή 

απνηχπσζε-ηεθκεξίσζε κλεκείσλ, αλαθέξνληαη νη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη.  

Έπεηηα γίλεηαη αλάιπζε ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλα γηα ηελ εμάξηεζε ησλ 

ζεκείσλ απφ ην ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο Μνλήο φπσο θαη ε δηαδηθαζία απνηχπσζεο 

απηήο. 

 

Σέινο, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ έγηλε γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ 

θαζνιηθνχ ηεο Μνλήο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Autocad ‟10 αιιά θαη ηνπ 3d max 

Studio. 
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ABSTRACT 

Greece is a country which is characterized by a unique wealth of monumentary 

material. This raises the national obligation to cultivate a spirit of cultural uplift, 

which can be developed via the restoration, the conservation, the documentation 

and the promotion of our country‟s wealth using every possible way. 

Unfortunately, our generation has not taken, to date, the necessary steps so as 

to promote our wealth in international level as much as we should have. 

In the present thesis, we attempt to model and document the Holy Monastery of 

St Mary Kyparissiotisa and Saint Ierotheos, an important historical byzantine 

monument of Megara.  

Our thesis begins by presenting a brief history of both Megara and the Holy 

Monastery.  We also present the general principles and techniques that are used 

for the implementation of topographic methods during the geographic modeling-

documentation of monuments (photogrammetric methods are used). Then, we 

analyze the procedure we followed aiming to the dependence of the points on the 

trigonometric point of the monastery, and we continue analyzing the modeling 

procedure. 

Finally, we describe the procedure that we followed to produce the three-

dimensional illustration of the “katholikon” (the major temple) of the monastery, 

using Autocad ‟10 and 3d max Studio as well. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Δίλαη ζήκεξα γεληθά απνδεθηφ φηη, ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο καο 

κέζα ζηνλ ελνπνηεκέλν επξσπατθφ ρψξν, κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ πξνβνιή ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ πξνβνιή 

ησλ κλεκείσλ καο πνπ είλαη δσληαλνί κάξηπξεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο. 

Δίλαη επίζεο απνδεθηφ, φηη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηεξρφκαζηε είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη απνηειεί ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ έξγσλ πνιηηηζκνχ. 

   

Υηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν νδεγνχκελνη απφ παιαηφηεξα ή θαη ζχγρξνλα 

ζπγγξάκαηα θαηαιήγνπλ λα αλαδεηνχλ ηα βήκαηα ησλ πεξαζκέλσλ γελαηψλ ζηνλ 

ηφπν καο. Πνιιέο θνξέο ράλνληαη ζηελ αλαδήηεζή ηνπο γηαηί εκείο νη λενέιιελεο δελ 

έρνπκε θξνληίζεη λα αλαδείμνπκε φζν ζα έπξεπε ην κλεκεηαθφ καο πινχην.  

ήκεξα, πνπ  ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φισλ ησλ 

εζλψλ  δηεζλψο, γίλεηαη  έληνλν, ζπληεινχλησλ θαη  ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ Μαδηθήο 

επηθνηλσλίαο, είλαη ηδαληθή επθαηξία ε Διιάδα  λα επελδχζεη ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

ηφρνο καο είλαη αθ' ελφο ε απφθηεζε γεληθήο εηθφλαο ηεο θαηαλνκήο κλεκείσλ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν θαη αθ' εηέξνπ κία πξψηε ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο κνξθήο θάζε 

κλεκείνπ. Καη ηέινο θαηαγξάθνληαη νη λέεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο ησλ κλεκείσλ 

κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1.1 Σα Μέγαξα από ηελ αξραηόηεηα εώο ζήκεξα 

 

Η αξραία θαη ηζηνξηθή πφιε ησλ Μεγάξσλ βξίζθεηαη ζην λνκφ Αηηηθήο, 42 ρικ. 

δπηηθά ηεο Αζήλαο θαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο απφζηαζεο Αζελψλ – Κνξίλζνπ. Δίλαη 

δήκνο θαη πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Μεγαξίδνο ηεο Ννκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Έρεη έθηαζε 325 ηεηξαγσληθά  ρικ. (δεχηεξνο ζε έθηαζε δήκνο ηεο ρψξαο) θαη 

πιεζπζκφ πεξίπνπ 30 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Δθηφο απφ ηελ πφιε, ε πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Μεγάξσλ πεξηιακβάλεη ζήκεξα σο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο θαη ηελ θνηλφηεηα 

ηεο Νέαο Πεξάκνπ , θαζψο θαη ηνπο νηθηζκνχο: Αιεπνρψξη, Κηλέηηα, Λάθθνη 

Καινγήξνπ, Βιπράδα, Αγία Σξηάδα θαη Πάρε (επίλεην ησλ Μεγάξσλ). 

 

Η ίδξπζε ησλ Μεγάξσλ αξρίδεη απ‟ ηνπο πξνηζηνξηθνχο ρξφλνπο (12ν αηψλα π.Υ.), 

νπφηε αλήθε ζηελ Αηηηθή (΄Ισλεο). Σν φλνκα  «ΜΔΓΑΡΑ» δηαζψδεηαη αλαινίσην απφ 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο έσο ζήκεξα θαη θαηά ηνλ Ηξφδνην θαη ηνλ ηέθαλν Βπδάληην, 

πξνήιζε απφ ηνλ ήξσα Μεγαξέα, ελψ θαηά ηνλ Παπζαλία πξνήιζε απφ ηα 

«κέγαξα», ηεξά  ηεο ζεάο Γήκεηξαο πνπ ππήξραλ ζηα Μέγαξα . 

 

ηε ζπλέρεηα, ην 1066 π.Υ. θαηαθηήζεθαλ απ‟ ηνπο Γσξηείο θαη κέρξη ηνλ 8ν αηψλα 

ήηαλ ππνηειή ζηελ Κφξηλζν. Αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ ζηα κέζα ηνπ 8νπ π.Υ. αηψλα θαη 

γξήγνξα αλαπηχρζεθαλ  θαη πξνφδεπζαλ.  

 

 

Υάξηεο 1 Σα όπια ηυν Μεγάπυν ζηην απσαιόηηηα,  Πηγή : Δγκςκλοπαίδεια Νέα Γομή 
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Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο απηήο ήηαλ ε ίδξπζε πνιιψλ απνηθηψλ ηφζν ζηελ 

ηθειία, φζν θαη ζηε Θξάθε θαη ηελ Πξνπνληίδα: Σα Τβιαία Μέγαξα θαη ηνλ 

ειηλνχληα ζηε ηθειία (728-730 π.Υ.), ηνλ Αζηαθφ ζηε Βπζηλία (712 π.Υ.), ηελ 

Κχδηθν ζηελ Πξνπνληίδα (674 π.Υ.) θαη ηελ Υαιθεδφλα ζηνλ Βφζπνξν (684 π.Υ.), 

θαη ηέινο ηελ ζεκαληηθφηεξε,  ην Βπδάληην (660-657 π.Υ.) πνπ πήξε η‟ φλνκά ηνπ 

απφ ηνλ Βχδαληα, γην ηνπ βαζηιηά Νίζνπ, πνπ ην ίδξπζε  απέλαληη απ‟ ηε Υαιθεδφλα, 

ην νπνίν κεηέπεηηα έγηλε πξσηεχνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, σο 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ηζηνξία. 

 

To 657 π. Υ ν Βχδαο, γηνο ηνπ βαζηιηά Νίζνπ θαη ηεο λχκθεο Κεξφεζζαο θαηά κηα 

παξάδνζε, σο επηθεθαιήο κηαο απνηθηαθήο επηρείξεζεο πνπ είρε νξγαλψζεη ε πφιε 

ησλ Μεγάξσλ, νδήγεζε ηνπο Μεγαξείο απνίθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνζπφξνπ. Δθεί 

νη Μεγαξείο ίδξπζαλ κηα λέα πφιε, ζηελ νπνία έδσζαλ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο, ην 

Βπδάληην.  

 

H επηινγή ηεο πεξηνρήο θη ε ίδξπζε ηνπ Βπδαληίνπ απφ ηνλ Βχδαληα απνηέιεζαλ 

νξφζεκν γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Σν φλνκα ηνπ Μεγαξέα νηθηζηή ζπλδέζεθε κε 

ηελ αίγιε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δφμα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ε νπνία 

ππήξμε κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο απηνθξαηνξίεο, πνπ γλψξηζε πνηέ ν θφζκνο. Σν 

έκβιεκα ηνπ Βπδαληίνπ αληηθαηνπηξίδεη κέρξη ηηο κέξεο καο ηελ ειιεληθή ηδενινγία θη 

ε ζπλεηζθνξά ζ' απηφ ηνπ Βχδαληνο θαη γεληθφηεξα ησλ Μεγαξέσλ ππήξμε κεγάιε.  

 

Αλ θαη νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο δπζηπρψο, γηαηί ε θαηλνχξγηα 

πφιε έρεη θηηζζεί απάλσ ζηελ αξραία, θαη δελ ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο γηα 

αλαζθαθέο,  ε ζθαπάλε  ησλ αξραηνιφγσλ έθεξε ζην θψο πνιχηηκεο αλαθαιχςεηο, 

πιήζνο ηεξψλ λαψλ (ηεο ηεο Αξηέκηδνο ψηεηξαο, ηνπ Γηνλχζνπ, ηεο Αθξνδίηεο, ηνπ 

Γηφο Κνλίνπ, ηεο Γήκεηξαο, ηνπ Απφιισλνο Ππζίνπ, ηεο Αζελάο Πνιηάδνο θαη 

Αζελάο Νίθεο θ.ά), έλα κεγάιν ινπηξφ ηνπ 5νπ κ.Υ. αηψλα, ηελ κεγάιε ζηνά ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο, ηα καθξά ηείρε ηεο πφιεο σο ην ιηκάλη ηεο Νηζαίαο, Γπκλάζην, 

αγάικαηα,  ηάθνπο θ.ά.  πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζηγά-ζηγά κε αξθεηή αθξίβεηα  ηελ 

ηνπνγξαθία κηαο αθκάδνπζαο πφιεο θαηά ηελ αξραηφηεηα, έρνληαο θαη νδεγφ ηελ 

καξηπξία ηνπ πεξηεγεηή Παπζαλία.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1
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ηαζκφο ζηελ κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ αξραίσλ Μεγάξσλ είλαη ε αλαζθαθή ηεο 

θξήλεο ηνπ Θεαγέλνπο (εηθφλα 2) ην 1898. χκθσλα κε γξαπηέο  πνπ απνηειεί 

ζηαζεξφ ζεκείν γηα ηε ζέζε ησλ ππνινίπσλ κλεκείσλ, θαζφζνλ ν Παπζαλίαο αξρίδεη 

ηελ πεξηήγεζή ηνπ απ‟ απηφ. Δπίζεο έρνπλ απνθαιπθζεί πνιιέο θαινρηηζκέλεο 

ηδησηηθέο νηθίεο, φιεο ζρεδφλ κε ππφγεην γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. 

