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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των νέων τεχνολογιών (H/Y, δορυφορικών 

εικόνων κ.λπ.) επιτάχυνε την ανάπτυξη των µεθόδων χωρικής 

αναπαράστασης. 

Ειδικότερα, οι νέες µέθοδοι επεξεργασίας του αναγλύφου δίνουν τη 

δυνατότητα ρεαλιστικής αναπαράστασης της υψοµετρικής πληροφορίας. 

Ταυτόχρονα, γίνεται εφικτή η αναπαράσταση του χτισµένου περιβάλλοντος µε 

τη µεταφορά δισδιάστατων σχεδίων των κτηρίων στο ψηφιακό περιβάλλον, µε 

τη χρήση προγραµµάτων σχεδίασης CAD (computer aided design). 

Η εφαρµογή των σύγχρονων τεχνικών άνοιξε νέες προοπτικές στη 

γεωγραφική οπτικοποίηση: 

Κατ’ αρχήν, η τρισδιάστατη εικόνα του χώρου µπορεί να απευθύνεται τόσο 

στον εµπειρογνώµονα για περεταίρω µελέτη, όσο και στον απλό χρήστη.  

Επιπλέον, η µοντελοποίηση των χώρων ενδιαφέροντος διευκολύνει τη λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό µιας ευρύτερης περιοχής, µε 

τον αστικό σχεδιασµό ή µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό µεµονωµένων 

σηµείων, ανάλογα µε την κλίµακα της εφαρµογής. 

Ένα ακόµη πεδίο εφαρµογής της τρισδιάστατης γεωγραφικής οπτικοποίησης 

είναι η αναπαράσταση χώρων ιδιαίτερης πολιτισµικής αξίας που 

αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τη µνήµη των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Η τεκµηρίωση χώρων πολιτισµικής αξίας αφορά τη συλλογή, την καταγραφή, 

την επεξεργασία και την παρουσίαση δεδοµένων (Yilmaz et al., 2007) για τη 

µορφή του γεωγραφικού χώρου και των µνηµείων του, σε συγκεκριµένες 

ιστορικές περιόδους. 

Τις περισσότερες φορές πρόκειται για ψηφιακή επανακατασκευή διότι τα 

κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές – ή έχουν εντελώς ερειπωθεί – µε το 

πέρασµα του χρόνου, και ο περιβάλλων χώρος είναι πιθανό να έχει αλλάξει: 

Συνεπώς, η συλλογή των δεδοµένων για την τρισδιάστατη αναπαράσταση 

τέτοιων χώρων είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα που απαιτεί τη συνεργασία 

επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων. 
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Η παρούσα εργασία εφαρµόζει τις τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης 

στην περίπτωση ενός χώρου πολιτισµικής αξίας, την Ι. Μ. Σίµωνος Πέτρας 

του Αγίου Όρους. Η συγκεκριµένη επιλογή έγινε για δύο λόγους:  

Ο πρώτος λόγος αφορά τη σχετική ευκολία συλλογής δεδοµένων, αφού τα 

µοναστήρια του Αγίου Όρους είναι µνηµεία που παραµένουν ζωντανά. 

Συνεπώς, το αντικείµενο µελέτης είναι προσεγγίσιµο στα πλαίσια µιας 

πτυχιακής εργασίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά το γεγονός ότι τόσο η 

τοποθεσία όσο και η κατασκευή του µοναστηριού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές 

και αποτελούν ένα ιδανικό πεδίο εφαρµογής των προηγµένων τεχνολογιών 

αναπαράστασης. 

Η Ι. Μ. Σίµωνος Πέτρας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα της χερσονήσου του 

Άθω: Είναι ένα επιβλητικό, πολυώροφο οικοδόµηµα των αρχών του 14ου αι., 

προσκολληµένο σ’ έναν απόκρηµνο βράχο, σε υψόµετρο 230 µ. από την 

επιφάνεια της θάλασσας. ∆ίνει την αίσθηση ενός τόπου που αιωρείται στο 

κενό, αίσθηση που επιτείνεται όταν επικρατούν συγκεκριµένες φυσικές 

συνθήκες (π.χ. ώρες µε λιγότερο ηλιακό φως, ύπαρξη νεφών ή οµίχλης 

χαµηλότερα από το επίπεδο του κτηρίου, κ.λπ.) 
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Η εργασία αυτή ασχολήθηκε κυρίως µε το εφαρµοσµένο µέρος της 

τρισδιάστατης αναπαράστασης ενώ – παράλληλα – διερεύνησε τα ερωτήµατα 

που προέκυψαν: Πιο συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα αφορούν: α) τη 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) µε τα 

σχεδιαστικά προγράµµατα όπως το AutoCAD, β) τη διερεύνηση της υπόθεσης 

ότι η τρισδιάστατη γεωγραφική οπτικοποίηση πλεονεκτεί έναντι των 

παραδοσιακών µεθόδων απεικόνισης προσφέροντας καλύτερη κατανόηση 

του αντικειµένου, αφού ο χρήστης είναι σε θέση να το «δει» από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, και γ) το βαθµό ρεαλισµού που επιτυγχάνεται, δηλαδή το 

βαθµό οµοιότητας της τρισδιάστατης απεικόνισης µε το πραγµατικό 

αντικείµενο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο η εργασία αναφέρεται στην εξέλιξη της γεωγραφικής 

οπτικοποίησης στο χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξέλιξη της 

τρισδιάστατης οπτικοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί µια σύντοµη 

παρουσίαση του αντικειµένου µελέτης, της Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο εφαρµοσµένο µέρος της εργασίας. Σ’ αυτό 

παρουσιάζονται όλα τα στάδια της εφαρµογής. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.1: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μέχρι πρόσφατα, ο πιο διαδεδοµένος τρόπος εποπτείας και οπτικής 

αναπαράστασης του γεωγραφικού σκηνικού ήταν ο δισδιάστατος χάρτης: 

Ο άνθρωπος, από την Παλαιολιθική ακόµη εποχή, χρειάστηκε να 

αναπαραστήσει το χώρο για να διευκολυνθεί στις µετακινήσεις του για κυνήγι 

και τροφοσυλλογή. Χρειάστηκε να απεικονίσει επιλεγµένα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος για να περιγράψει διαδροµές και για να δείξει θέσεις 

ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, χάραζε δισδιάστατα σχέδια στο έδαφος ή 

στα τοιχώµατα των σπηλαίων. 

Σχετικές θεµατικές εικονογραφήσεις της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής 

εποχής έχουν ανακαλυφθεί σε τοιχώµατα σπηλαίων της Ευρώπης και της 

Ασίας (πετρογλυφικά τοπογραφήµατα) (Μιχαηλίδου,2004), ενώ παρατηρήσεις 

και µαρτυρίες για σχεδιαγράµµατα ιθαγενών καταγράφτηκαν στο παρελθόν 

από εξερευνητές και ταξιδιώτες (Reisz, 1948, Μιχαηλίδου, 2004). 

Θεµατικά χωρικά διαγράµµατα δηµιούργησαν οι περισσότεροι ανθρώπινοι 

πολιτισµοί. Οι ναυτικοί πολιτισµοί της Πολυνησίας και της Μικρονησίας για 

παράδειγµα, δηµιούργησαν ναυτιλιακά διαγράµµατα που µοιάζουν µε 

πλέγµατα φτιαγµένα από εύκαµπτα καλαµάκια. Κάθε κόµπος τους 

αναπαριστά ένα νησί (Σιδηρόπουλος, 2009) ενώ ο τρόπος που είναι 

οργανωµένα δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες του θαλάσσιου ταξιδιού. 

 
Εικόνα 1: Ναυτικό διάγραµµα των αρχαίων Πολυνησίων. Οι κόµποι του πλέγµατος 

 αναπαριστούν νησιά και η οργάνωσή του τις συνθήκες του ταξιδιού 
Πηγή: http://geo-s.blogspot.com  (3/8/2010) 
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Βαβυλώνα – Αίγυπτος – Κίνα 

Όπως αποκάλυψαν οι αρχαιολογικές έρευνες, στη Μεσοποταµία υπήρχαν 

από τα αρχαιότατα χρόνια τοπογραφικά διαγράµµατα µε χαρακτηριστικά 

χάρτη (σηµεία του ορίζοντα, ποτάµια, βουνά, οικισµούς). Αρχαιότερο 

θεωρείται ένα κοµµάτι από άργιλο περίπου 7 εκατοστών που παριστάνει µια 

ιδιοκτησία στη Βαβυλώνα (γύρω στο 2500 π.Χ.) (Λιβιεράτος, 1988). 

Οι Βαβυλώνιοι θεωρούσαν τη γη σαν 

επίπεδο στρογγυλό δίσκο πάνω στον 

ωκεανό, σκεπασµένο µε τον ουράνιο 

θόλο. Για να µετρήσουν την κυκλική 

επιφάνεια τη χώρισαν σε µοίρες. Την 

άποψή τους αυτή για τον κόσµο την 

απέδιδαν γραφικά σε πήλινες 

πινακίδες που παρίσταναν τη 

Βαβυλώνα (στο κέντρο του δίσκου), 

τον Ευφράτη και τον Τίγρη, τα βουνά 

της Αρµενίας, πόλεις του τότε γνωστού 

τους κόσµου καθώς και µακρινές 

περιοχές που συµβολίζονταν µε 

τρίγωνα (Μιχαηλίδου, 2004). Τέτοιες 

πινακίδες χρονολογούνται γύρω στο 

500 π.Χ. 

 

Τα διαγράµµατα των Αιγυπτίων είναι κυρίως τοπογραφικά µε στόχο την 

οικονοµική ταξινόµηση και εκµετάλλευση της γης (Λιβιεράτος, 1988). 

Οι Κινέζοι ανέπτυξαν µεγάλη χαρτογραφική παράδοση, ιδιαίτερα µετά την 

ανακάλυψη του χαρτιού στο τέλος του 1ου µ.Χ αιώνα. 

Ο πρώτος χάρτης της ανατολικής Ασίας τοποθετείται στα µέσα του 7ου µ.Χ. 