 

 

Δηθόλα  1 Η Κπήνη ηος Θεαγένοςρ 

Πηγή : Γήμορ Μεγαπέυν 

 

Δίλαη γλσζηφ πφζν θαινθηηζκέλα ζπίηηα είραλ νη Μεγαξείο (Ιζνθξάηεο, πεπί ειπήνηρ 

117) θαη πφζν θαινθαγάδεο ήηαλ νη θάηνηθνί ηεο (Γηνγέλεο Κπληθφο, Σertullianus 

Apologeticum 39,14). Ηηαλ γλσζηή θαη ε θηινζνθηθή ζρνιή ησλ Μεγάξσλ, πνπ 

αλήθε ζηηο ιεγφκελεο κηθξέο ζσθξαηηθέο ζρνιέο θαη ζπλδχαδε εθιεθηηθά ηηο ηδέεο ηνπ 

σθξάηε, ηεο Διεαηηθήο ζρνιήο θαη ησλ ζνθηζηψλ. Ιδξπηήο ηεο  ήηαλ ν Δπθιείδεο, 

καζεηήο ηνπ σθξάηε.  

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα, κπήθαλ ζηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία, ελαληίσλ 

ησλ Αζελαίσλ. Με ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, έγηλα ην ζέαηξν ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ησλ δχν αληηπάισλ Αζήλαο-πάξηεο.  Οη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηελ Νίζαηα (ιηκάλη ησλ 

Μεγάξσλ) έσο ην 411 π.Υ. Καηά ηνλ 4ν αηψλα ηα Μέγαξα κπήθαλ ζηελ Κνξηλζηαθή 

ζπκκαρία θαη απέθηεζαλ αλεμαξηεζία θαη επεκεξία. 

 

Σν 343 π.Υ. νη Μεγαξείο ζπκκάρεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο ελαληίνλ ηνπ Φηιίππνπ, 

έιαβαλ κέξνο ζηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο αιιά ληθήζεθαλ  θαη ππνηάρηεθαλ ζηνλ 

Φίιηππν. Σν 307 π.Υ. πνιηνξθνχληαη απφ ηνλ Γεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή. Σν 395 κ.Υ. 

ν Αιάξηρνο κε ηνπο Γφηζνπο ηνπ θαηάζηξεςε νινζρεξψο ηα Μέγαξα. ηα ρξφληα ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ηα Μέγαξα ίζσο γλψξηζαλ επεκεξία, αιιά νη επηδξνκέο 
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ησλ ιάβσλ θαη ησλ Φξάγθσλ θαη ηειηθά ησλ Σνχξθσλ κε ηελ 400ρξνλε ζθιαβηά, 

νδήγεζαλ ηελ πφιε ζε νινθιεξσηηθφ καξαζκφ. 

 

Ο Μεγαξηθφο ιαφο, πεξήθαλνο πάληα θαη απξνζθχλεηνο, θαηφξζσζε λα επηβηψζεη 

θαη λα παξακείλεη αδνχισηνο απ‟ ηνπο εθάζηνηε επηδξνκείο, θαηαθεχγνληαο ζηα 

απφθξεκλα Γεξάλεηα Όξε, απ‟ φπνπ μαλαγπξίδνληαο μαλάρηηδαλ ηελ πφιε,   

δηαηεξψληαο σο ζήκεξα ηνλ ζπκπαγή (Γσξηθφ) ειιεληθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

κνξθνινγηθά, γισζζηθά θαη αλζξσπνινγηθά, μερσξίδνληαο απ‟ ηνπο αιβαλφθσλνπο 

Γεξβελνρσξίηεο γεηηφλνπο ηνπ. 

 

O Γήκνο Μεγάξσλ είλαη ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε δήκνο ηεο Αηηηθήο κε 

28.195 θαηνίθνπο (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001), θαη ε γεσγξαθηθή ηνπ 

ζέζε είλαη ηδηαηηέξσο πξνλνκηαθή θαζψο βξέρεηαη απφ ηνλ αξσληθφ θαη ηνλ 

Κνξηλζηαθφ Κφιπν θ εθηείλεηαη απφ ηα Γεξάλεηα Όξε κέρξη ηηο Νφηηεο Πιαγηέο ηνπ 

Όξνπο Παηέξα (Υάξηεο 2).  

 

 

Υάξηεο 2 Πολεοδομικόρ σάπηηρ Μεγάπυν 

Πηγή : Πολεοδομία Μεγάπυν 

 

Σα Μέγαξα είλαη κηα πφιε κε βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα θαη νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε πνπ ράλεηαη ζηνπο αηψλεο.  Η επζέβεηα απηή ησλ Μεγαξηηψλ 

απνηππψζεθε ζηα πνιιά βπδαληηλά κλεκεία πνπ θνζκνχλ κέρξη ζήκεξα ηελ 

πεξηνρή. Μεηαμχ ησλ άιισλ: ηελ Μνλή Φαλεξσκέλεο, ηελ Μνλή Οζίνπ Μειεηίνπ,  

θαζψο θαη ηελ Μνλή Αγ.Ιεξνζένπ,  ηελ νπνία πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή.  
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Υάξηεο 3 Γοπςθοπική εικόνα ηηρ Μονήρ ζε ζσέζη με ηα Μέγαπα 

Πηγή : www.Googlemap.com 
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Υάξηεο 4 Δικόνα ηηρ Μονήρ από ηο Κηημαηολόγιο 

Πηγή : www.Googlemap.com 
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1.1.1 Πιεζπζκηαθή εμέιημε 

 

Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

„50 κέρξη θαη ζήκεξα κε αμηνζεκείσηα έληνλνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο. Βέβαηα ε 

ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ νθείιεηαη 

αξρηθά ζηα κεγάια θχκαηα κεηαλάζηεπζεο πνπ δηαθξίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε 

ρψξα καο αιιά θαη πνηεο πεξηνρέο ππάγνληαη ζηνλ Γήκν.  

 

Σα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα αιιάδνπλ αηζζεηά απφ ρεηκεξηλνχο ζηνλ θαινθαηξηλνχο 

κήλεο θαζψο ην Αιεπνρψξη, ε Κηλέηα θαη φινη νη ππφινηπνη νηθηζκνί πνπ ζεσξνχληαη 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θηινμελνχλ θπξίσο παξαζεξηζηέο θαη φρη κφληκνπο θαηνίθνπο. 

 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1971 ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 11% (απφ 16,707 θάηνηθνη ην 1961 ζε 18759 θαηνίθνπο ην 1971). Σν 1981 ε 

αχμεζε αγγίδεη ην 20%, ην 1991 ην 33% θαη ην 2001 ην 41% -ιακβάλνληαο βέβαηα 

ππφςηλ φια ηα παξαπάλσ. 

 

Καζψο δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκα η‟ απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο γηα ην 2011 

παξαηίζεηαη παξαθάησ ν πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη 

θαη ην έηνο 2001. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 1961 1971 1981 1991 2001 

ΜΕΓΑΡΑ 15450 17294 17719 20403 23032 

ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ  12 155 165 173 

ΑΙΓΕΙΡΟΤΑΙ  37 280 802 479 

ΒΛΤΧΑΔΑ  75 364 712 694 

ΚΑΣΩ ΒΛΤΧΑΔΑ  176 854   

ΚΙΝΕΣΣΑ 187 163 425 1878 1972 

ΚΟΤΜΙΝΣΡΙ  246 310 356 275 

ΛΑΚΚΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ 286 295 316 311 312 

ΛΟΤΣΡΟΠΤΡΓΟ 185     

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ 

ΙΕΡΟΘΕΟΤ 
162 29 29 42 72 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΣΑ 63     

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ 

ΙΩΑΝΝΟΤ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ 

 25 48 54 80 

ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΧΡΑΝΣΟΤ 

 
148 35 20 39 

ΠΑΧΑΚΙΟΝ      

ΠΑΧΗ 312 250 246 202 331 

ΠΑΡΣΑ 62 9 6 85 712 

ΣΙΚΑ   27 31 24 

ΔΗΜΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
16707 18759 20814 25061 28195 

      

Πίλαθαο 1 , ηνηρεία απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην Γήκν Μεγάξσλ 1961-2001.(Πεγή: 
ΔΤΔ Απνγξαθή ηνπ 1991) 
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1.2 Ιζηνξηθό ηεο Ι. Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ (θαη Παλαγίαο ηεο Κππαξηζζηώηηζζαο) 

Μεγαξσλ. 

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα, ζηελ Αηηηθή ζεκεηψλεηαη άλζεζε  ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,  αθνινπζψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία αλαδφκεζεο θαη άλζεζεο ηεο 

Βπδαληηλήο  Απηνθξαηνξίαο,  πνπ είλαη γλσζηή σο καθεδνληθή αλαγέλλεζε. Έηζη,  

αξρίδνπλ λα ρηίδνληαη λέεο εθθιεζίεο ζε λένπο αξρηηεθηνληθνχο ηχπνπο θαη ε Αηηηθή 

θνζκείηαη κε κηα ζεηξά λαψλ. Η άλζεζε απηή ζα θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηεο θαηά 

ηνλ 11ν θαη 12ν αηψλα  κε θπξίαξρν αξρηηεθηνληθφ ηχπν λανχ ηνλ εγγεγξακκέλν 

ζηαπξνεηδή, κε ελδηαθέξνπζεο παξαιιαγέο θαη  ηδηαηηεξφηεηεο. 

Δπίζεο, εκθαλίδεηαη έλαο λένο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο λανχ, κε ηνλ πεξίθεκν 

αζελατθφ ηξνχιν πνπ «ζηεθαλψλεη» θνκςά ηα κηθξνχ ζπλήζσο κεγέζνπο 

εθθιεζάθηα ηεο Αηηηθήο.  

Αξθεηνί απ‟ ηνπο Νανχο εθείλεο ηεο επνρήο επηπρψο ζψζεθαλ θαη ιακπξχλνπλ ηελ 

Αηηηθή έσο ζήκεξα, φπσο ε Μνλή Γαθλίνπ, ε Οκνξθνθιεζηά ζην Γαιάηζη, ε Μνλή 

Καηζαξηαλήο, ε Μνλή Αγ.Ισάλλνπ ηνπ Κπλεγνχ, ε Μνλή Φαλεξσκέλεο ζηε 

αιακίλα, θαζψο θαη ε Μνλή ηνπ Αγ. Ιεξνζένπ ζηα Μέγαξα, κε ηελ νπνία α 

αζρνιεζεί ε εξγαζία απηή. 