αιώνα (Λιβιεράτος, 1988) 

Εικόνα 2: Βαβυλωνιακή πήλινη πινακίδα που 
παριστάνει τη γη σαν επίπεδο δίσκο. 
http://www.livius.org/ba-bd/babylon/babylonia.html 
(1/9/2010) 
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Η γέννηση της επιστηµονικής αναπαράστασης στον ελληνικό κόσµο 

Από τους Μινωίτες, τους νησιωτικούς πολιτισµούς του Αιγαίου και τους 

Αχαιούς δεν έχει διασωθεί κάποια γεωγραφική απόδοση του κόσµου. 

Ο Όµηρος αναπαρέστησε τη γη στην Ιλιάδα, µε λέξεις: είναι επίπεδη, κυκλική, 

έχει ολόγυρά της τον ωκεανό – που από την περιφέρειά του ξεκινά ο ουράνιος 

θόλος µε τον ήλιο και τα αστέρια να διαγράφουν τις τροχιές τους – και κάτω 

από την επιφάνειά της, τα Τάρταρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως 

περιγράφεται στην Ιλιάδα, αποδίδει «γραφικά» την παραπάνω εικόνα. 

Στους ιστορικούς χρόνους οι Έλληνες αναπαρέστησαν την εικόνα του κόσµου 

µε βάση την αντικειµενική γνώση τους γι αυτόν: Στο κέντρο των χαρτών τους 

απεικονιζόταν η Ελλάδα και γύρω της ο «γνωστός κόσµος», δηλαδή αυτό που 

είχαν καταγράψει οι ιστορικοί και ανακαλύψει οι θαλασσοπόροι και αυτό που 

είχε γίνει γνωστό κατά τις πολεµικές εκστρατείες (Σιδηρόπουλος, 2007). 

Από την εποχή των προσωκρατικών (Θαλής, Αναξίµανδρος, Πυθαγόρας, 

Παρµενίδης κ.λπ.) οι Έλληνες είχαν πεισθεί για τη σφαιρικότητα της γης και 

προσπάθησαν να αναπαραστήσουν το γεωχώρο (Λιβιεράτος, 2001) µε τη 

βοήθεια της επιστήµης: οι γεωγραφικές αναπαραστάσεις του Ερατοσθένη 

(τέλος 3ου αι. π.Χ.) και του Ίππαρχου (2ος αι. π.Χ.) έχουν καθαρά γεωµετρικό 

περιεχόµενο (Λιβιεράτος, 2001). 

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (275 – 175 π.Χ.) υπολόγισε το µέγεθος της 

γήινης σφαίρας µε µικρή απόκλιση. Στο έργο του «Γεωγραφικά» απεικόνισε 

τον τότε γνωστό κόσµο πάνω σε κάνναβο επτά µεσηµβρινών και επτά 

παραλλήλων, δίνοντας πολλές γεωγραφικές πληροφορίες που είχαν 

συγκεντρωθεί από την εκστρατεία του Αλέξανδρου (Μιχαηλίδου, 2004). 
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Εικόνα 3: Ο χάρτης του Ερατοσθένη 
Πηγή: http://www.physics4u.gr/articles/2008/Eratosthenes1.html  (1/9/2010) 

 
 

 
 

Εικόνα 4: Ο χάρτης του Πτολεµαίου 
Πηγή: http://en.wikivisual.com/index.php/Ptolemy  (1/9/2010) 
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Η ελληνική χαρτογραφία έφτασε στην κορύφωσή της τον 2ο αιώνα µε τον 

Κλαύδιο Πτολεµαίο τον Αλεξανδρέα (90 – 165) ο οποίος στο έργο του 

«Γεωγραφική Υφήγησις» συγκέντρωσε το σύνολο της γεωγραφικής σκέψης 

της εποχής του, που ήταν κυρίως µαθηµατική σκέψη, συστηµατοποίησε το 

προβολικό σύστηµα (δηλαδή τη µέθοδο αναπαράστασης της σφαιροειδούς 

επιφάνειας στο επίπεδο) και το σύστηµα των µεσηµβρινών και των 

παραλλήλων. Ο χάρτης του τότε γνωστού κόσµου που κατασκευάστηκε 

σύµφωνα µε την «Υφήγησι», ήταν ο τελειότερος ως τους νεότερους χρόνους. 

Η συµβολική αναπαράσταση 

Η ύστερη αρχαιότητα δεν έδειξε ενδιαφέρον για τους γεωµετρικούς κανόνες 

απεικόνισης του χώρου: 

Η ρωµαϊκή εικόνα του κόσµου παριστάνεται στους χάρτες Orbis Terranum: 

επίπεδους δίσκους που απεικονίζουν σχεδόν συµµετρικά (Μιχαηλίδου, 2004) 

την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, µε την Ιταλική χερσόνησο µεγεθυµένη. 

 
Εικόνα 5: Ρωµαϊκός χάρτης Orbis Terranum 

Πηγή: 
http://www.armhistory.com/images/maps/ancient_maps/Roman_Empire

/Roman_Empire_Orbis_Terrarum.jpg  (27/9/2010) 
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Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε επίσης η χρηστική χαρτογραφία, δείγµα της 

οποίας είναι η λεγόµενη Tabula Peutingeriana που διασώθηκε από τον 

συλλέκτη Konrad Peutinger (1465-1547): Απεικονίζει το οδικό δίκτυο της 

αυτοκρατορίας όπως ήταν στο τέλος του 4ου – αρχές του 5ου αιώνα: Οι µάζες 

της γης παριστάνονται εντελώς παραµορφωµένες και οι οδοί σαν παράλληλες 

γραµµές. Κατά µήκος τους έχουν σηµανθεί µε διάφορα σύµβολα οι πόλεις και 

οι σταθµοί µε τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα του 

υπολογισµού µε ακρίβεια των αποστάσεων σε σχέση µε το χρόνο. 

(Σιδηρόπουλος, 2009) 

Ο δυτικός και ο ανατολικός (βυζαντινός) Μεσαίωνας κληρονόµησαν την Orbis 

Terranum εικόνα του κόσµου και τα ίχνη της επιστηµονικής χαρτογραφίας των 

Ελλήνων σβήστηκαν εντελώς. 

Ο κόσµος τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες παριστάνεται µε τους ΤΟ 

χάρτες, όπου το «Ο» συµβολίζει τον κυκλικό επίπεδο δίσκο της γης 

τριγυρισµένο από τον Ωκεανό και το «Τ» το χωρισµό της από τα ύδατα της 

Μεσογείου, της Ερυθράς (ή εναλλακτικά, του Νείλου) και του ∆ούναβη σε τρία 

µέρη: την Ασία, που τοποθετείται στο πάνω µέρος του δίσκου µε τον 

Παράδεισο στο τέλος της, την Ευρώπη, που τοποθετείται κάτω αριστερά και 

την Αφρική, που τοποθετείται κάτω δεξιά. Στο κέντρο του χάρτη παριστάνεται 

η Ιερουσαλήµ. Σε αντίθεση µε τους Έλληνες που τοποθετούσαν πάντα το 

Βορρά στο πάνω µέρος των χαρτών τους, οι ΤΟ χάρτες είχαν στην κορυφή 

τους την Ανατολή. 

 
Εικόνα 6: ∆είγµατα συµβολικών χαρτών ΤΟ (αριστερά και στο κέντρο). 
∆εξιά, σύγχρονο σχέδιο ΤΟ χάρτη, µε το Βορρά στο πάνω µέρος του.  
Πηγή: http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=167 (1/9/2010) 
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Ο µεσαιωνικός χάρτης δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τη ρεαλιστική ή τη χρηστική 

απεικόνιση αλλά περιοριζόταν στη συµβολική αναπαράσταση του κόσµου: 

Εκτός από τις τοποθεσίες της Βίβλου αποτύπωνε και ευρύτατα διαδεδοµένες 

λαϊκές δοξασίες για φανταστικές χώρες όπου υπήρχε µυθικός πλούτος ή 

τερατόµορφα όντα. 

Στην ανατολική αυτοκρατορία του 6ου αιώνα ο µοναχός Κοσµάς ο 

Ινδικοπλεύστης, που χρωστά το όνοµά του στο ότι περπάτησε την περιέργειά 

του ως τον Ινδικό ωκεανό (Γλύκατζη-Αρβελέρ, 2009) βάλθηκε να ανατρέψει 

την «ειδωλολατρική» αντίληψη της σφαιρικότητας της γης στη «Χριστιανική 

Τοπογραφία» του: Η γη παριστάνεται επίπεδη και επιµήκης και ο ωκεανός 

που την περιβάλλει σχηµατίζει τρεις µεγάλους κόλπους: την Μεσόγειο, την 

Ερυθρά και τον Περσικό. Πέρα από τον ωκεανό υπάρχει ο Παράδεισος. 

Εκτός από το θεολογικό µέρος, υπάρχουν περιγραφές και πληροφορίες για 

τις χώρες που ταξίδεψε, συνοδευόµενες από σκίτσα και διαγράµµατα. 

Ένας ακόµη χάρτης από την ανατολική αυτοκρατορία του 6ου αιώνα, 

αποκαλύφθηκε στο δάπεδο του ναού του Αγ. Γεωργίου της Μάταµπα (στη 

σηµερινή Ιορδανία). Πρόκειται για ένα ψηφιδωτό που απεικονίζει την ευρύτερη 

περιοχή των Αγίων Τόπων: τα τοπωνύµια και οι επεξηγήσεις είναι στην 

ελληνική γλώσσα και η θέση των τόπων στο χάρτη συµπίπτει µε την 

πραγµατικότητα (Σιδηρόπουλος, 2009) για να εξυπηρετεί αξιόπιστα τους 

προσκυνητές. Το εύρηµα αποτελεί ένδειξη ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 

συνέχισαν να κατασκευάζονται χρηστικοί χάρτες. 

 
Εικόνα 7: Ο ψηφιδωτός χάρτης των Αγίων Τόπων στο δάπεδο του ναού του Αγ. Γεωργίου της Μάταµπα 

Πηγή: http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=6321  (1/9/2010) 
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Τον 8ο αιώνα, οι εξαιρετικοί Άραβες σοφοί που µελετούσαν αστρονοµία, 

µαθηµατικά και γεωµετρία ασχολήθηκαν µε τη µετάφραση του έργου του 

Πτολεµαίου. Μάλιστα, προχώρησαν στη διόρθωση των λαθών του σχετικά µε 

το µήκος της Μεσογείου και την υπολόγισαν στις πραγµατικές της διαστάσεις 

(al-Khwarizimi, al-Zargali). 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ακριβέστεροι χάρτες του 12ου αιώνα ανήκουν 

στον Μαροκινό al-Idrisi, που εργαζόταν για τον Νορµανδό βασιλιά της 

Σικελίας Roger Β΄ (Tabula Rogeriana). 

Οι Άραβες ασχολήθηκαν και µε την παραγωγή κοσµολογικών χαρτών ΤΟ, µε 

τη Μέκκα - βεβαίως- στο κέντρο. 

Η επιστροφή της γεωµετρίας  

Από τα µέσα του 13ο αιώνα ο φραγκισκανός µοναχός Bacon, αµφισβητώντας 

την συµβολική αναπαράσταση του γεωγραφικού χώρου, πρότεινε τρόπους 

προσδιορισµού των θέσεων βασισµένους στη γεωµετρία. (Λιβιεράτος, 1988) 

Η µεγάλη επιστροφή της επιστηµονικής χαρτογραφίας όµως, συµβαίνει στην 

Κωνσταντινούπολη της παλαιολόγειας Αναγέννησης, προς το τέλος του 13ου 

αι. Τότε, ο µοναχός και λόγιος Μάξιµος Πλανούδης (1260-1310) ανέσυρε από 

την αφάνεια τη χαµένη πτολεµαϊκή χαρτογραφία, µε την υποστήριξη του 

αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄. Κάτω από την καθοδήγηση του Πλανούδη 

ετοιµάστηκε ένα αντίγραφο της «Γεωγραφίας» µαζί µε χάρτες, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε η τεχνογνωσία και οι 

επιστηµονικές δεξιότητες που επέτρεπαν την εφαρµογή των οδηγιών του 

Πτολεµαίου για τη σύνταξη χαρτών (Μιχαηλίδου, 2004). 

Η πτολεµαϊκή Γεωγραφία µεταφράστηκε στα λατινικά από τους βυζαντινούς 

λόγιους και µεταφέρθηκε στις αναγεννώµενες ιταλικές πόλεις, ιδιαίτερα µετά 

την κατάλυση της ανατολικής αυτοκρατορίας από τους Οθωµανούς. 

Από τις αρχές του 13αι. οι ναυτικοί, κυρίως οι Γενοβέζοι και οι Βενετοί, 

κατασκεύαζαν χάρτες της Μεσογείου µε εµπειρικές µεθόδους (Λιβιεράτος, 

1988) και αξιοσηµείωτη ακρίβεια, που είναι γνωστοί σαν πορτολάνοι. Ο 

στόχος τους ήταν πρακτικός: η διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. Για το λόγο 
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αυτό, έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατά το δυνατόν πιστότερη απεικόνιση 

των ακτών και των νησιών. 

Εξαιρετικοί πορτολάνοι κατασκευάστηκαν στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα 

στην Ιβηρική, µε βάση τα κείµενα του Μάρκο Πόλο. 

 
Εικόνα 8: Πορτολάνος του 16ου αι. που αναπαριστά τις ευρωπαϊκές και τις βορειοαφρικανικές ακτές  

Πηγή: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Portolano_homem.jpg 

 

Εικόνα 9: Υδρόγειος του 1492:  
Στο βόρειο ηµισφαίριο παριστάνεται ο 
κόσµος σύµφωνα µε τον χάρτη του 
Πτολεµαίου  και στο νότιο παριστάνονται 
οι πρόσφατες ανακαλύψεις των 
Πορτογάλων θαλασσοπόρων.  
Η Αµερικανική ήπειρος δεν είναι ακόµη 
γνωστή. 

Πηγή: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Behaims_
Erdapfel.jpg 
( 5/9/2010) 
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Η Αναγεννησιακή χαρτογραφία (15ος – 17ος αιώνας) 

Ο 15ος και ο 16ος αι. αποτέλεσαν σταθµό για την ανάπτυξη της χαρτογραφικής 

γεωγραφικής οπτικοποίησης: Η µεταφρασµένη στα Λατινικά πτολεµαϊκή 

Γεωγραφία άσκησε καταλυτική επίδραση στους χαρτογράφους της εποχής, 

ενώ ταυτόχρονα ξεκινούσε η εποχή των µεγάλων ανακαλύψεων και της 

τυπογραφίας. 

Οι ανακαλύψεις του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα αποκάλυψαν την 

ακτογραµµή της Αφρικής καθώς και µια νέα ήπειρο, την Αµερική: Οι 

χαρτογράφοι της εποχής προσπαθούσαν να εντάξουν τα νέα γεωγραφικά 

δεδοµένα στο χάρτη του Πτολεµαίου (Μιχαηλίδου, 2004). 

Η τυπογραφία περιόρισε το κόστος της παραγωγής του χάρτη και τον έκανε 

προσιτό σε ανθρώπους που δεν ανήκαν στις ελίτ (βασιλικές Αυλές, επιτελεία 

ανώτατων αξιωµατικών και Πανεπιστήµια). 

Οι χάρτες της εποχής χαρασσόταν σε φύλλα χαλκού και τυπωνόταν σε πολλά 

αντίτυπα. Ξεχωρίζουν η Γερµανική, η Ιταλική και η Ολλανδική χαρτογραφική 

σχολή – µεταξύ των άλλων – για την υψηλή αισθητική τους ποιότητα και το 

πλήθος των διακοσµητικών στοιχείων. 

Τον 16ο αιώνα έζησε στην Ολλανδία ο G. Kremer, περισσότερο γνωστός ως 

Mercator: οι παραµορφώσεις της χαρτογραφικής προβολής που επινόησε 

(µερκατορική ή κυλινδρική προβολή) παρουσιάζουν ενισχυµένη την Ευρώπη 

σε βάρος άλλων ηπείρων, όπως η Αφρική και η Λατινική Αµερική 

(Σιδηρόπουλος, 2007). Ο ευρωκεντρικός κόσµος της µερκατορικής προβολής 

κυριάρχησε στην παγκόσµια χαρτογραφική παραγωγή µέχρι πρόσφατα. 
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Εικόνα 10: Ολλανδική χαρτογραφική Σχολή. Παγκόσµιος χάρτης του Mercator (16ος αιώνας) 

Πηγή: http://www.mapsorama.com/maps/world/Mercator_World_Map  (2/9/2010) 

Νεότεροι χρόνοι 

Η Γαλλική χαρτογραφική σχολή που κυριάρχησε τον 18ο αιώνα, εγκατέλειψε 

σταδιακά την καλλιτεχνική και εικονογραφική απεικόνιση και περιόρισε τα 

διακοσµητικά στοιχεία. Έδωσε µεγάλη σηµασία στην ακρίβεια της απόδοσης 

των γεωγραφικών δεδοµένων και τα σφάλµατα του Πτολεµαίου (π.χ. µήκος 

της Μεσογείου) διορθώθηκαν, σαν αποτέλεσµα της γρήγορης εξέλιξης των 

επιστηµών που σηµειώθηκε εκείνη την εποχή. 

Κατά τη διάρκεια του ίδιου αιώνα, η Αγγλία εξελίχθηκε στην σηµαντικότερη 

ναυτική δύναµη στον κόσµο. Η αποικιακή της εξάπλωση και η ανάπτυξη του 

εµπορίου προκάλεσαν µεγάλη χαρτογραφική παραγωγή στο δεύτερο µισό του 

18ου αιώνα. 

Σταδιακά, ο χάρτης άρχισε να διαδίδεται ευρύτερα και να επικοινωνεί τις 

επαναστατικές ιδέες που συγκλόνιζαν την εποχή (π.χ. Χάρτα του Ρήγα), ενώ 

οι υδρόγειοι σφαίρες, οι άτλαντες και τα εγχειρίδια Κοσµογραφίας έγιναν 

δηµοφιλέστατα αναγνώσµατα (Λιβιεράτος, 1988) µαζί µε την περιηγητική 

λογοτεχνία. 
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Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση των ευρωπαϊκών αποικιών 

στο εσωτερικό των ηπείρων και από τη βιοµηχανική επανάσταση. Οι εξελίξεις 

αυτές συνέβαλαν στην ισχυροποίηση (οικονοµική και πολιτική) του 

συστήµατος των εθνικών κρατών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και επέδρασαν στη 

χαρτογραφική αναπαράσταση του χώρου, µε πολλούς τρόπους: 

- Η εξέλιξη της επιστήµης έκανε εφικτή την ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια 

στην αποτύπωση του χώρου που ήταν απαραίτητη γα την ανάπτυξη 

των δικτύων (σιδηρόδροµος, τηλεπικοινωνίες). 

- Αναπτύχθηκε η οργανωµένη κρατική χαρτογραφία (Λιβιεράτος, 1988) 

και ο χάρτης άρχισε να χρησιµοποιείται σαν επίσηµο εκπαιδευτικό 

εργαλείο και σαν εργαλείο προπαγάνδας. 

- Ταυτόχρονα, πολλές επιστήµες εισήγαγαν το χάρτη ως εργαλείο 

µελέτης και έρευνας του γνωστικού τους αντικειµένου (Μιχαηλίδου, 

2004). Έτσι, ξεκίνησε η ανάπτυξη της θεµατικής χαρτογραφίας σαν 

αποτέλεσµα της ανάγκης για απεικόνιση χαρακτηριστικών του χώρου 

που δεν είναι γεωµετρικά, αλλά οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά κ.λπ. 

 
Εικόνα 11: Θεµατικός χάρτης του 19ου αιώνα: Παγκόσµιος Γεωλογικός Χάρτης, 1849  

Πηγή: Μιχαηλίδου, Ε. (2004): «Ιστορία της χαρτογραφίας» 
http://www.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/gencarto/documentation/history2.pdf 

(8/8/2010) 

 

Στο τέλος του 19ου αι. γνώρισαν µεγάλη διάδοση οι εθνικοί άτλαντες 

(κατάλογοι θεµατικών χαρτών µε το σύνολο των πληροφοριών για κάθε 

εθνικό κράτος). 
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20ος αιώνας 

Η τεχνικές αναπαράστασης του γεωχώρου εξελίχθηκαν ακόµη περισσότερο 

µε την εµφάνιση της αεροφωτογραφίας από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Στο µεταξύ, η µεγάλη ανάπτυξη της θεµατικής χαρτογραφίας σε συνδυασµό 

µε την όλο και µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας προς απεικόνιση, 

κατάστησαν αναγκαία τη δηµιουργία µιας «οπτικής γλώσσας» µε στόχο την 

αποτελεσµατική επικοινωνία του χάρτη µε το χρήστη του. 