 

Δηθόλα 2 Άποτη ηηρ Μονήρ καηά ηο 1930 

Πηγή : ΠΡΟΚΤΝΗΣΑΡΙΟΝ Ιεπάρ Μονήρ Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγίος Ιεποθέος Μεγάπυν 
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H Μνλή ηνπ Αγ. Ιεξνζένπ βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιαγηά ησλ Γεξαλείσλ 

νξέσλ, ζε  απφζηαζε 8 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα Μέγαξα, ζηε ζέζε «Γεξβέλη», πνπ ζηελ 

ηνπξθηθή ζεκαίλεη  «πέξαζκα» -ζηελ ζπγθεθξηκκέλε ζέζε ην πέξαζκα απ‟ ηελ Αηηηθή 

ζηελ Πεινπφλλεζν.  

Η ίδξπζή ηεο ρξνλνινγείηαη ηνλ 11ν-12ν αηψλα θαη ηδξπηήο ηεο ζεσξείηαη ν Όζηνο 

Μειέηηνο.  

Καηά ηελ Δθθιεζηαζηηθή ηνπηθή παξάδνζε, ζηελ Μνλή απηή εθπζήραδε θαη ηάθεθε ν 

Αγηνο Ιεξφζενο , πξψηνο Δπίζθνπνο ησλ Αζελψλ θαη καζεηήο ηνπ Απνζηφινπ 

Παχινπ, έλαο απ‟ ηνπο ελλέα βνπιεπηέο θαη δηδάζθαινο ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ 

Αξενπαγίηνπ, πνπ αμηψζεθε κεηά ησλ Απνζηφισλ λα θεδεχζεη ηελ Παλαγία ζηε 

Γεζζεκαλή θαη λα ζπληάμεη χκλνπο εμνδίνπο κε ην ξεηνξηθφ ηνπ ράξηζκα.  

ηε Μνλή είλαη ζψδεηαη σο ζήκεξα ε ζαπκαηνπξγή Kάξα ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ πνπ 

επσδηάδεη θαη ε νπνία είλαη πεγή πνιιψλ ζαπκάησλ. Σελ 8ελ Iνπιίνπ 1988, κε 

ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν, έζσζε ηελ Mνλή απφ ηνλ θίλδπλν ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο, 

φηαλ νη θιφγεο έθζαζαλ ζηελ πφξηα απηήο. 

 

Δηθόλα 3  Η κάπα ηος Αγ. Ιεποθέος. 

Πηγή : Ιδία επεμεξγαζία 
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Σν κηθξφ θαζνιηθφ ηνπ Αγίνπ Ιεξφζενπ είλαη ξπζκνχ ζηαπξνεηδνχο Bαζηιηθήο κεηά 

ηξνχινπ. Ο Ναφο δίθιεηνο, δηζππφζηαηνο , κε  πξφλαν θαη κηα ηδηαηηεξφηεηα, ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θπξίσο λανχ κε εθείλνλ ηνπ ζηαπξεπίζηεγνπ λάξζεθα. 

Αξγφηεξα πξνζηέζεθε έλα κηθξφ παξεθθιήζη ζηε βφξεηα πιεπξά, πνπ γηα ιφγνπο 

θπξίσο ιεηηνπξγηθνχο ελνπνηήζεθε κε ην θαζνιηθφ. Η ηνηρνπνηία ηνπ θπξίσο λανχ θαη 

ηνπ παξεθθιεζίνπ είλαη απφ ληφπηνπο θηηξηλνπνχο πσξφιηζνπο (πνπξία) ζε δηάθνξα 

κεγέζε. ηνλ ηξνχιν έρνπκε ιαμεπηή ηνηρνπνηία θαη ηφμα απφ ηνχβια θαη ζην 

πξφππιν δχν κνλνιηζηθνχο θίνλεο. 

ε γεληθέο γξακκέο ν Ναφο έρεη θξαηεζεί ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε παξά ηηο 

αιινηψζεηο αλά ηνπο θαηξνχο είηε ιφγσ θπζηθψλ είηε αλζξσπίλσλ παξεκβάζεσλ. Αλ 

θαη  κηθξφο θαη ηαπεηλφο, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ δείγκα Bπδαληηλήο ηέρλεο, κε 

ζπάληεο θαη ζαπκάζηεο αγηνγξαθίεο εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαη ζπαληφηεηαο, νη 

πεξηζζφηεξεο ηνπ 12νπ αηψλα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη λεψηεξεο αμηφινγεο 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ ή 17νπ αηψλα, πνπ απνδίδνληαη ζηνλ δσγξάθν Αληψλην, πνπ 

θαηαγφηαλ απφ ηα Άγξαθα.    

«χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μπνχξα, ν ιατθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζνιηθνχ δελ 

επηηξέπεη αθξηβή ρξνλνιφγεζε. Ωζηφζν, ε ρξνλνιφγεζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ 

ηξνχινπ ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απνπζηάδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηνπ 11νπ αηψλα, 

ηνπνζεηνχλ ην λαφ ζηνλ 12ν αηψλα.» ¹ 

Θαπκαζηή θαη ηδηαηηέξσο ζπάληα είλαη ε αγηνγξαθία ηνπ ηξνχινπ, φπνπ παξηζηάλεηαη 

ν Kχξηνο έλζξνλνο, λα επινγεί κε εθηεηακκέλε ηελ δεμηά ρείξα ηνπ, θαη 

θαηαζηνιηζκέλν ηνλ ζξφλν θαη ην ππνπφδηνλ ησλ πνδηψλ Tνπ. Kάησ απ‟ Aπηφλ , 

ππάξρνπλ ζε ζηξνγγπιή παξάζηαζε ε Θενηφθνο θαη ε Eηνηκαζία ηνπ Θξφλνπ, κε 

δεμηά θη αξηζηεξά ηνπο άγγεινπο «ζεβίδνληεο» (γνλαηηζηνχο – δεφκελνπο), θαη δχν 

αγγέινπο ζηεζαίνπο (ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα απ‟ηελ Παιαηά Γηαζήθε Γηήι θαη 

Γηδαήι, πνπ απαληψληαη πνιχ ζπάληα) πνπ ππνγξακκίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

Παληνθξάηνξα σο Kπξίαξρν ηνπ ζχκπαληνο (εηθ. 4). ηα  νθηψ παξάζπξα ζην 

ηχκπαλν ηνπ ηξνχινπ εηθνλίδνληαη νθηψ πξνθήηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζε εμέρνπζα  

ζέζε βξίζθεηαη ν Mσυζήο,  θαη ν πξνθεηάλαμ Γαβίδ, δίλνληαο κεγαινπξέπεηα, ζην 

ζπάλην εηθνλνγξαθηθφ απηφ αξηζηνχξγεκα.  

¹Βπδαληηλά Μλεκεία Αηηηθήο, http://www.eie.gr/byzantineattica 
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Δηθόλα 4 Ο ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΩΡ, Ολόζυμη ηοισογπαθία ηπούλλος, 12
ος

 αι. 

Πηγή : ΠΡΟΚΤΝΗΣΑΡΙΟΝ Ιεπάρ Μονήρ Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγίος Ιεποθέος Μεγάπυν 

 

Σν πξφππιν ζηεξίδεηαη ζηνλ δπηηθφ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο θαη ζε δχν θνιψλεο θαη 

ζηεγάδεηαη απφ έλα εκηζθαίξην. Σν γξαθηθφ θσδσλνζηάζην πςψλεηαη ζε άιινπο δχν 

νξφθνπο θαη ζηνλ ζφιν ηνπ εηθνλίδεηαη «ε ζηέςε ηεο Θενηφθνπ» (εηθ. 5).  

 

 

Δηθόλα 5 «Η ηέτιρ ηηρ Θεοηόκος», θολυηό μνημείο  ζηο εζυηεπικό ηος καμπαναπιού. 

Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία 
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Γίπια απφ ηνλ ηάθν  ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ, ππάξρεη ζνισηφ κλεκείν, φπνπ 

εηθνλνγξαθνχληαη ζηε κέζε ε Θενηφθνο δενκέλε θαη ν Kχξηνο πνπ επινγεί, δεμηά δε 

θαη αξηζηεξά νη ηεξάξρεο ησλ Aζελψλ Iεξφζενο θαη Γηνλχζηνο, νη Aξενπαγίηεο  (εηθ. 

6). Tν κλεκείν απηφ αλήγεηξαλ νη παηέξεο ηεο Mνλήο ηνλ 15νλ αηψλα, ζε αλάκλεζε 

ηνπ κεγάινπ ζαχκαηνο ηεο Παλαγίαο, πνπ ηνπο έζσζε απφ επηδξνκή  ησλ πεηξαηψλ 

ζηελ Μνλή , αθνχ νη Mνλαρνί, είθνζη ηφηε ζηνλ αξηζκφ) αλέβεθαλ ζε έλα κεγάιν 

θππαξίζζη θαη δελ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηνπο πεηξαηέο, θξαηψληαο ηελ εηθφλα ηεο. 

Tφηε, απφ επγλσκνζχλε ζηελ Παλαγία θαη ζε αλάκλεζε ηνπ ζαχκαηνο απηνχ, 

έδσζαλ ζηε Μνλή ηελ επσλπκία «KYΠAPIIΧTIA». 

 

 

                                        Δηθόλα 6 Θολυηό μνημείο Παναγίαρ Κςπαπιζζιώηιζζαρ 

Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία 

 

Σν έηνο 1834, νη δχν-ηξεηο παηέξεο-κνλαρνί πνπ είραλ απνκείλεη κεηά ηνλ αγψλα ηεο 

Eιιεληθήο Eπαλαζηάζεσο, αλαγθαζκέλνη απφ ην δηάηαγκα ηνπ αληηβαζηιέσο 

Όζσλνο, πνπ πξνέβιεπε φζεο Mνλέο είραλ θάησ απφ πέληε κνλαρνχο λα θιείλνπλ 

θαη λα ζπγθεληξψλνληαη νη κνλαρνί ζηηο Mνλέο πνπ αξηζκνχζαλ πεξηζζφηεξνπο ησλ 

πέληε κνλαρνχο, εγθαηέιεηςαλ ηε Μνλή, θαη ζπγρσλεχηεθαλ κε ηνπο παηέξεο ηεο 
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Iεξάο Mνλήο Φαλεξσκέλεο αιακίλνο, κεηαθέξνληαο εθεί ηα ηεξά Λείςαλα, θαη θάζε 

ηη άιιν πνιχηηκν γηα δηαθχιαμε. Έηζη ε Iεξά Mνλή γηα έλαλ αηψλα εξεκψζεθε.  

Xάζεθαλ θαη ηα ρεηξφγξαθα πνπ ζα καο καξηπξνχζαλ ιεπηνκεξψο ηελ ηζηνξία ηεο 

παιαηάο αλδξψαο Bπδαληηλήο Mνλήο.  

Καηά ην έηνο 1930, αλαζπζηάζεθε ζε γπλαηθεία Μνλή, απφ ηνλ καθαξηζηφ 

αξρηκαλδξίηε Πέηξν Βινηίδε (εηθ. 7), πνπ ίδξπζε ην Σάγκα ησλ κνλαρψλ ηνπ 

Απνζηφινπ Πέηξνπ, πνπ δηαθνλνχζε ζηηο Φπιαθέο θαη ην Αλακνξθσηήξην Θειέσλ 

Αζελψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα  ηνπ δεχηεξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ είρε αληηζηαζηαθή 

δξάζε πξνζθέξνληαο  αμηνζεκείσηε  βνήζεηα ζηνπο παηξηψηεο θαη ζηνπο 

ζπκκάρνπο. 

 

 

Δηθόλα 7  Ο π.Πέηπορ Βλοηίδηρ με ηο ηάγμα ηυν μονασών ηος Απ.Πέηπος. 

Πηγή : Πποζκςνηηάπιον Ι.Μ. Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγ. Ιεποθέος Μεγάπυν 

   

Αλαθέξεηαη δε φηη ε εξσίδα ηεο Αληίζηαζεο Λέια Καξαγηάλλε επηζθεπηφηαλ θξπθά 

ηελ Μνλή ζηελ Καηνρή, θξνληίδνληαο Άγγινπο ζηξαηηψηεο πνπ θξχβνληαλ εθεί απ‟ 

ηνπο Ναδί.  

Mεηά ην 1930, νη Mνλαρέο άξρηζαλ λα αλεγείξνπλ εθ λένπ δηάθνξα θηίξηα γηα ηελ  

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Kαη αξρηθά άλνημαλ πεγάδη ζην  θέληξν  ηεο κηθξήο 

απιήο, κπξνζηά απ‟ ην Καζνιηθφ, πνπ είλαη θηηζκέλν κε πέηξα. 
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ην εκηππφγεην παξεθθιήζην ηνπ  Aπνζηφινπ Πέηξνπ, πνπ βξίζθεηαη παξαπιεχξσο 

ηνπ Kαζνιηθνχ ηεο Iεξάο Mνλήο, θηινηερλήζεθαλ ςεθηδσηά άξηζηεο ηερλνηξνπίαο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1970-1978 θαη ζπλερίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεηδή ε πνιιή 

πγξαζία ηνπ ρψξνπ θαηέζηξεθε θάζε απιή ηνηρνγξαθία.   

Κάησ απ‟ ην  παξεθθιήζη απηφ, βξίζθεηαη κηα κηθξή θαηαθφκβε, ηελ νπνία έζθαςαλ 

κε πξνζσπηθφ κφρζν νη Mνλαρέο θαηά ην έηνο 1949, θαη' εληνιήλ θαη ππφδεημε ηνπ 

Γέξνληνο-επαληδξπηνχ ηεο Μνλήο, π. Πέηξνπ Bινηίιδε, φηαλ εθείλνο έιαβε ηελ 

έζσζελ πιεξνθνξία φηη πιεζηάδεη ε ψξα ηεο εθδεκίαο ηνπ πξνο ηνλ Kχξηνλ. ην 

βφξεην κέξνο απηήο ηεο θαηαθφκβεο, βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ Γέξνληα Πέηξνπ πνπ 

απνβίσζε ζηηο 2 Oθησβξίνπ ηνπ 1950 (εηθ. 8).  

 

 

Δηθόλα 8 Ο Σάθορ ηος Π. Πέηπος  

Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία 

ηελ ηδία θαηαθφκβε, θπιάζζνληαη θαη ηα νζηά ησλ Mνλαρψλ, νη δε θάξεο ηνπο 

θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζπξίδεο ζηνλ δπηηθφ ηνίρν ηεο Kαηαθφκβεο, φπνπ θαη 

αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο θάζε κηαο Μνλαρήο (εηθ.9). ηνλ δε αλαηνιηθφ ηνίρν απηήο 
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ηεο  Kαηαθφκβεο ππάξρνπλ δχν ζαπκάζηεο ςεθηδνγξαθίεο ηεο ηαχξσζεο ηνπ 

Kπξίνπ θαη ηεο πξνζσπνγξαθίαο ηνπ γέξνληνο  Πέηξνπ.  

 

 

Δηθόλα 9 Οι κάπερ ηυν μονασών ζηην καηακόμβη κάηυ από ηο  Παπεκκληζίος Απ. Πέηπος. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 10 «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ», τηθιδυηό  Παπεκκληζίος Απ. Πέηπος. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Καηά ην 1970 αλεγέξζεθε ν κηθξφο αιιά κεγαιφπξεπνο Nαφο ηεο Aγίαο Φηινζέεο ηεο 

Aζελαίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Μνλήο. Μνλαδηθή πξφζβαζε ζε απηφλ είλαη κέζσ ησλ 

θειηψλ ησλ κνλαρψλ.  

 

 

Δηθόλα 11 Ο ΠΑΝΣΩΚΡΑΣΟΡ  Ένθπονορ. Σοισογπαθία ηπούλος ηηρ Αγ. Φιλοθέηρ. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 

 

Κνληά ζηνλ πεξηβφιν ηεο Mνλήο εγθαηληάζζεθε ζ‟ έλα κηθξφ ζπήιαην ην 1967 ν 

κηθξφο λαφο ηνπ Aγίνπ Iσάλλνπ ηνπ Kαιπβίηνπ, θαη αθξηβψο ζην δηπιαλφ ζπήιαην 

είλαη ππάξρεη λαφο επ‟ νλφκαηη ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ηνπ Αζελαίνπ. 

ηελ Iεξά Mνλή αλήθεη θαη ην Mεηφρην ηεο Aγίαο Bαξβάξαο ζηνλ θάκπν (Eιαηψλα) 

ησλ Mεγάξσλ. O Nαφο απηφο είλαη θηίζκα ηνπ 15νπ αηψλνο, πνιχ κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ, αιιά κεγάιεο αξραηνινγηθήο αμίαο ιφγσ ηνπ νθηαγσληθνχ ηξνχινπ 

θσληθήο κνξθήο. O κηθξφο απηφο Nαφο αλήθε παιαηφηεξα ζηνλ ελνξηαθφ Nαφ Aγίαο 

Παξαζθεπήο Mεγάξσλ. Απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη εηδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ 

Νανχ. 
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Δηθόλα 12 Ναόρ Αγ. Βαπβάπαρ Μεγάπυν (15
ος

 αι.) 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 

 

Με ην ππ' αξηζ. 6082/1969 ζπκβφιαην  παξαρσξήζεθε απ‟ ηνλ παξαπάλσ ελνξηαθφ 

Ναφ ζηελ Iεξά Mνλή Αγ.Ιεξνζένπ κε δσξεά πνπ ππφγξαςε ν αείκλεζηνο εθεκέξηνο 

π.Nηθφιανο  Mπέεο, γηα ρξεζηκεχζεη σο Mεηφρην ηεο Iεξάο Mνλήο.  Aπφ ηεο 28εο 

Mαξηίνπ 1970, εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ηξεηο Mνλαρέο, θαη κεηά απφ ιίγν αλήγεηξαλ  

Nαφ, πνιχ κεγαιχηεξν θαη κεγαινπξεπέζηεξν, επ' νλφκαηη ηνπ Aγίνπ Nεθηαξίνπ 

επηζθφπνπ Aηγίλεο, θαη νινθιήξσζαλ πξν νιίγσλ εηψλ ηελ αγηνγξάθεζή ηνπ. 

Eπίζεο πξνζέζεζαλ ζηνλ πεξίβνιν θαη άιια αλαγθαία θηίξηα, φπσο ηξάπεδα ησλ 

Mνλαδνπζψλ θαη ησλ μέλσλ, θειηά, ρψξνπο θηινμελίαο θ.ι.π.. 

Eπίζεο ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Ι. Mνλήο Αγ.Ιεξνζένπ αλήθνπλ ηα παξαθάησ 

εμσθθιήζηα πνπ επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Mνλή: 

ηνπ αγίνπ Iσάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ (φπνπ δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα 

κηζνθαηεζηξακκέλεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ αηψλνο), θαη ηνπ Αγίνπ Δπαγγειηζηνχ 

Λνπθά, πνπ θηίζζεθε αξρηθά θαη εγθαηληάζηεθε ην 1878, αλεγέξζε δε πξνζθάησο εθ 

λένπ, ιφγσ ησλ δεκηψλ απφ ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 1981, ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ 

κε λφκηκα ζπκβφιαηα.  

H Iεξά Mνλή ζήκεξα έρεη εγνπκέλε ηελ γεξφληηζζα Ιζηδψξα Ξεθνχθε, θαη αξηζκεί 8 

κνλαρέο. 
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Παλεγπξίδεη δχν θνξέο ην ρξφλν: ηελ 15ελ Aπγνχζηνπ ζε κλήκε ηεο Παλαγίαο 

Κππαξηζζηψηηζζαο θαη  ηελ 4ελ Oθησβξίνπ ζε κλήκε ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΤΠΧΗ 

2.1 Σνπνγξαθία 

Η Σνπνγξαθία είλαη ηκήκα ελφο γεληθφηεξνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Γεσδαηζίαο ε 

νπνία ρσξίδεηαη ζηελ Αλψηεξε θαη ζηελ Καηψηεξε Γεσδαηζία . Η Σνπνγξαθία δίλεη 

ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λ‟ απεηθνλίζνπκε κε αθξίβεηα κηα 

εδαθηθή επηθάλεηα πάλσ ζ‟ έλα ραξηί. Σν έξγν ηεο μερσξίδεη απφ εθείλν ηεο 

Γεσδαηζίαο επεηδή αζρνιείηαη κε ηελ απνηχπσζε πεξηνξηζκέλσλ εθηάζεσλ ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο, ελψ ε Αλψηεξε Γεσδαηζία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ νιφθιεξεο ηεο γεο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαθαιπθζεί λέεο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο νη νπνίεο 

έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ κε γεσδαηηηθψλ κεζφδσλ θαη αθνξνχλ 

θπξίσο ζηε ρξήζε ζχγρξνλσλ γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ. Απηά είλαη ην δνξπθνξηθφ 

ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο GPS πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζψξα 

εθαξκνγψλ θαη ν ξνκπνηηθφο ζενδφιηρνο RTS πνπ ε ρξήζε ηνπ αλαθέξεηαη ζε πνιχ 

ιίγα πξάγκαηα 

Γεσδαηηηθφο ζηαζκφο ή Total station νλνκάδεηαη ηνπνγξαθηθφ φξγαλν πνπ έρεη 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο γσληψλ θαη απνζηάζεσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάθσην 

πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην αθφληην θαη ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα ζην ζεκείνπ πνπ 

ζέινπκε λ‟ απνηππψζνπκε. Απνηειεί ζπλδπαζκφ ζε εληαία ζπζθεπή ςεθηαθνχ 

ζενδφιηρνπ θαη EDM πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνπ λα ζπιιέγεη φιεο ηηο κεηξήζεηο 

πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κία ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο. Έλα ηππηθφ Total Station κπνξεί λα κεηξήζεη απνζηάζεηο κε αθξίβεηα 

0,1mm ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο γεσδαηηηθέο απνηππψζεηο 

αγγίδεη ην 1,0mm. 