Ο µεγάλος Γάλλος διανοητής και χαρτογράφος J. Bertin στο έργο του 

«Γραφική Σηµειολογία» (1970) εισήγαγε το σύστηµα των οπτικών 

µεταβλητών: Οι οπτικές µεταβλητές είναι το γραφικό µέσο που επιτρέπει να 

παρουσιάσουµε δεδοµένα ποσοτικά και ποιοτικά και να εκφράσουµε σχέσεις 

µεταξύ των δεδοµένων (Βαΐτης-Σιδηρόπουλος-Σουλακέλλης, 2007). Το 

σύστηµα των οπτικών µεταβλητών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

«Γραφικής Σηµειολογίας» βασίζεται στα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

οπτικής αντίληψης, συνεπώς είναι µια διεθνής «οπτική γλώσσα» που η χρήση 

της αναµόρφωσε τη σύγχρονη θεµατική χαρτογραφία. 

Οι τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα εισήγαγαν την ανθρωπότητα σε µια 

νέα εποχή, την εποχή της πληροφορίας ή ψηφιακή εποχή, που 

χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα πρόσβασης όλο και περισσότερων 

ανθρώπων σε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας χάρη στη χρήση νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η γεωγραφική πληροφορία 

αποκτά όλο και µεγαλύτερη λεπτοµέρεια (γεωµετρική και θεµατική) µε τη 

γενίκευση της χρήσης των δορυφορικών εικόνων ενώ αναπτύσσονται ειδικά 

προγράµµατα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και µετάδοσης των 

ψηφιακών χωρικών δεδοµένων. 

Η ευκολία του ψηφιακού χειρισµού έδωσε τη δυνατότητα της ανώνυµης, 

µαζικής παραγωγής χαρτών σε παγκόσµιο επίπεδο. Κανόνες που είχαν 

καθιερωθεί κατά τη διάρκεια αιώνων εξέλιξης της χαρτογραφίας, παύουν να 

ισχύουν: Οι χάρτες, για παράδειγµα, µπορούν πλέον να έχουν διαφορετική 

εστίαση και προσανατολισµό από το συνηθισµένο, γεγονός που εµφανίζεται 

ως µια «δηµοκρατικότερη» λογική οπτικοποίησης (Σιδηρόπουλος, 2007). 

 



17 

 

 

 

 
Εικόνες 12-13: Σύγχρονοι θεµατικοί χάρτες µε χρήση οπτικών µεταβλητών 

Πηγές: http://nordpil.com/static/images/world_cities_map.png 

http://www.theglobaleducationproject.org/earth/images/final-images/life-expectancy-map.gif 
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1.2: Η ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Παρά το γεγονός ότι ο δισδιάστατος χάρτης αναδείχθηκε µέσα στους αιώνες 

ως το κύριο µέσο επικοινωνίας και µετάδοσης της γεωγραφικής πληροφορίας 

(Robinson et al., 1995), ο άνθρωπος έκανε προσπάθειες να δηµιουργήσει µια 

πιο ρεαλιστική εικόνα του χώρου, για να αποδώσει το ανάγλυφο, αρχικά σε 

περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος: 

Από τον 15ο και 16ο αιώνα, Βενετοί και Γενοβέζοι µηχανικοί δηµιούργησαν 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις υπό κλίµακα (µοντέλα) των σηµαντικών 

οικισµών που κατείχαν στις ακτές της Μεσογείου (Κρήτη, Επτάνησα, 

Πελοπόννησο και αλλού) µαζί µε το φυσικό τοπίο που τους περιέβαλλε, 

προκειµένου να σχεδιάσουν την άµυνά τους στις επιθέσεις των Οθωµανών. 

Η τεχνολογία κατασκευής τέτοιων τρισδιάστατων αναπαραστάσεων του 

γεωγραφικού χώρου δεν άργησε να διαδοθεί στις ευρωπαϊκές Αυλές: 

Προς το τέλος του 16ου αιώνα ο ∆ούκας της Βαυαρίας Albert ΙΙ κατασκεύασε 

τρισδιάστατα µοντέλα των σπουδαιότερων πόλεων της επικράτειάς του. 

(Εκτίθενται στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, στο Μόναχο). 

Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος (1643-1715) διέταξε την κατασκευή 

τουλάχιστον 140 τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για τις πόλεις που 

εντασσόταν στο βασίλειό του (στην Αλσατία, τη Φλάνδρα, το Μετς και αλλού), 

προκειµένου να εγκρίνει ο ίδιος τα οχυρωµατικά τους έργα. 

 
Εικόνα 14: Ένα από τα τρισδιάστατα µοντέλα (µακέτες) που κατασκευάστηκαν 

για το Λουδοβίκο 14ο της Γαλλίας. 
Πηγή:  http://www.iapad.org/history.htm  (2/8/2010) 
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Η απόδοση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τους 

οικισµούς ενδιαφέροντος ήταν εξαιρετικά ακριβής διότι προορίζονταν για 

στρατιωτική χρήση: το γεγονός αυτό προσέδιδε στα µοντέλα το χαρακτήρα 

κρατικού µυστικού. Φυλασσόταν σε ιδιαίτερη αίθουσα και ήταν προσβάσιµα 

µόνο σε µια ολιγάριθµη ελίτ ανώτατων αξιωµατούχων που είχαν το προνόµιο 

διαχείρισης της οπτικοποιηµένης γεωγραφικής πληροφορίας. 

Σταδιακά, η αυξανόµενη δύναµη πυρός του πυροβολικού αχρήστευσε τα 

οχυρωµατικά έργα και, κατ’ επέκταση, τη στρατιωτική χρήση των 

τρισδιάστατων µοντέλων. Έκτοτε, η τεχνολογία τους αξιοποιήθηκε για 

ειρηνικούς σκοπούς. 

Προσπάθειες απόδοσης του αναγλύφου έγιναν και στο δισδιάστατο χάρτη:  

Ως τους τελευταίους δύο αιώνες που δεν υπήρχαν ακριβή δεδοµένα 

υψοµέτρου, οι τεχνικές εικονογράφησης των βουνών ήταν απλές (διαφορετικό 

χρώµα, τυποποιηµένα σχέδια για τους διαφορετικούς τύπους εξαρµάτων, 

χρήση της προοπτικής κ.λπ.). Το 19ο αιώνα έγινε δηµοφιλής η µέθοδος της 

σκίασης του αναγλύφου, µε διαφοροποιήσεις της έντασής της ανάλογα µε το 

υψόµετρο (Robinson et al., 1995).  

Μια ακόµα δηµοφιλής µέθοδος ήταν η χρήση ισοϋψών, γνωστή από τον 16ο 

αιώνα, όταν Ολλανδοί και αργότερα Γάλλοι χαρτογράφοι ένωσαν σηµεία που 

έχουν το ίδιο υψόµετρο, µε γραµµές (Robinson et al., 1995). Οι ισοϋψείς 

παρέχουν πραγµατική υψοµετρική πληροφορία, όµως ο χρήστης θα πρέπει 

να ξέρει να τη «διαβάσει». 

 
Εικόνα 15: Οι ισοϋψείς αποδίδουν µε ακρίβεια την υψοµετρική πληροφορία, όµως ο χρήστης πρέπει να 

γνωρίζει την ισοδιάσταση και να είναι εξοικειωµένος µε την ανάγνωση τοπογραφικών χαρτών για να έχει 

αντίληψη του αναγλύφου.  Πηγή: http://gsekkes.com/Coordinates%20&%20Maps.htm  (5/9/2010) 
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Σήµερα, εκτός από τις ισοϋψείς, που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην 

τοπογραφία, βρίσκονται σε χρήση ποικίλες τεχνικές για την αναπαράσταση 

του αναγλύφου σε δισδιάστατους χάρτες (π.χ. το τρισδιάστατο διάγραµµα 

που παρουσιάζει µια διατοµή του φλοιού της γης και χρησιµοποιείται για 

γεωλογικούς χάρτες, το φυσιογραφικό διάγραµµα που αποδίδει το ανάγλυφο 

και τους διαφόρους τύπους πετρωµάτων µέσω της µεταβολής στην ένταση 

του χρώµατος, στην υφή και στη σκίαση, κ.λπ.). Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 

τους χάρτες απευθύνονται σε ειδικό κοινό. 

Εικονική πραγµατικότητα 

Στο τέλος του 20ου αιώνα, η ψηφιακή τεχνολογία δηµιούργησε νέες 

δυνατότητες στην τρισδιάστατη απόδοση του χώρου: Οι χάρτες που 

εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή χρησιµοποιούν ένα Ψηφιακό 

Μοντέλο Εδάφους (Digital Terrain Model, DTM ή Digital Elevation Modem, 

DEM) δηλαδή µια αναπαράσταση της επιφανειακής τοπογραφίας σε 

ψηφιδωτή µορφή (raster), στην οποία κάθε εικονοστοιχείο περιέχει την 

πληροφορία του υψοµέτρου. 

To DEM περιέχει µόνο την υψοµετρική πληροφορία της επιφάνειας: ∆εν 

περιέχει τη βλάστηση, τα κτήρια και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τοπίου, 

τα οποία θα πρέπει να µοντελοποιηθούν ξεχωριστά µε τη χρήση άλλων 

τεχνικών: Για παράδειγµα, µπορούν να συνδυαστούν οι δισδιάστατες όψεις 

ενός κτηρίου για το σχηµατισµό του τρισδιάστατου µοντέλου του (Robinson et 

al., 1995). 

Οι πληροφορίες για την κατασκευή µιας ολοκληρωµένης τρισδιάστατης 

αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου µπορούν να προέρχονται από 

συµβατικούς χάρτες, τοπογραφικά διαγράµµατα, δορυφορικές εικόνες και 

σχεδιαγράµµατα κτηρίων, τα οποία συνδυάζονται στο περιβάλλον των 

Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. 
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Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι µια εικόνα του χώρου πολύ κοντά 

στην πραγµατική. Έτσι, ο χρήστης δεν χρειάζεται να την αναπαραστήσει 

νοητικά µέσω κάποιων συµβόλων: Έχει µπροστά του ένα τρισδιάστατο 

µοντέλο, που δίνει τη δυνατότητα µελέτης του χώρου σαν τον πραγµατικό. Ο 

παρατηρητής µπορεί να το περιστρέψει από όλες τις πλευρές, να το φέρει 

κοντά του ή να αποµακρυνθεί απ’ αυτό (Σιδηρόπουλος, 2007), µε άλλα λόγια 

έχει τη δυνατότητα πλοήγησης µέσα σ’ αυτόν τον «εικονικό χώρο». 