Οη πιένλ ζχγρξνλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί  (Σotal station) είλαη έλα εληαίν, 

νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ηα παξαθάησ φξγαλα : 

1) Ηιεθηξνληθφ ςεθηαθφ ζενδφιηρν κε πιεθηξνιφγην θαη νζφλε. 

2) Μνλάδα Δ. D. M. ελζσκαησκέλε 

3) Μηθξνεπεμεγξαζηή 



 

 
32 

θαη κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ειεθηξνληθά γσλίεο θαη κήθε. Γηαζέηνπλ ελζσκαησκέλα 

πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο ππνινγηζκψλ ζην πεδίν κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε επεμεξγαζία  θαη θαηαγξαθή ησλ γσληψλ θαη ησλ κεθψλ 

θαη λα παξέρνληαη θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζεκείσλ, θαζψο θαη 

νη ζπληεηαγκέλεο απηψλ. Έηζη, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγάλνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ελνο ππνινγηζηή φπνπ κπνξνχλ, 

πιένλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

 

 

 

 

               

 

Δηθόλα 13 Γευδαιηικόρ ηαθμόρ Horizon HTS 582              Δηθόλα 14 εη Παπελκομένυν για Total Station 
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2.2 Γεσδαηηηθά πζηήκαηα Αλαθνξάο 

 

«χζηεκα αλαθνξάο ζηε Γεσδαηζία θαινχκε εθείλν ην πιαίζην παξακέηξσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζπλδέεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή θαη κε νιφθιεξε ηε γε θαη σο πξνο ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη 

ζέζεηο ζεκείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο θyζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο ή/θαη κειεηάηαη ε 

θίλεζε θαη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνλ ρξφλν.»² 

 

Σν ζχζηεκα ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ δηαζέηεη θάζε ρψξα νξίδεηαη απφ έλα δίθηπν 

θνξπθψλ κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάξηεζε ησλ 

ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσδαηηηθψλ εξγαζηψλ. Δπεηδή φκσο πξέπεη λα γίλεη κεηαηξνπή 

ησλ ειιεηςνεηδψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε θαξηεζηαλέο, φπσο επίζεο πξέπεη λα γίλεη 

ζσζηή επηινγή ειιεηςνεηδνχο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ψζηε λα κελ έρεη κεγάιε 

απφθιηζε απφ ην γεσεηδέο, ρξεζηκνπνηείηαη ην Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΓΑ) 

πνπ επηηπγράλεη φια ηα παξαπάλσ. 

 

πγθεθξηκέλα, ην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ 87) νξίδεηαη κε ην 

ειιεηςνεηδέο GRS80 (Geodetic Reference System 1980)  παξάιιεια 

πξνζαλαηνιηζκέλν κε ην δηεζλέο ζχζηεκα BTS θαη έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην 

βάζξν ζην Κέληξν Γνξπθφξσλ ηνπ Γηνλχζνπ Αηηηθήο. Σν ζχζηεκα ΔΓΑ 87 

πινπνηείηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρεη νξίζεη ε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ 

(ΓΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² Μπηιιήξεο, Υ. (2007). Διζαγυγή ζηην Γευδαιζία. Αζήλα: Δθδφζεηο Δ.Μ.Π.. ζει. 57. 
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2.3 Η Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνύ (ΓΤ) 

 

Η Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) θαιχπηεη ζήκεξα κε ραξηνγξαθηθφ πιηθφ 

φιε ε ρψξα θαη επηπξφζζεηα δηαηεξεί ην εζληθφ ηξηγσλνκεηξηθφ θαη ρσξνζηαζκηθφ 

δίθηπν. Σν ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο απνηειείηαη απφ 26.739 ζεκεία γηα ηα 

νπνία έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο  θαη 17.250 ζεκεία πνπ 

παξέρνπλ πςνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δίλαη εμνπιηζκέλε κε άξηηα ηερληθά κέζα απφ γαησδεηηθά φξγαλα, βαξπηφκεηξα, 

θσηνγξακκεηξηθά φξγαλα, ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο GPS, θαη αεξνζθάθε 

γηα ιήςε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη κε κφληκν εθπαηδεπκέλν ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ.  Οη ραξηνγξαθήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ ΓΤ απεηθνλίδνληαη ζε ράξηεο 

θιίκαθαο 1:50.000 θαη ζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 1:5.000. Γηα θάπνηεο πεξηνρέο 

ππάξρνπλ θαη ράξηεο θιίκαθαο 1:2000, 1:1.000, 1:500. Δπίζεο έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο 

πςνκεηξηθέο θακπχιεο αλά 20m γηα φιε ηε ρψξα νη νπνίεο δίδνληαη αλά θχιιν 

ράξηε 1:5.000. 

 

Σέινο, ε ΓΤ δηαζέηεη ηνπο Οξζνθσηνράξηεο νη νπνίνη είλαη ζηελ νπζία 

αεξνθσηνγξαθίεο επεμεξγαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ελφο 

θαλνληθνχ ράξηε. 

 

 

Υάξηεο 5, Υάξηεο ΓΤ ησλ Μεγάξσλ, θι. 1:5.000,  

Αξ. Φ. 6440_8 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/GPS
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2.4 Μλεκεία 

Η απνηχπσζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ είλαη ε 

πξψηε εξγαζία πνπ γίλεηαη γηα θάζε αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή θη αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα 

ηελ πξνζηαζία   θαη ηελ αλάδεημή ηνπο. 

ηε γεληθή απηή θαηεγνξία κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε θάζε αξραίν εληαίν ζχλνιν 

θαηαζθεπψλ πνπ έρεη πξνέιζεη είηε απφ αλαζθαθηθή έξεπλα, είηε φρη, αιιά θαη άιινπο 

ρψξνπο κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ (βπδαληηλήο, κεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ θηι). Οη 

ζθνπνί ηεο απνηχπσζεο ησλ παξαπάλσ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα είλαη είηε 

απιά ε κειέηε ηνπο, ε δεκνζίεπζή ηνπο, ε ζπληήξεζή ξνπο, είηε γηα λα γίλεη κειέηε 

αλαζηήισζεο θη ελ γέλεη πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο αμίαο ησλ κλεκείσλ.  

«Με ηνλ φξν Μλεκείν, λνείηαη θάζε απνκεηλάξη πνιηηηζκνχ, θνξέαο ηζηνξηθψλ, ηερληθψλ 

θαη άιισλ πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ηεο αληίζηνηρεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, φζν θαη 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

ρξήζε κέρξη ηε ζχγρξνλε παξαηήξεζε θαη κειέηε.»³ 

 

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη πξψηηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε θαη 

εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζε κλεκείν ή παξαδνζηαθφ ζχλνιν, απνηειεί ε 

απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. To ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεθκεξίσζεο ελφο κλεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ αμηφπηζηα ηε γεσκεηξηθή 

κνξθή θαη ηε ζέζε ζην ρψξν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ, ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή.  

 

Σα κλεκεία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα θηλεηά κλεκεία ή θεηκήιηα θαη ηα 

αθίλεηα κλεκεία. ηελ πξψηε θαηεγνξία, κε ηελ νπνία δελ ζα αζρνιεζνχκε, 

αλήθνπλ φια ηα κλεκεία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα κεηαθηλνχληαη ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέηνηα είλαη ηα εξγαιεία, ηα φπια, νη κεραλέο, ηα ζθεχε, ηα 

αγγεία, ηα έπηπια, ηα εηδψιηα, ηα θνζκήκαηα, ηα λνκίζκαηα, νη εηθφλεο, νη πίλαθεο, ηα 

γιππηά, ηα έξγα ηέρλεο, νη ελδπκαζίεο, νη επηγξαθέο, ηα γξαπηά, ηα βηβιία, ηα 

κνπζηθά φξγαλα, νη ηαηλίεο θιπ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φια εθείλα ηα έξγα  

---------------- 

³Απνηππψζεηο κλεκείσλ, Κψζηαο Σνθκαθίδεο Θεο/λίθε 2004 
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πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηζηνξηθέο, αξρηηεθηνληθέο, θαιιηηερληθέο, παξαδνζηαθέο, 

δηαηεξεηέεο θαηαζθεπέο θαη εθεμήο ζα απνηειέζνπλ ηα πξνο απνηχπσζε 

αληηθείκελα ζην παξφλ βηβιίν. χκθσλα κε ηνλ Γ. Λάββα (1984), γηα λα 

ραξαθηεξίζνπκε έλα έξγν σο κλεκείν πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:  

 

1. Πξσηνηππία θαη γλεζηόηεηα, πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κνλαδηθφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ζρέζεσλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γέλλεζήο 

ηνπ (ηδηνθηήηεο - θνξέαο, νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηνπνγξαθία – γεσινγία – θιίκα 

θαη άιιεο θπζηθέο παξάκεηξνη, νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηερληθέο – θαηαζθεπαζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηεο επνρήο, αξρηηέθηνλαο – αξρηκάζηνξαο – εξγάηεο θαη θαιιηηέρλεο θ.ά.). 

Απηή ε κνλαδηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ παξαγφλησλ, πνπ δελ είλαη πάληα 

αληρλεχζηκε κε πιεξφηεηα, ζηεξίδεη ηελ αλεπαλάιεπηε αμία ηνπ θάζε κλεκείνπ, 

αθνχ θάζε αληίγξαθν, φζν πηζηφ θη αλ είλαη, δεκηνπξγείηαη θάησ απφ έλαλ άιιν 

ζπζρεηηζκφ.  

 

2. Ιζηνξηθόηεηα, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πνξεία ηνπ ζην ρξφλν θαη ζην ζχλνιν ησλ 

επεκβάζεσλ, επηδξάζεσλ θαη αιιαγψλ, πνπ δέρηεθε ηφζν ζην ζρήκα θαη ζηε κνξθή 

φζν θαη ζηε ρξήζε θαη πνπ θάζε κία έρεη ην δηθφ ηεο πνζνζηφ πξσηνηππίαο θαη 

γλεζηφηεηαο.  

 

3. Πνηόηεηα, πνπ είλαη ζπλάξηεζε δηάθνξσλ θαιιηηερληθψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ παξαγφλησλ θαη αμηψλ, πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε 

επνρή.  