 

 
Εικόνα 16: Στο ψηφιακό µοντέλο αναγλύφου η υψοµετρική πληροφορία 

γίνεται άµεσα κατανοητή από το χρήστη.  

Πηγή: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/published_images/highrez_dem3.gif&imgrefurl 
(5/9/2010) 
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Η δυνατότητα της κίνησης στην τρισδιάστατη αναπαράσταση επιτρέπει την 

απόδοση πραγµατικών ιδιοτήτων των αντικειµένων (Σιδηρόπουλος, 2007). 

Έτσι, εκτός από τη µορφολογία του εδάφους µπορούν να οπτικοποιηθούν και 

τα φαινόµενα που συµβαίνουν στο γεωγραφικό χώρο: π.χ. η ροή ενός 

θαλάσσιου ρεύµατος ή η εξέλιξη ενός επεισοδίου ρύπανσης. Μπορούν επίσης 

να οπτικοποιηθούν οι αλλαγές µέσα στο χρόνο, π.χ. η εξέλιξη ενός πολέµου. 

Πρόσφατα, µια διαδικτυακή εφαρµογή, το Google Earth, παρέχει τρισδιάστατη 

γεωγραφική αναπαράσταση για το σύνολο της υδρογείου, κατασκευασµένη 

από δορυφορικές εικόνες απλωµένες σ’ ένα ψηφιακό µοντέλο εδάφους, ενώ 

βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τρισδιάστατων πόλεων. Εν τούτοις, οι 

απαιτήσεις της γενικευµένης µοντελοποίησης του χώρου αναµένεται να είναι 

αυξηµένες όσον αφορά τη µνήµη. 

Στις περισσότερες εφαρµογές τρισδιάστατης γεωγραφικής οπτικοποίησης, ο 

χώρος «βιώνεται» µέσα από την οθόνη του υπολογιστή. Όµως, έχουν 

δηµιουργηθεί και συστήµατα εικονικών περιβαλλόντων τα οποία 

εξασφαλίζουν την εµβύθιση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον και την 

αποµόνωσή του από τα αισθητηριακά δεδοµένα του έξω κόσµου. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση συσκευών που εξασφαλίζουν στερεοσκοπική 

όραση και ακοή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σύµφωνα µε τον Sauer, τον θεµελιωτή της µελέτης του τοπίου, ο 

παρατηρητής οποιουδήποτε περιβάλλοντος µπορεί να διακρίνει τα δύο 

συστατικά µέρη που το αποτελούν: α) το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και β) το 

πολιτιστικό τοπίο, που είναι το αποτύπωµα των έργων του ανθρώπου πάνω 

στην περιοχή και αποτέλεσµα της τροποποίησης του φυσικού τοπίου από τον 

άνθρωπο (Sarre-Pryce-Hodgkiss, 1987). 

 

Εικόνα 17: Χάρτης της χερσονήσου του Άθω 

Πηγή: http://ngm.nationalgeographic.com/2009/12/athos/athos-map   

ΠΠεερριιοοχχήή  μμεελλέέττηηςς  
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2.1: ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩ 

Η χερσόνησος του Άθω είναι η ανατολικότερη χερσόνησος της Χαλκιδικής. 

Έχει επίµηκες σχήµα µε έκταση 332,5 km 2 και ορίζεται από τους κόλπους της 

Ιερισσού (ανατολικά) και του Σιγγιτικού (δυτικά). 

Καλύπτεται σχεδόν ολόκληρη από τον Άθωνα, «όρος οξύτατον», όπως 

αναφέρει ο Στράβων, που κορυφώνεται στο νότιο τµήµα της χερσονήσου σε 

ύψος 2.033 µέτρων. Σύµφωνα µε τη µυθολογία είναι αποµεινάρι βράχου που 

εκσφενδόνισε εναντίων των θεών ο Γίγαντας Άθως του οποίου το όνοµα πήρε 

η χερσόνησος. 

Το ανάπτυγµα των ακτών είναι µικρό, µε βραχώδεις απολήξεις και έλλειψη 

φυσικών λιµανιών. 

Γεωτεκτονικά, η χερσόνησος ανήκει κατά το µεγαλύτερο µέρος της στη 

Σερβοµακεδονική Ζώνη, ενώ το νοτιότερο τµήµα της εντάσσεται στην 

Περιροδοπική Ζώνη. Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που κυριαρχούν είναι οι 

κρυσταλλοπαγείς σχιστόλιθοι και τα µάρµαρα. 

Οι υδατικοί πόροι είναι επαρκείς, παρά την απουσία ποταµών και λιµνών που 

οφείλεται στη µορφολογία της χερσονήσου. 

Το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ως ορεινό και ηµιορεινό (Καλαµποκίδης, 2008). 

Το οµαλότερο ανάγλυφο παρατηρείται στο σηµείο σύνδεσης µε τη Χαλκιδική, 

στον λεγόµενο «Ισθµό του Ξέρξη», µια στενή και χαµηλή λωρίδα γης, µήκους 

2 περίπου χιλιοµέτρων. 

Η βλάστηση είναι εξαιρετικά πλούσια, µοναδική στην ελληνική ενδοχώρα 

(Τοκµακίδης-Σαββαΐδης,2002). Χαρακτηριστικά, ο Καλαµποκίδης συγκρίνει τις 

χερσονήσους της Σιθωνίας και του Άθω που «είναι παρόµοιου αναγλύφου και 

ανήκουν στην ίδια κλιµατική ζώνη» και παρατηρεί ότι «παρ’ όλες τις 

οικολογικές οµοιότητες, το µεγαλύτερο µέρος της βλάστησης είναι τελείως 

διαφορετικό στις δύο χερσονήσους: Η Σιθωνία αποτελείται αποκλειστικά από 

αείφυλλα δάση ενώ το Άγιο Όρος καλύπτεται κυρίως από φυλλοβόλα δένδρα» 

(Καλαµποκίδης, 2008). 
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Η διαφορά στη βλάστηση αποδίδεται στη διαφορετική εξέλιξη των δύο 

χερσονήσων σε σχέση µε έναν σηµαντικό παράγοντα, αυτόν της ανθρώπινης 

επίδρασης: Πράγµατι, η χερσόνησος του Άθω παρέµεινε αραιοκατοικηµένη 

από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και το ίχνος της ανθρώπινης παρουσίας 

παρέµεινε διαχρονικά διακριτικό, επιτρέποντας στη φύση να διατηρήσει 

σχεδόν ανέπαφα τα χαρακτηριστικά της. 

 

 

 

Εικόνες 18-19: Πλούσια δάση φυλλοβόλων καλύπτουν µεγάλο µέρος της χερσονήσου 

του Αγίου Όρους και αποτελούν πόρο για τις Μονές. 

Πηγή: http://simonopetraforest.blogspot.com  (10/9/2010) 
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Εικόνα 20: Οι ακτές της χερσονήσου είναι βραχώδεις και απότοµες, 

µε ελάχιστα σηµεία προσέγγισης και µόνο για µικρά πλοία. 

Πηγή: http://athos.web-log.nl/athos_agios_oros_/the_mountain/ (7/9/2010) 
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2.2: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 

Η απότοµη πυραµίδα του Άθω που κορυφώνεται στην κατάληξη της 

χερσονήσου στο Αιγαίο, φιλοξενούσε βωµούς λατρείας αρχαίων θεοτήτων, 

σύµφωνα µε κάποιους µελετητές (Ανδρέας Σιµωνοπετρίτης, 1969, 

Παρασκευαΐδης, 2001). Σ’ αυτήν φιλοδόξησε ο γλύπτης ∆εινοκράτης να 

λαξεύσει τη µορφή του Αλέξανδρου, σε µνηµειακό ανάγλυφο, ορατό σε 

µεγάλη απόσταση στο Αιγαίο.  

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της χερσονήσου τη µετέτρεψαν από νωρίς (ίσως 

και πριν από τον 6ο αι.), σε τόπο αναχώρησης ανοργάνωτων ασκητών 

(Σιδηρόπουλος, 2010), ιδιαίτερα µετά την αραβική κατάκτηση των ανατολικών 

εδαφών της αυτοκρατορίας όπου παραδοσιακά άκµαζε ο ασκητισµός. 

Ο κοινοβιακός µοναχισµός εµφανίστηκε τον 10ο αι. µε την ίδρυση της Μονής 

Μεγίστης Λαύρας από τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη (963) που σε συνεργασία µε 

τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, δηµιούργησε ένα τεράστιο για τα µέχρι 

τότε δεδοµένα µοναστικό κέντρο στον Άθω. Η εξέλιξη αυτή δεν έγινε 

ευχαρίστως δεκτή από τους µέχρι τότε κατοίκους του Όρους, τους ασκητές, 

που φώλιαζαν σε σπήλαια και σε πρόχειρα καταλύµατα. Όµως, παρά τις 

αντιρρήσεις, το κοινοβιακό σύστηµα σταδιακά ισχυροποιήθηκε και δέσποσε 

στην αθωνική χερσόνησο (Σιδηρόπουλος, 2010). Σύντοµα, χτίστηκαν κι άλλα 

µοναστήρια και συγκεντρώθηκαν πολλοί µοναχοί σ’ αυτά. 

Η ονοµασία «Άγιο Όρος» αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε επίσηµα µε 

χρυσόβουλλο του Αλέξιου Α΄ Κοµνηνού (1144): «εφεξής το όρος του Άθω 

καλείσθαι Άγιον Όρος παρά πάντων…» 

Ο χαρακτήρας του Αγίου Όρους ήταν πολυεθνικός από τη γέννησή του: Λαοί 

µε κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο από την εσωτερική κοινωνία του Βυζαντίου 

(Αρµένιοι, Σύριοι, Βλάχοι, Αλβανοί), µαζί µε εκείνους από τα οµόδοξα κράτη 

(Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουµάνοι, Ρώσοι) αποτέλεσαν τα συστατικά της αθωνικής 

κοινωνίας (Σιδηρόπουλος, 2010). Από τον 11ο αι. Ρώσοι µοναχοί ίδρυσαν τη 

Μονή Παντελεήµονος, τον 12ο αι. Σέρβοι ίδρυσαν τη Μονή Χιλανδαρίου, κ.ο.κ. 
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Ο συνολικός αριθµός των µεγάλων, αυτοδιοικούµενων Μονών που 

δηµιουργήθηκαν µε το κοινοβιακό πρότυπο, σταθεροποιήθηκε στις είκοσι στα 

µέσα του 17ου αι. (1650), και το έδαφος της χερσονήσου µοιράστηκε σ’ αυτές. 

Κάθε άλλος τρόπος µοναστικής άσκησης υποτάχθηκε και εντάχθηκε ως 

«εξάρτηµα» στις περιοχές που νέµονταν οι κυρίαρχες Μονές. 

Η διοίκηση του Όρους οργανώθηκε µε την έκδοση του Α΄ Τυπικού (972) που 

φέρει την υπογραφή του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιµισκή. Το ιδιόµορφο 

καθεστώς του επικυρωνόταν διαρκώς µέσα στους αιώνες από την κοσµική και 

εκκλησιαστική εξουσία: (αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα και τυπικά, πατριαρχικά 

σιγίλια, σουλτανικά φιρµάνια, διεθνείς συνθήκες και κρατική νοµοθεσία, µε πιο 

πρόσφατο το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγµατος «Περί καθεστώτος του 

Αγίου Όρους»). 

Τα µεγάλα οικοδοµικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν στα κοινοβιακά 

µοναστήρια δεν αποδεικνύουν µόνο την οικονοµική ευχέρεια που τους 

παρείχαν οι ενισχύσεις των κοσµικών ηγεµόνων, ούτε µόνο απηχούν το 

αυτοκρατορικό µεγαλείο του Βυζαντίου: τα συγκροτήµατα είναι ισχυρά 

οχυρωµένα για να προστατεύονται από τις επιδροµές των πειρατών οι οποίοι 

επιχειρούσαν συχνά εναντίον τους, έχοντας υπόψη ότι στις µεγάλες µονές 

συσσωρευόταν πλούτος. 

Ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής των κατοίκων της χερσονήσου καθόρισε το 

σχεδιασµό και την οργάνωση του χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της µοναστικής ζωής: Τα περισσότερα οικήµατα βρίσκονται µέσα 

στον οχυρό περίβολο: Η διάταξή τους σχηµατίζει στο κέντρο της µια αυλή 

όπου βρίσκεται το Καθολικό (ο κεντρικός ναός), ως γεωµετρικό και πνευµατικό 

κέντρο του συγκροτήµατος (Σιδηρόπουλος, 2010). Μόνο οι λαχανόκηποι και 

κάποια βοηθητικά κτήρια βρίσκονται έξω από τα τείχη. 

Τα µοναστήρια ως παραγωγικές και καταναλωτικές µονάδες ήταν απολύτως 

αυτάρκη και διέθεταν τα πλεονάσµατα των παραγωγών τους µε πλοία. 

Ένα από τα σηµαντικότερα κτήρια εκτός των τειχών ήταν ο αρσανάς του 

µοναστηριού: Ο αρσανάς ήταν µια µικρή λιµενική-ναυπηγική και αποθηκευτική 

µονάδα, εξοπλισµένη µε λίγα ή περισσότερα κτίσµατα και οχυρωµένη µε 

πύργο. 
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Στη σηµερινή εικόνα που παρουσιάζουν τα µοναστικά συγκροτήµατα έχουν 

προφανώς ενσωµατωθεί οικοδοµικές εργασίες συντηρήσεων, προσθηκών και 

ανακατασκευών, διότι µέρος του κτηριακού αποθέµατος κάθε µοναστηριού 

είτε καταστράφηκε από πυρκαγιές είτε υπέστη καταστροφές και καταρρεύσεις 

κατά τη διάρκεια επιδροµών και περιόδων παρακµής. Εν τούτοις τα νεότερα 

κτήρια, που οικοδοµήθηκαν σε διαφορετικούς αιώνες, παρουσιάζουν πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά µε τα παλαιότερα και τελικά αφοµοιώνονται σε µία 

ενιαία µορφή: αυτή των µικρών οχυρωµένων µεσαιωνικών πόλεων. 

Το ανθρωπογενές τοπίο του Αγίου Όρους συµπληρώνεται από τις µικρότερες 

οικοδοµές των εξαρτηµάτων των µεγάλων Μονών (σκήτες, κελιά, καθίσµατα, 

ερηµητήρια) καθώς και από τις καλλιέργειες γύρω από τα µοναστικά 

συγκροτήµατα. 

Έτσι, η εικόνα των βραχωδών ακτών της χερσονήσου µε την πλούσια 

βλάστηση στις ρεµατιές και τα εξάρµατα, µοιάζει να διακόπτεται περιστασιακά 

από τα δηµιουργήµατα του ανθρώπινου µόχθου που δεν επιβάλλονται αλλά 

εντάσσονται στο περιβάλλον: πετρόχτιστα, οχυρά µοναστηριακά 

συγκροτήµατα, ριζωµένα σε απότοµες ακτές και κατακόρυφα µετέωρα, µικρά, 

οχυρωµένα καραβοστάσια και διάσπαρτα µοναστηριακά αγροκτήµατα. 

Στον παρατηρητή του τοπίου δηµιουργείται η αίσθηση ότι το παρελθόν και το 

παρόν χάνουν τη συνηθισµένη απόστασή τους στο χρόνο και συµπιέζονται σε 

µια ενιαία πραγµατικότητα. 
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Εικόνες 21-22:  Το ανθρωπογενές τοπίο του Αγίου Όρους συµπεριλαµβάνει µεγαλοπρεπή 

µοναστηριακά συγκροτήµατα (εδώ η Ι.Μ. Ζωγράφου) 

 

και ταπεινά ασκηταριά.  Πηγές: http://www.el.wikipedia.org/wiki/Μονή_Ζωγράφου και 

http://agioritikovima.blogspot.com/2010_04_09_archive.html  (7/9/2010) 



31 

2.3 Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Η Ιερά Μονή Σίµωνος Πέτρας ή πιο απλά Σιµωνόπετρα, κατέχει τη 13η θέση 

στην αγιορείτικη ιεραρχία.  

Βρίσκεται στα δυτικά της χερσονήσου και προς το νότιο τµήµα της, σε 

υψόµετρο 330 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Χτίστηκε σε απροσδιόριστη ηµεροµηνία (στο τέλος του 13ου αι. ή -κατ’ άλλους- 

κοντά στα µέσα του 14ου) από τον άγιο Σίµωνα που ασκήτευε στην περιοχή.  

Σύµφωνα µε το θρύλο, το κτήριο αποπερατώθηκε αφού ένα θαύµα εµψύχωσε 

τους εργάτες, ώστε να το ολοκληρώσουν ακροβατώντας στον γκρεµό. 

 

 
Εικόνα 23: Η Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας χτισµένη στον απόκρηµνο βράχο, 

παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό θέαµα. 

Πηγή: http://athos.web-log.nl/athos_agios_oros_/13_simonos_petras/index.html  (10/7/2010) 
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Το 1364 ο Σέρβος ηγεµόνας Ιωάννης Ούγγλεσης εξέδωσε χρυσόβουλλο µε το 

οποίο προσέφερε πλουσιότατη χορηγία για τη µεγαλοπρεπή ανακαίνιση του 

µοναστηριού. 

Η ύπαρξη της Μονής αναφέρεται στο Τρίτο Τυπικό του Αγίου Όρους (1394), 

ενώ το χρυσόβουλλο του Ούγγλεση, που δεν έχει διασωθεί, τεκµηριώνεται 

από Πατριαρχικό σιγίλιο του Κύριλλου Λούκαρι (1623). 

Η Σιµωνόπετρα, δυστυχώς, χρειάστηκε αρκετές φορές τις χορηγίες ευλαβών 

ηγεµόνων, διότι δοκιµάστηκε περιοδικά από καταστροφικές πυρκαγιές: 1580, 

1622 και 1891. ∆εν τις είχε όµως πάντα: έτσι πέρασε αρκετά χρονικά 

διαστήµατα παρακµής και ερήµωσης µέχρι τις αρχές του 19ου αι. που ξεκίνησε 

η ανοικοδόµησή της, η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

 
Εικόνα 24: Άποψη του συγκροτήµατος. ∆ιακρίνονται τα νεότερα κτήρια δεξιά στη φωτογραφία. 

Πηγή: http://www.chalkidiki.com/athos/simonopetra.html (10/9/2010) 

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη Μονή ως «το τολµηρότερο οικοδόµηµα του Αγίου 

Όρους» και µάλλον έχουν δίκιο: Ο ψηλός βράχος πάνω στον οποίο έχει 

χτιστεί στενεύει προς τα επάνω, σαν πυραµίδα. Οι τοίχοι του µοναστηριού 

είναι κολληµένοι σύρριζα στα πλευρά του βράχου ενώ από τη µέση και πάνω 

η οικοδοµή προεξέχει και τα χαγιάτια των ορόφων της µοιάζουν σαν 

κρεµασµένα στο κενό. Μόνο η µία πλευρά του κτηρίου επικοινωνεί µε τη 

στεριά, όπου βρίσκεται το υδραγωγείο µε τις καµάρες. 
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Η αυλή βρίσκεται στην κορυφή του βράχου, γεγονός που περιορίζει πολύ την 

έκταση της καθώς και το µέγεθος του Καθολικού, που είναι αφιερωµένο στη 

Γέννηση του Χριστού. Η αυλή περιβάλλεται από τους τελευταίους ορόφους 

των οικοδοµηµάτων που αποτελούν τις πτέρυγες της Μονής. 

 

Εικόνα 25: Αεροφωτογραφία του µοναστικού συγκροτήµατος. ∆ιακρίνεται η µικρή αυλή 

µε το καθολικό στο κέντρο της και οι βαθµιδωτοί λαχανόκηποι. 