 

4.  πκβνιηζκό κε ηελ έλλνηα φηη είλαη θνξέαο ελφο κελχκαηνο απφ ην παξειζφλ 

κηαο ηδέαο. 

 

 Δπηπξφζζεηα, ζηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζεηαη θάζε αξρηηεθηνληθφ κλεκείν 

νπνηαζδήπνηε ρξνλνινγίαο, αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ηψξα θαη ηε ρξήζε πνπ έρεη απνθηήζεη. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα αξραία κλεκεία, 

ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο ρξήζεο ή αθφκα θαη θαηνηθίεο θαζψο θαη 

λεψηεξα παξαδνζηαθά θηίξηα πνπ είηε βξίζθνληαη ζ‟ εξεηπψδε θαηάζηαζε θαη έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε κνπζεία είηε απνηεινχλ «δσληαλά» θηίζκαηα κε θαλνληθή ρξήζε.  Οη 
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απνηππψζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη 

ηα ηερληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα νπνία εμαξηψληαη απφ: 

α. Απφ ηε κνξθή ηνπ κλεκείνπ ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξνλνινγίαο 

θαηαζθεπήο. 

β. Απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνηχπσζε (επηζηεκνληθή έξεπλα, κειέηε 

αλαζηήισζεο κλεκείνπ, ζχληαμε αξρείνπ θηι) 

γ.  Απφ ηα δηαηηζέκελα ηερληθά κέζα θαη  

δ. Απφ ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπκε  

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε αθξίβεηα θαη ν ηξφπνο απνηχπσζεο. Η αθξίβεηα ησλ 

απνηππψζεσλ ηελ πεξίπησζε απνηππψζεσλ κεγάιεο έθηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. Η ζήκαλζε ησλ θνξπθψλ ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ 

δηθηχνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ρακειά βάζξα ηα νπνία λα έρνπλ φκσο θαιή ζεκειίσζε 

ζην έδαθνο.  

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη, πξψηηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε θαη 

εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζε κλεκείν ή παξαδνζηαθφ ζχλνιν, απνηειεί ε 

απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Καηά κείδνλα ιφγν ην ίδην ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεθκεξίσζεο ελφο κλεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ αμηφπηζηα ηε 

γεσκεηξηθή κνξθή θαη ηε ζέζε ζην ρψξν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ, ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  
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2.5 Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη απνηύπσζεο κλεκείσλ 

 

Η βαζηθή αξρή ηεο Σνπνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ 

πξνζεγγίδνληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

απνηππψζεσλ κλεκείσλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο απνηχπσζεο 

ηα δίθηπα ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη ν ηξηγσληζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε 

πνιπγσλνκεηξία, ή θαη ε απιή πνιπγσλνκεηξία. Ο ηξηγσληζκφο είλαη απαξαίηεηνο 

κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ ζπγθξνηεκάησλ. Καηά θαλφλα έλα 

πιέγκα πνιπγσληθψλ νδεχζεσλ κε πνιινχο θφκβνπο είλαη αξθεηφ γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηνλ ηνπνγξαθηθφ έιεγρν ηεο απνηχπσζεο. 

   

Η ζήκαλζε ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη ησλ θπξηφηεξσλ ηνπιάρηζηνλ πνιπγσληθψλ 

ζεκείσλ θαιφ είλαη λα γίλεηαη κε κφληκεο ζεκάλζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηεο ζην ρξφλν. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη θάπνηε ηα ζεκεία 

απηά ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

   

Οη κεηξήζεηο ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηηο γσλίεο, ζηηο πιεπξέο ή θαη 

απεπζείαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ. Οη γσληνκεηξήζεηο 

θαη νη πιεπξνκεηξήζεηο εθηεινχληαη κε γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο. Η ρξήζε ηνπ GΡS 

γηα άκεζν πξνζδηνξηζκφ ζπληεηαγκέλσλ δελ απνδίδεη πάληνηε, ιφγσ ησλ 

δπζρεξεηψλ ζηε ιήςε ησλ ζεκάησλ (εξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ή πνιχ πιεζίνλ 

θηηζκάησλ). 

Απαξαίηεηε είλαη ε ζπλφξζσζε ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ ε νπνία, εθηφο ησλ ηειηθψλ 

ζπληεηαγκέλσλ, παξέρεη θαη ηα θξηηήξηα αθξηβείαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

   

Η απνηχπσζε ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ γίλεηαη κε κέηξεζε ζην πεδίν ησλ 

πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ (γσλίεο θαη απνζηάζεηο) κέζσ ηνπ 

γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο, έηνηκεο 

λα ξαπνξηαξηζηνχλ θαη λα δψζνπλ ηα ζεκεία ιεπξνκεξεηψλ ζην δηάγξακκα. 

Με βάζε ηα δίθηπα ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα θσηνζηαζεξά πνπ απαηηνχληαη γηα 

θσηνγξακκεηξηθέο απνδφζεηο. Αλάινγα κε ηηο ζέζεηο ηνπο ηα ζεκεία απηά 

πξνζδηνξίδνληαη σο εκπξνζζνηνκηθά, σο πνιπγσληθά ή θαη φπσο ηα ζεκεία 

ιεπηνκεξεηψλ (ηαρπκεηξηθά ζεκεία). 
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Απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο απνηχπσζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε κλεκείσλ θαη 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζεκεηψλνληαη νη εμήο:  
 
Α) Μέζνδνη γηα ηελ απνηχπσζε ζπλερψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  
 
- Υξήζε εθκαγείσλ 
  
- Απιή θσηνγξάθεζε  
 
- ηεξενζθνπηθή κε-κεηξηθή θσηνγξάθεζε  
 
- Οινγξαθία  
 
- Φσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη (2.5.1) 
 
- Μέζνδνη κνλνεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (αλνηγκέλεο θσηνγξαθίεο, δεζκεπκέλα 
θσηνκσζατθά)  
 
- Μέζνδνη δηεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (δεκηνπξγία ζηεξενξάκαηνο, 
θσηνγξακκεηξηθή απφδνζε, ςεθηαθά αξρεία, νξζνθσηνγξαθία)  
 
- Σξηζδηάζηαηε ζάξξσζε (Laser scanning)  
 
Β) Μέζνδνη γηα ηελ απνηχπσζε αζπλερψλ ραξαθηεξηζηηθψλ:  
 
- Απιέο ηνπνκεηξηθέο κέζνδνη (άκεζεο κεηξήζεηο κεθψλ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ γλσζηά 
ζεκεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξίηνπ κε ηελ βνήζεηα απιψλ κέζσλ φπσο κεηξνηαηλία, 
λήκα ηεο ζηάζκεο, ζηδεξνγσληέο, ιάκεο θιπ.)  
 
- Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη (έκκεζεο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξηζδηάζηαησλ ελ 
γέλεη ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ κε πξνβιέςηκε θαη νκνηφκνξθε αθξίβεηα)  
 
- κέζνδνη δηεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (δεκηνπξγία ζηεξενξάκκαηνο θαη θαηαγξαθή 
ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο) θαη ηέινο,  
 
- επηθαιππηφκελεο εηθφλεο, αλαιπηηθή δεκηνπξγία ζηεξενκνληέινπ θαη πξνζδηνξηζκφο 
ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.  
 

Η ζρεδίαζε γίλεηαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε ησλ γλσζηψλ 

ζρεδηαζηηθψλ παθέησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ πνηθίιεο ζεκαηηθέο επεμεξγαζίεο θαη 

εθηππψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. 

 

Η   παξαπάλσ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ, ησλ 

ππνινγηζκψλ θαη ηεο ζρεδίαζεο αλαθέξεηαη ζηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Δμππαθνχεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο, αλάινγα κε ηελ επνρή θαηά ηελ 

νπνία έρνπλ εθηειεζηεί ζην παξειζφλ ζρεηηθέο εξγαζίεο ή κε ηνλ δηαηηζέκελν θαηά 
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πεξίπησζε εμνπιηζκφ, είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο. 
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    2.5.1  Φσηνγξακκεηξία 

Δδψ φκσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ηελ ζπκβνιή ηεο Φσηνγξακκεηξίαο ζηελ 

απνηχπσζε φςεσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο έρεη πεξάζεη 

πιένλ ζηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ππνινγηζηέο θεχγνληαο απφ ηε ινγηθή ησλ 

δχζρξεζησλ θαη αθξηβψλ θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ. Σέινο ε θσηνγξαθηθή 

θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απνηππψλεηαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηαηί είλαη έλαο 

επνπηηθφο ηξφπνο πνπ δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ δχζθνια απνηππψλνληαη. 

 

ήκεξα ε θσηνγξακκεηξία απνηειεί ηελ θπξίαξρε κέζνδν ηεο ραξηνγξαθίαο θαη ηεο 

ηνπνγξαθίαο θαζψο θαη ζε πνιιέο νηθνινγηθέο κειέηεο. Δίλαη έλαο επηζηεκνληθν-

ηερληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο, ηνπ ζρήκαηνο θαη 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. 

Οη θσηνγξαθίεο παίξλνληαη είηε κε παλνξακηθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο είηε κε 

ξαδηνεληνπηζηηθά θαη ππέξπζξσλ-ζεξκηθψλ αθηίλσλ ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα 

ιέηδεξ.  Μεγάιπηεξε εθαξκνγή, θπξίσο ζηελ αεξνθσηνγξάθεζε, έρνπλ νη 

θσηνγξαθίεο πνπ παίξλνληαη κε ηε ζπλεζηζκέλε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη 

ζεσξνχληαη ζαλ θεληξηθή πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη κεηαηνπίζεηο απφ ηελ 

θεληξηθή πξνβνιή κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε παξακφξθσζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαθνχ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαθξίβσζε ηεο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα αεξνθσηνγξαθίεο φπσο θαη ησλ θσηνγξαθηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα 

ηελ απνηχπσζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, πξνζθέξνληαο 

πνιπθαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα κεγάιεο εθηάζεηο. Tφζν ε εθαξκνγή ηεο 

δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο φζν θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζην ρψξν ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ κλεκείσλ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ δελ έρνπλ ιάβεη νχηε ηελ επξχηεηα πνπ ζα έπξεπε, νχηε έρνπλ γίλεη πιήξσο 

απνδεθηά απφ ηελ αξραηνινγηθή θνηλφηεηα. Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ηεο ρσξηθήο θαη 

θαζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ θαηαγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ελφο 

κεγαιχηεξνπ εχξνπο ηειεζθνπηθψλ απεηθνλίζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ απνηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αξραηνινγηθψλ 

ζέζεσλ. 
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Οη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη ζπρλά γηα απνηππψζεηο κλεκείσλ 

θπξίσο ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηχπσζεο άπεηξσλ ζεκείσλ 

ζην αξλεηηθφ πνπ – ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεηξηθά ζηνηρεία – απνηειεί έλα 

ληνθνπκέλην γηα ηελ ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ. Η απφδνζε ησλ ζεκείσλ απηψλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο κέζα απφ κηα αλεγκέλε κεηξηθή θσηνγξαθία ή κηα νξζνθσηνγξαθία 

απνηειεί έλα ηξφπν απνηχπσζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ηνηρνγξαθεκέλεο 

επηθάλεηεο, επίπεδεο φςεηο, εηθφλεο θιπ.. 