Πηγή: http://www.ert.gr/aerialphoto/showphoto.asp?mode=1&photoid=agio_oros/agio_50.jpg (4/8/2010) 

 

Εικόνα 26: Άποψη της Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας µε οµίχλη. Στο βάθος διακρίνεται η κορυφή του Άθω. 
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Ο στενός βράχος επέβαλλε την ανάπτυξη σε ύψος: Οι πτέρυγες έχουν 7, 8 ή 

9 ορόφους ανάλογα µε τη µορφολογία του βράχου. Στους ορόφους των 

θεµελίων της Μονής βρίσκονται σκαµµένοι διάδροµοι, µικροί βοηθητικοί χώροι 

και το οστεοφυλάκιο. 

Στους ψηλότερους ορόφους υπάρχουν εξώστες και σαχνισιά, χαρακτηριστικά 

της νεότερης αρχιτεκτονικής που συναντιέται στα αρχοντικά του 

βορειοελλαδικού χώρου. 

 
Εικόνα 27: Ανατολική άποψη. Το κτηριακό συγκρότηµα είναι χτισµένο στα πλευρά  

του βράχου ενώ στην κορυφή βρίσκεται η αυλή και το Καθολικό. 
Πηγή: http://athos.web-log.nl/athos_agios_oros_/13_simonos_petras/index.html  (10/7/ 2010) 

 

Τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Μονής – εκτός του βασικού 

συγκροτήµατος – είναι το υδραγωγείο µε τις συστοιχίες των τόξων, το οποίο 

έχει χτιστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους µεταξύ 14ου και 19ου αιώνα, ο 

νερόµυλος που τροφοδοτείται µε νερό από παρακείµενη στέρνα και το 

κτηριακό συγκρότηµα του αρσανά. Ο αρσανάς διαθέτει οχυρωµατικό πύργο 

και συνδέεται µε το µοναστήρι µε λιθόστρωτο, σχεδόν κατακόρυφο καλντερίµι: 

η ανάβαση διαρκεί από 30 µέχρι 45 λεπτά. 

Τέλος, σηµαντικό χαρακτηριστικό του χώρου είναι οι κήποι της Μονής που 

έχουν διαµορφωθεί στη νότια πλευρά του βράχου. 

Στην ευρύτερη περιοχή της η Μονή διαθέτει εξαρτήµατα που υποστηρίζουν 

άλλες, µη κοινοβιακές µορφές µοναστικής άσκησης: 6 Κελιά, 6 Καθίσµατα και 

2 Ερηµητήρια. 
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Κατοικείται από 100 περίπου µοναχούς που – σύµφωνα µε τις µαρτυρίες 

επισκεπτών – διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο της µόρφωσής τους καθώς 

και για την υψηλή ποιότητα των αναστηλωτικών έργων που γίνονται στη 

Μονή. 

 

Εικόνες 28-29: Ο αρσανάς µε τον οχυρωµατικό πύργο (πάνω) και το υδραγωγείο (κάτω) 
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Εικόνα 30: Η Σιµωνόπετρα κατά τον Ρώσο περιηγητή Βασίλειο Μπάρσκυ (1744) 
Πηγή: http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/General/History.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

3.1: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή είναι: 

1. Ένας τοπογραφικός χάρτης της ιδιοκτησίας της Μονής από τη Γ.Υ.Σ. 

(κλίµακα 1:5000, προβολή ΕΓΣΑ ’87, ισοδιάσταση 4 µέτρα) 
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2. Ψηφιακή κάτοψη του βασικού κτηρίου της Μονής. 

 

3. Κατακόρυφη τοµή ανατολή-δύση του βασικού κτηρίου της Μονής σε 

µορφή εικόνας µε γνωστή κλίµακα (εκπονήθηκαν από τη Μονή). 

 

4. Φωτογραφίες και σχέδια από τη Μονή και τη γύρω περιοχή. 
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3.2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Το πρώτο βήµα της επεξεργασίας των παραπάνω δεδοµένων ήταν η ψηφιακή 

απόδοση του αναγλύφου στο περιβάλλον λογισµικού GIS (Geographic 

Information Systems): Τα GIS είναι πληροφοριακά συστήµατα επεξεργασίας 

γεωγραφικών δεδοµένων που βασίστηκαν στην εξέλιξη επιστηµονικών 

τοµέων όπως τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά, η πληροφορική, η 

τηλεπισκόπηση, η τοπογραφία κ.λπ. Επιτρέπουν την αποθήκευση, την 

επεξεργασία, την ανάλυση και την συνδυαστική οπτικοποίηση µεγάλης 

ποικιλίας δεδοµένων που σχετίζονται µε το γεωγραφικό χώρο ή εξελίσσονται 

σ’ αυτόν. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό ArcMap 9.1 

της ESRI. 

Το δεύτερο βήµα ήταν η κατασκευή του τρισδιάστατου µοντέλου του 

κτηριακού συγκροτήµατος της Μονής µε λογισµικό CAD (Computer Aided 

Design): Τα CAD είναι προγράµµατα αυτοµατοποιηµένου µηχανολογικού – 

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, µε εργαλεία επεξεργασίας τρισδιάστατου σχεδίου, 

σε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας. Στην εργασία χρησιµοποιήθηκε το 

λογισµικό AutoCAD 2005 της Autodesk. 

Το τρίτο βήµα ήταν η δηµιουργία της τεκµηριωτικής ταινίας µικρής διάρκειας 

µε το λογισµικό ArcScene 9.1 της ESRI. 

Σύνθεση του αναγλύφου 

Για τη σύνθεση του αναγλύφου ήταν αναγκαία κατ’ αρχήν η δηµιουργία της 

χαρτογραφικής πληροφορίας µε την εισαγωγή του χώρου γύρω από τη Μονή 

από το χάρτη στον υπολογιστή, µε τη χρήση scanner. Ο χώρος γύρω από τη 

Μονή χρειάστηκε να σαρωθεί σε δύο ξεχωριστές εικόνες οι οποίες ενώθηκαν 

στη συνέχεια. 

Ακολούθησε η χαρτογραφική ψηφιοποίηση των ισοϋψών καµπυλών µε 

επιλογή σηµείων του εδάφους κατά µήκος τους σε γραµµική διανυσµατική 

µορφή (vector). 
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Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το δίκτυο ΤΙΝ (Triangulated Irregular Network). 

Πρόκειται για ένα ακανόνιστο δίκτυο τριγωνικών επιφανειακών εδρών που 

ορίζονται από τις συντεταγµένες εδάφους x, y, z που έχουν οριστεί κατά την 

ψηφιοποίηση των ισοϋψών καµπυλών. Το αποτέλεσµα είναι ένα συνεχές 

πλέγµα τριγώνων µε διαφορετικά µεγέθη: Στις περιοχές όπου οι υψοµετρικές 

αλλαγές είναι µεγάλες και τα σηµεία επιλογής είναι κοντινά, τα τρίγωνα είναι 

µικρά. Αντίθετα, στα σηµεία όπου το ανάγλυφο είναι οµαλό, τα τρίγωνα είναι 

µεγάλα. 

Ένα χαρακτηριστικό των δικτύων ΤΙΝ είναι ότι καλύπτουν το έδαφος µε πολύ 

µεγάλη λεπτοµέρεια (Χατζόπουλος, 2006) όµως, η ακρίβεια του µοντέλου που 

θα προκύψει εξαρτάται από την ακρίβεια των δεδοµένων εισαγωγής. 

Ακολούθησε η σύνθεση του ψηφιακού µοντέλου αναγλύφου (στο εξής DEM) 

µε τη µετατροπή του δικτύου ΤΙΝ σε ψηφιδωτή κανονικοποιηµένη µορφή 

(raster). Κάθε εικονοστοιχείο του DEM περιέχει την υψοµετρική του τιµή. Τα 

εικονοστοιχεία µε υψοµετρική τιµή 0 διαγράφηκαν. 

Σηµαντική ενίσχυση της τρισδιάστατης εικόνας του αναγλύφου επιτυγχάνεται 

µε τη δηµιουργία της σκίασης του αναγλύφου (hillshade): Κατά τη δηµιουργία 

του, υπολογίζεται ο προσανατολισµός στο χώρο για κάθε εικονοστοιχείο του 

DEM, καθορίζοντας αυτόµατα τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός στην 

επιφάνεια. 

Το hillshade δηµιουργείται σε µορφή raster και κάθε εικονοστοιχείο του 

περιέχει την τιµή του προσανατολισµού του, παρουσιάζοντας τα φυσικά 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά του τοπίου σε ανάγλυφη υφή. 

Έτσι, το ανάγλυφο παρουσιάζει ταυτόχρονα το υψόµετρο και τα φυσικά 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά του τοπίου σε ανάγλυφη υφή. Αυτού του τύπου 

η φωτορεαλιστική αναπαράσταση (που ονοµάζεται 2,5D) παρέχει µια εικόνα 

πολύ κοντά σ’ αυτό που βλέπει στερεοσκοπικά ο άνθρωπος (Kraak-Ormeling, 

2003, Σιδηρόπουλος, 2007) 

Τέλος, η θάλασσα αναπαραστάθηκε µε ένα απλό πολύγωνο vector. 
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∆ηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου του κτηριακού συγκροτήµατος 

Για τη σχεδίαση και την επεξεργασία του µοντέλου, είναι απαραίτητη η 

απόδοση κλίµακας στα δεδοµένα (ψηφιακή κάτοψη & κατακόρυφη τοµή): Η 

µπάρα κλίµακας στο υπόµνηµα της τοµής είναι 20 µέτρα. Στο περιβάλλον του 

λογισµικού σχεδιάστηκε µια γραµµή µήκους 20 και στη συνέχεια η τοµή 

µετασχηµατίστηκε (άλλαξε µέγεθος και µετακινήθηκε), έτσι ώστε η µπάρα 

κλίµακας να συµπέσει µε τη γραµµή. Αντίστοιχα µετασχηµατίστηκε και η 

κάτοψη, επιλέγοντας δύο δειγµατοληπτικά σηµεία στην τοµή και στην κάτοψη. 

Το τρισδιάστατο µοντέλο σχεδιάστηκε πάνω στην κάτοψη. Οι πληροφορίες 

για τα ύψη των αντικειµένων, αντλήθηκαν από την τοµή και δευτερευόντως 

από τις φωτογραφίες. 