 

Η αθξίβεηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο απνηχπσζεο εμαξηάηαη άκεζα θαη θαζνξηζηηθά 

απφ ην δίθηπν ησλ θσηνζηαζεξψλ ή ζεκείσλ πξνζαξκνγήο ησλ θσηνγξαθηψλ. Σα 

θσηνζηαζεξά πξνζδηνξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο απφ 

πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία. Η αθξίβεηα ησλ θσηνζηαζεξψλ θαη άξα έκκεζα ηεο 

θσηνγξακκεηξηθήο απφδνζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο ζην πεδίν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΣΗ ΜΟΝΗ 

 

3.1 Απηνςία θαη ιήςε ηξηγσλνκεηξηθνύ 

  

Αξρηθά έγηλε απηνςία ζην ρψξν πνπ επξφθεηην λ‟ απνηππσζεί θαη έγηλε θη ε επαθή 

κε ηελ Ηγνπκέλε ηεο Ι. Μνλήο γηα λα καο δσζεί άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζ‟ 

αθνινπζνχζαλ αιιά θαη γηα λα δεηήζσ ηπρφλ έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

Μνλή. 

 

Έπεηηα έγηλε εληνπηζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ καο ελδηαθέξεη ζηνλ ράξηε ΓΤ 1:50.000 

ψζηε λα βξνχκε ην ηξηγσλνκεηξηθφ απφ ην νπνίν ζα εμαξηήζνπκε ην ζρέδηφ καο. Με 

θξηηήξην ηελ απφζηαζε απφ ηελ Ι. Μνλή αιιά θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, επέιεμα ην 

ηξηγσλνκεηξηθφ ζηελ πεξηνρή «ΔΡΤΘΡΑΙ» κε θσδηθφ 106.000.  

 

Γεκηνπξγήζεθαλ 8 ζηάζεηο θ απνηππψζεθαλ 150 ζεκεία ηα νπνία επηζπλάπηνληαη 

κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Η εμάξηεζε ησλ ζεκείσλ έγηλε κε ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο 

πεξηνρήο «ΘΔΟΛΟΓΟ» ησλ Μεγάξσλ, κε GPS . Σα δεδνκέλα απ‟ ηνλ γεσδαηηηθφ 

ζηαζκφ θαη ην GPS κεηαθέξζεθαλ κε ηε ρξήζε USB ζηνλ ππνινγηζηή. Οη 

απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί, ε ζρεδίαζε θ εκβαδνκέηξεζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ 

AUTOCAD 2010.  

 

Δηθόλα 15 GPS  S86, Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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3.2 Γηαδηθαζία απνηύπσζεο ηεο Μνλήο. 

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο Μνλήο ρξεηάζηεθαλ 10 ζηάζεηο. Όηαλ  μεθηλήζακε  ζηελ  

πξψηε  ζηάζε (S1)  κεδελίζακε  ην  φξγαλν  ζην  βνξξά (0,0000g), εθφζνλ  πξψηα  

είρακε  νξηδνληηνπνηήζεη ην φξγαλν θαη  κε  δεμηφζηξνθε  θίλεζε  μεθηλήζακε  λα  

παίξλνπκε  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ζεκεία  ηνπ  ζεκεηνζπλφινπ  πνπ  επηιέμακε  νη  ίδηνη. 

Δπηπιένλ  πξέπεη  λα  αλαθέξνπκε  φηη  ε  πξψηε  ζηάζε  (S1)  βξίζθεηαη έμσ απφ ηα 

ηνίρε ηεο Μνλήο. Αθφκα  ζην  ηέινο  ηεο  θάζε  ζηάζεο  ζαλ  ηειεπηαίν  

ραξαθηεξηζηηθφ  ζεκείν  ρηππάγακε  ηελ  επφκελε  αξηζκεηηθά  ζηάζε  (π.ρ. S1 ζε 

S2). Δλ  ζπλερεία  ζηήλακε  ηνλ  γεσδαηηηθφ  ζηαζκφ  (TS02) ζηελ  επφκελε  ζηάζε  

θαη  κεδελίδακε  ζηελ  πξνεγνχκελε  ζηάζε (π.ρ.S2-0,0000g-S1). Σελ  δηαδηθαζία  

απηή  ηελ  αθνινπζήζακε  πηζηά  γηα  φιεο  ηηο  ζηάζεηο  θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  

ζεκεία  πνπ  επηιέμακε. 

Η  δηαδξνκή  πνπ  αθνινπζήζακε  ήηαλ  ε  εμήο, πξψηνλ  φπσο  είπακε  θαη  

παξαπάλσ  ε  πξψηε  ζηάζε  (S1)  πνπ  επηιέμακε  ήηαλ  έμσ απφ ηα ηνίρνη  ηεο Ι. 

Μνλήο, ε  δεχηεξε  (S2) ήηαλ  ζην πξναχιην απηήο . Η  ηξίηε  ζηάζε (S3) βξίζθεηαη  

ζην ΝΑ κέξνο ηεο Μνλήο θαη ε ηέηαξηε (S4) βξίζθεηαη ζηε ΝΓ πιεπξά απηήο. Η 

Πέκπηε ζηάζε (S5) ηνπνζεηήζεθε αθξηβψο ζηελ πφξηα ηεο Ι. Μνλήο ψζηε έρνληάο 

ηελ αλνηρηή λα βάινπκε ηελ επφκελε ζηάζε (S6) ζηελ ίδηα επζεία, ζηελ εζσηεξηθή 

απιή. Η  έβδνκε ζηάζε  (S7)  βξίζθεηαη  ζηνλ πξναχιην ρψξν ζηελ είζνδν ηεο 

πιατλήο απιήο θαη  ε φγδνε ζηάζε (S8) ζηελ εζσηεξηθή ΒΓ απιή. Γηα ηηο ζηάζεηο (S9) 

(S10) βγήθακε έμσ απφ ηα ηείρε  ηεο Μνλήο, επί ηνπ ρσκαηφδξνκνπ ζηε Βφξεηα 

πιεπξά. 

 

 

 

 

 

 

* Oη κεηξήζεηο φπσο θαη ε εμάξηεζε ζεκείσλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ηξηγσλνκεηξηθψλ 

έγηλαλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ 87‟.  
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3.3 Μέζα-Όξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο  δηπισκαηηθήο  εξγαζίαο. 

 

 Γηα  ηελ  πινπνίεζε  ηεο  εξγαζίαο  απηήο  ρξεζηκνπνηήζακε  έλαλ  γεσδαηηηθφ  

ζηαζκφ  LEICA FLEXLINE TS02  θαη  έλα  GPS  S86 SOUTH RTK. 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά  TS02 : 

 

 

Δηθόλα 16 LEICA FLEXLINE TS02   

 

Αθξίβεηα: 3΄΄(10cc) 5΄΄(15cc) 7΄΄(20cc) 

Αλάιπζε Οζφλεο: 0.1´´/1cc 

Δκβέιεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (κε πξίζκα) : 3500m 

Αθξίβεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (κε πξίζκα): 1.5 mm ± 2 ppm 

Αθξίβεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (ρσξίο πξίζκα): 2 mm ± 2 ppm 

 

Electronic Guide Light (EGL) – Φσηεηλφο νδεγφο ράξαμεο γηα θαζνδεγνχκελε 

ράξαμε 
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 Σν  TS02  έρεη ηεηξαπιφ αληηζηαζκηζηή γηα θαιχηεξε αθξίβεηα, ελζσκαησκέλν 

FlexField θαη FlexOffice ινγηζκηθφ επίιπζεο, κπαηαξίεο Ιφλησλ Ληζίνπ γηα δηάξθεηα 

κέρξη θαη 20 ψξεο 

 

Η εθηεηακέλε εζσηεξηθή κλήκε 24.000ζεκείσλ/13.500κεηξήζεσλ επηηξέπεη  ηελ  

απνηειεζκαηηθή  δηαρείξηζε  ησλ  κεηξήζεσλ  θαη  εξγαζηψλ.  

               

 Υξφλνο  κέηξεζεο  ζε  πξίζκα/απηνθφιιεην  ζηφρν: 

2.4 sec.  ζε  tracking  mode  θαη <0.15 sec.  ζε  Quick  Mode. 

 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά   S86 SOUTH RTK : 

 

 

 Λνγηζκηθφ πεδίνπ θαη Η/Τ Estar, video κε νδεγίεο θαζψο θαη κε επηινγή ην 

Carlson SurvCE 2.0 ζηα Διιεληθά  

 

 Δλζσκαησκέλν ην Radio Link UHF θαζψο θαη ην GSM/GPRS 

 

 Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα Post processing θαη 

ιεηηνπξγία RTK θαη απνζηνιήο κέζσ GPRS. 

 

 Ρπζκφο  αλαλέσζεο : 1Hz. 

 

 Έγρξσκν ρεηξηζηήξην πεδίνπ κε νζφλε αθήο θαη Windows CE. 
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 Πξσηφθνιιν :  RTCM v 2.x, RTCM v 3.0, CMR, RTCA, DGPS. 

 

 Απνζπψκελε  θάξηα  SD : κέρξη  1  GB 

 

Υξφλνο κέηξεζεο Σππηθφο: 3 sec 

Αληηζηαζκηζηήο Σεηξαπιφο Αληηζηαζκηζηήο 

Κέληξσζε Laser θέληξσζε αθξίβεηαο ± 1.5 mm ζε 1.5 m 

Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ Δθηεηακέλε εζσηεξηθή κλήκε 

24.000ζεκείσλ/13.500κεηξήζεσλ 

Δπηθνηλσλία 

(ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ)  USB-stick κλήκεο: 1GB  

χλδεζε: εηξηαθή, USB Σχπνπ Α θαη κίλη Β, Bluetooth Αζχξκαηε 

Δμαγσγή δεδνκέλσλ GSI/DXF/LandXML/θαζνξηζκέλα απφ ηνλ ρξήζηε ASCII 

formats 

EGL Φσηεηλφο Οδεγφο Υάξαμεο 

Δκβέιεηα 

Αθξίβεηα (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ) Δλζσκαησκέλνο 

5m – 150m θαη 5cm ζηα 100m 
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Δηθόλα 17 GPS  S86 καηά ηη διαδικαζία εξάπηηζηρ ηυν ζημείυν απ’ηο ηπιγυνομεηπικό. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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3.4 Γηαδηθαζία ζύληαμεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο 

Αξρηθά, πεξάζηεθαλ ηα ζεκεία πνπ απνηππψζεθαλ ζην Αutocad ‟10 έγηλε έλσζε 

απηψλ βάζεη ηνπ ζθαξηθήκαηνο πνπ είρε γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηχπσζεο. ε 

πνιιά ζεκεία έγηλε απνηχπσζε κε θνξδέια θαη κέηξν lazer θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή 

ε ηνπνζέηεζε ζηάζεο ιφγσ ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο Ι. Μνλήο θαη επηιέρηεθε θιίκαθα εθηχπσζεο 

ε 1:200, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα ζρεδηαζκνχ νη ράξηεο ΓΤ ηνπο νπνίνπο 

θέξακε ζε θιίκαθα 1:5.000 θαη 1:50.000 αληηζηνίρσο.  