Οι τοίχοι και οι εξώστες κατασκευάστηκαν ως κλειστά πολύγωνα (polylines) 

στα οποία δόθηκε ύψος (thickness) και υψόµετρο βάσης (elevation). Οι 

οροφές κατασκευάστηκαν ως επιφάνειες (surfaces) στις οποίες δόθηκαν 

συντεταγµένες x,y,z σε κάθε γωνία τους. Οι τρούλοι κατασκευάστηκαν ως 

τρισδιάστατες επιφάνειες (3d surfaces). Τα µπαλκόνια κατασκευάστηκαν ως 

πολύγωνα µε µικρό ύψος και επιφάνειες και τα κατακόρυφα δοκάρια των 

µπαλκονιών ως απλές γραµµές (lines). Το υδραγωγείο και η είσοδος 

κατασκευάστηκαν ως στερεά σώµατα (solids). Για να εµφανιστούν τα τόξα ως 

τρύπες στο υδραγωγείο, κατασκευάστηκαν ξεχωριστά στερεά σώµατα στις 

διαστάσεις τους και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν (subtract) από το στερεό σώµα 

του υδραγωγείου. 

Μετά την κατασκευή, τα αντικείµενα χρωµατίστηκαν κατάλληλα: 
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Τέλος, έπρεπε το τρισδιάστατο µοντέλο να µεταφερθεί στη σωστή θέση πάνω 

στο ανάγλυφο: Στο περιβάλλον GIS, επιλέχτηκαν δύο δειγµατοληπτικά σηµεία 

στο χάρτη, και ελέγχθηκαν οι συντεταγµένες τους. Στη συνέχεια, στο 

περιβάλλον AutoCAD, το κτήριο µετασχηµατίστηκε για µία ακόµα φορά 

σύµφωνα µε τα σηµεία αυτά. Επειδή στον αρχικό χάρτη, ο βορράς δε 

βρίσκεται στο επάνω µέρος αλλά διαγώνια, χρειάστηκε πρώτα να περιστραφεί 

αντίστοιχα το κτήριο κατά 57 µοίρες ώστε να διορθωθεί το πρόβληµα του 

προσανατολισµού. 

∆ηµιουργία της τεκµηριωτικής ταινίας µικρής διάρκειας 

Το hillshade οπτικοποιήθηκε µε διαβάθµιση χρώµατος στην κλίµακα του 

καφέ, ανάλογα µε την τιµή των εικονοστοιχείων του, δηλαδή τον 

προσανατολισµό. Στην τρίτη διάσταση οπτικοποιήθηκε σύµφωνα µε την 

υψοµετρική πληροφορία του TIN. 

Η γωνία πρόσπτωσης του φωτός ορίστηκε στις 30 µοίρες κατακόρυφα ως 

προς την επιφάνεια της γης, και στις 315 µοίρες οριζόντια ως προς το βορρά 

(βορειοδυτικά). 

 

Το βίντεο καταγράφηκε από το λογισµικό ArcScene. Η περιήγηση στο χώρο 

έγινε µε το εργαλείο πλοήγησης. 

Το αρχείο βίντεο δηµιουργήθηκε σε µορφή .avi µε µέθοδο συµπίεσης ffdshow 

video codec, έχει µέγεθος 22,5 MB και διαρκεί 3:27 λεπτά. 
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3.3: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με δεδοµένο ότι η σωστή εισαγωγή των δεδοµένων είναι καθοριστικής 

σηµασίας για την ποιότητα των αποτελεσµάτων, θα πρέπει να σηµειωθούν τα 

προβλήµατα των δεδοµένων που επηρέασαν το βαθµό αντιπροσώπευσης 

της πραγµατικότητας: 

- Ο χάρτης είναι σχετικά µικρής κλίµακας και δεν αποδίδει το ανάγλυφο µε 

τη λεπτοµέρεια που απαιτείται για να είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσµα στο 

βίντεο, όταν η εικόνα πλησιάζει στη Μονή. Το ανάγλυφο φαίνεται 

οµαλότερο απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα. 

- Στο χάρτη, χρησιµοποιείται η ίδια οπτική µεταβλητή για τις ισοϋψείς και τα 

µονοπάτια (λεπτή µαύρη γραµµή). Ως αποτέλεσµα, σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν γίνεται εύκολα κατανοητό αν µία γραµµή είναι µονοπάτι ή 

ισοϋψής. 

- Σε πολλά σηµεία οι ισοϋψείς επικαλύπτονται από µουτζούρες που 

παριστάνουν άλλες, άγνωστες πληροφορίες. Σε εκείνα τα σηµεία οι 

ισοϋψείς ψηφιοποιήθηκαν κατά προσέγγιση. 

- Η κατακόρυφη τοµή της Μονής έχει ληφθεί µε φωτογραφική µηχανή αντί 

για scanner. Η σελίδα του βιβλίου απ’ όπου προέρχεται δεν είναι ίσια και η 

φωτογραφία δεν µπορεί να είναι απολύτως κεντραρισµένη. Έτσι, η τοµή 

είναι παραµορφωµένη και η κλίµακα δεν είναι ίδια σε κάθε σηµείο. Ως 

αποτέλεσµα, είναι πιθανό να υπάρχουν λάθη στις αναλογίες του κτηρίου. 

- Η ψηφιακή κάτοψη δείχνει το κτήριο όπως ήταν σε παλαιότερη χρονική 

στιγµή. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι στο µεταξύ έχουν γίνει προσθήκες: Η 

βόρεια πτέρυγα για παράδειγµα δεν είχε στέγη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

οι διαστάσεις εκτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις φωτογραφίες. 

- Στην κάτοψη παρατηρήθηκαν επίσης µικρές ασυνέχειες στις γραµµές, 

γεγονός που θέτει υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία της. 

Επειδή το ArcScene δεν εµφανίζει τα αντικείµενα τύπου solid του AutoCAD 

(υδραγωγείο και είσοδος), χρειάστηκε να σχεδιαστούν ξανά τα συγκεκριµένα 

αντικείµενα ως polylines, χωρίς να φαίνονται τα τόξα που είχαν σχεδιαστεί 

αρχικά. 

Επιπλέον χρειάστηκε να αλλάξουν µερικά από τα χρώµατα που είχαν αρχικά 

επιλεγεί για το κτήριο, επειδή δεν εµφανίζονταν σωστά στο ArcScene. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του γεωγραφικού χώρου και των 

κτισµάτων του εφαρµόζεται ήδη ευρύτατα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο 

«παραδοσιακός» δισδιάστατος χάρτης χάνει τη σηµασία του. Το διαδίκτυο, 

που συµβάλλει στην παγκόσµια διάδοση της οπτικοποιηµένης πληροφορίας, 

φιλοξενεί πλήθος τεκµηριωτικών εφαρµογών που αφορούν κυρίως µνηµεία 

του παρελθόντος και εµβληµατικά τοπία του παρόντος. 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση του κόσµου διαφέρει σε αρκετά σηµεία από αυτή 

των δύο διαστάσεων:  

Η δισδιάστατη εικόνα είναι αποκλειστικά συµβολική ενώ στην εικόνα τριών 

διαστάσεων υπεισέρχεται αυξηµένος βαθµός ρεαλισµού. Η αύξηση του 

βαθµού ρεαλισµού επιτυγχάνεται µε απαιτητική εργασία επιστηµόνων πολλών 

ειδικοτήτων καθώς και µε το πλήθος και την ακρίβεια των δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται. 

Οι κανόνες οπτικοποίησης υψηλού βαθµού ρεαλισµού σχετίζονται µε 

• την απόδοση του εδαφικού αναγλύφου 

• την απόδοση του σχήµατος των κτηρίων  

• την απόδοση της υφής των υλικών (τσιµέντο, γυαλί, τούβλο κ.λπ.) 

• την απόδοση των καιρικών συνθηκών 

• το φωτισµό 

• την κίνηση της κάµερας  

Στις απλές εργασίες τρισδιάστατης αναπαράστασης, όπως είναι η παρούσα, ο 

βαθµός ρεαλισµού είναι περιορισµένος. 

Εν τούτοις, η σύγκριση των δισδιάστατων εικόνων που αποτελούν τα κύρια 

δεδοµένα της εργασίας και του τρισδιάστατου αποτελέσµατος, αποδεικνύει ότι  

έστω και µε περιορισµένο βαθµό ρεαλισµού η τρισδιάστατη εικόνα είναι πολύ 

περισσότερο κατανοητή και φιλική προς το χρήστη. 



45 

Στην παραπάνω εργασία δε δόθηκε σηµασία στην κλίµακα του τελικού 

αποτελέσµατος. Η κλίµακα είναι κεφαλαιώδους σηµασίας παράµετρος στο 

δισδιάστατο χάρτη και την τρισδιάστατη µακέτα. Στο βίντεο όµως χάνει τη 

σηµασία της, αφού µεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκειά του. 

Η εφαρµογή αποδεικνύει ότι τα προγράµµατα αυτοµατοποιηµένης σχεδίασης 

(CAD), συνεργάζονται µε τα συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). 

Τα CAD διαθέτουν γεωγραφικό σύστηµα συντεταγµένων και τα GIS 

αναγνωρίζουν τα δεδοµένα CAD σαν ξεχωριστό τύπο δεδοµένων. 

Στη συγκεκριµένη εργασία παρατηρήθηκε µερική ασυµβατότητα κατά την 

ανάγνωση δεδοµένων του AutoCAD 2005 από το ArcGIS 9.1: Το ArcGIS δεν 

εµφανίζει σωστά πολλά από τα χρώµατα των αντικειµένων του AutoCAD, ενώ 

τα ίδια χρώµατα τα εµφανίζει χωρίς κανένα πρόβληµα σε αντικείµενα του 

ArcGIS. Επιπλέον, το ArcGIS αναγνωρίζει µόνο τα αντικείµενα του AutoCAD 

που µοιάζουν µε vector, δηλαδή γραµµές, πολύγωνα, επιφάνειες και 

τρισδιάστατες επιφάνειες. ∆εν αναγνωρίζει τα στερεά σώµατα (solids), µια 

κατηγορία πιο σύνθετων αντικειµένων. 

Το ArcGIS δε δίνει καµία δυνατότητα επεξεργασίας αντικειµένων CAD. Η 

επεξεργασία πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον CAD και να αποθηκεύονται 

όταν δεν προβάλλονται στο ArcGIS. 

∆εδοµένου ότι τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι ξεπερασµένα, η 

διαλειτουργικότητα των GIS µε τα CAD θα έχει βελτιωθεί µέχρι σήµερα. 
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