Γηα λα βξνχκε αθξηβψο πνπ βξίζθεηαη ην κέξνο πνπ απνηππψζακε πάλσ ζηνλ 

ράξηε ΓΤ θέξλνπκε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο αλά 500κ φπσο αλαγξάθνληαη 

ζηνλ ράξηε. Γλσξίδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ην ζεκείν εμάξηεζεο ηνπ 

ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνπ είλαη ( -17497.837,  -26722.015)  θαη πξνο απνθπγή κεγάιεο 

απφθιηζεο, ηηο αθαηξέζακε απφ ην θνληηλφηεξν ζεκείν ζπληεηαγκέλσλ (πρ. 17,500-

17497,837) θαη έηζη βξήθακε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε Μνλή (εηθ. 16). Παξφκνηα 

δηαδηθαζία έγηλε θαη ζηνλ ράξηε ΓΤ 1:50.000.  

 

 

Δηθόλα 18 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΣΗ Ι. ΜΟΝΗ 

 

4.1 Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε (3d) 

Οη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ηεο ςεθηνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ε ρακεινχ θφζηνπο καδηθή δηάζεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο, 

απνηεινχλ ηα πην ηξαληαρηά επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππεξνρή ηεο ςεθηαθήο 

θαηαγξαθήο απέλαληη ζε θάζε κνξθή αλαινγηθήο θαηαγξαθήο. Σε  ζεκεξηλή επνρή ε 

ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ πξαγκάησλ έρεη κπεη θαλνληθά κέζα ζην επάγγεικα 

ηνπ Μεραληθνχ θαη έρεη γίλεη ζρεδφλ απαξαίηεηε θαζψο πξνζεγγίδεη κε πνιχ κεγάιε 

αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν.  

.Παξφιν πνπ κε ηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε παξέρνληαη πνιιέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζέζε θάπνηαο πεξηνρήο ή ελφο νηθήκαηνο,  φπσο θαη ηνλ δηαζηάζεσλ απηψλ, δελ  

είλαη θαζφινπ εχθνιν λ‟ αληηιεθζεί θάπνηνο ηελ ηξίηε δηάζηαζε απηψλ. Δηδηθά ζηελ 

Σνπνγξαθία ηέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληάκε ζηελ απεηθφληζε ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ 

εδάθνπο θαζψο δίλεηαη ζπλήζσο ζε δηζδηάζηαηε κνξθή κε ηε ρξήζε απιψλ 

γξακκψλ.  

Η ζπζθεπή απεηθφληζεο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νπηηθή απφδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, αθνχ απφ απηή ζα εμαξηεζεί πσο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ζην ρξήζηε. Όζν πην νπηηθά ξεαιηζηηθή είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηξηζδηάζηαηεο πεξηγξαθήο θάπνηνπ ζέκαηνο, ηφζν πην εχθνια ν 

ρξήζηεο ζα αληηιεθζεί ηελ πιεξνθνξία πνπ εθθξάδνπλ ηα δεδνκέλα απηά. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα απνηππψζνπκε ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 3d max studio ην θαζνιηθφ ηεο Ι.Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ θαη ζα ην 

ηνπνζεηήζνπκε ζην πξαγκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  
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4.2 Καηαζθεπαζηηθό θνκκάηη ηξηζδηάζηαηνπ 

Αθνχ έγηλε αξρηθά απνηχπσζε ηνπ θαζνιηθνχ ηεο Ι. Μνλήο, έγηλε ελ ζπλερεία ε ζρεδίαζε 

ηεο θάηνςεο θαη ησλ ηεζζάξσλ φςεσλ απηνχ κε ην Autocad 2010. Η ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε έγηλε ζην 3d studio max κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

Αξρηθά, έγηλε εηζαγσγή (import) ησλ δηζδηάζηαησλ ζρεδίσλ ,θαηφςεσλ θαη φςεσλ , ζην 

πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κνληεινπνίεζε . 

 

 

Δηθόλα 19 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 
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Η κνληεινπνίεζε ηνπ λανχ μεθίλεζε κε ηηο φςεηο, αθνχ πξψηα ηα δηζδηάζηαηα ζρέδηα 

κεηαηξάπεθαλ ζε editable splines. ηε ζπλέρεηα, νη editable splines έγηλαλ attach έηζη 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα αληηθείκελν θαη κε ην modifier extrude απέθηεζαλ πάρνο, ην 

πάρνο ησλ ηνίρσλ ηνπ λανχ. Έπεηηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπο πάλσ 

ζηελ θάηνςε. 

 

 

Δηθόλα 20 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 
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Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δνπιεχηεθαλ νη πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο ησλ ηεζζάξσλ φςεσλ ηνπ 

λανχ θαη ηνπ θακπαλαξηνχ. Σα θεξακίδηα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ίδηα ινγηθή, 

πεξίγξακκα φςεο θαη extrude. Γηα ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηνηκα 

αληηθείκελα πνπ έρεη ην 3dsmax. 

 

 

Δηθόλα 21 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 
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4.3 Δπέλδπζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ κε πιηθά 

Δθφζνλ ηειείσζε ε κνληεινπνίεζε ηνπ λανχ, ζην material editor δεκηνπξγήζεθε ε ιίζηα 

κε ηα πιηθά πνπ ζα “ληχζνπλ” ην κνληέιν. ηε ζπλέρεηα, κε επηιεγκέλα ηα αληηθείκελα πρ. 

θεξακίδηα  θαη επηιέγνληαο ην θαηάιιειν πιηθφ , παηψληαο ην εηθνλίδην assign material to 

selection  ηα αληηθείκελα απνθηνχλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ. ηε ιηζνδνκή ηνπ λανχ, φπνπ ε 

δπζθνιία ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξε κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ιίζσλ ζε πην ξεαιηζηηθή 

απεηθφληζε , ιφγσ θιίκαθαο θαη ελαιιαγήο κηθξψλ θαη κεγάισλ ιίζσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα πιηθά ζπλδπαζκέλα κεηαμχ ηνπο θαη δηακνξθψζεθε ε 

θιίκαθα ζην tile ηεο θάζε εηθφλαο (map).  

 

 

Δηθόλα 22 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 
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4.4 Σνπνζέηεζε κνληέινπ ζε πεξηβάιινλ 

Σέινο, γηα ηε θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θψηα θαη ε θάκεξα ηνπ 

3dsmax, κε κεραλή γηα ην render ην default scanlight.  Κάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ ηα 

render πξνζαξκφζηεθαλ ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ  έηζη ψζηε λα απνδνζεί 

πεξηζζφηεξε ξεαιηζηηθφηεηα θαη πεηζηηθφηεηα ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν. 

Οη ππφινηπεο κε κηα κηθξή ξχζκηζε ζην environment ζην customize, απέθηεζαλ έλα 

θφλην ζε ρξψκα αλνηθηφ γαιάδην. 

 

 
Δηθόλα 23 Σπιζδιάζηαζηο ηος Καθολικού ηηρ Μονήρ  

ηοποθεηημένο ζε ππαγμαηικό πεπιβάλλον 
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Δηθόλα 24 Λεπηομέπεια ηπιζδιάζηαηηρ απεικόνιζηρ ΒοπειοΑναηολική πλεςπά ηηρ εκκληζίαρ ηοποθεηημένη πάνυ ζε 

θυηογπαθία. 
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

Δηθόλα 25 Η Ι. Μονή λίγο μεηά ηην επανίδπςζή ηηρ (1933) 

 

                                              Δηθόλα 26 Σο λιθόκηιζηο κυδυνοζηάζιο, πος αναζκεςάζηηκε ηο 1992 

Πηγή : Πποζκςνηηάπιον Ι.Μ. Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγ. Ιεποθέος Μεγάπυν 
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Δηθόλα 27 Άποτη ηος καθολικού ηηρ Μονήρ από ηην εζυηεπική αςλή. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 28 Άγγελορ ζε ηύμπανο, λεπηομέπεια ηπούλλος, 12
ος

 αι. 

 

 

 

 

Δηθόλα 29 Η Παναγία δεόμενη, λεπηομέπεια ηπούλλος, 12
ος

 αι. 
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Δηθόλα 30 Αγ. Κοζμάρ ο Ποιμενάπσηρ. Από ηο εζυηεπικό ηος καμπαναπιού 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 31 Λεπηομέπεια απ’ηο Ιεπό ηηρ Αγ. Φιλοθέηρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 32 Αγ. Θεώδοπορ, Αγ. Ιυάννηρ ο Θεολογορ, Η Δλπίρ, Σοισογπαθίερ ζηο εζυηεπικό ζηος Αγ. Ιεποθέος 

 

Δηθόλα 33 Σοισογπαθίερ ζηο παπεκλήζζιο ηος Απ. Πέηπος 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 34 Άποτη ηος καθολικού από εζυηεπικό μπαλκόνι ηηρ Μονήρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλεο 35-36 Λεπηομέπειερ απ’ηην εζυηεπική αςλή ηηρ Μονήρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 37 Λεπηομέπεια απ’ηην εζυηεπική αςλή ηηρ Μονήρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 

 

Δηθόλα 38 Η είζοδορ ηηρ Μονήρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλεο 39-40 Σο κιόζκι και ηα σαπακηηπιζηικά κςπαπίζζια ζηο πποαύλιο ηηρ Μονήρ. 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Δηθόλα 41 Άποτη ηηρ ειζόδος ηηρ Μονήρ από ηον σώπο ζηάθμεςζηρ 

Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 
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Φσηνγξαθίεο ηνπ 3d κνληέινπ 

 

 
Δηθόλεο 42-43 Prinr screen ηος 3d μονηέλος  
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Δηθόλα 44 Prinη screen ηος 3d μονηέλος 
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Δηθόλα 45 Σο ηπιζδιάζηαηο μονηέλο ηοποθεηημένο ζε πεπιβάλλον  
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