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Η συντήρηση και αποκατάσταση των ιστο-
ρικών μνημείων είναι μια κατ’ εξοχήν συ- 
ντηρητική δραστηριότητα των σημερινών 
κοινωνιών. Τα μέσα για την πραγμάτωσή 
τους όμως έχουν αντιθέτως ένα 
δυναμικό χαρακτήρα και συνε-
χώς βελτιώνονται. Στα μοναδι- 
κά καλλιτεχνικής και ιστορικής 
αξίας μνημεία της Ακροπόλεως 
επιδιώχθηκε ένα αποτέλεσμα πι- 
στό στους αρχαίους τρόπους κα- 
τασκευής, αλλά με την εφαρμογή 
όλων των μέσων που θα έδιναν 
οικονομία δυνάμεων, ασφάλεια 
και ταχύτητα εκτελέσεως. 

Όπως θα δείτε, η σύγχρονη τε- 
χνολογία, τόσο για την εκτέλεση 
του κυρίως έργου όσο και για 
την τήρηση των επιβαλλομένων 
από την υφισταμένη δεοντολο-
γία δράσεων, αναπτύσσεται και 
προσφέρεται με πρωτοφανείς 
ρυθμούς. Εννοώ κυρίως στην 
τεκμηρίωση και στη διαγνωστική 
ζημιών και αλλοιώσεων στα 
αρχαία μνημεία, αλλά και στην 
αποθησαύριση και τη διάθεση 
των πληροφοριών. Κατά το ξε- 
κίνημα της Επιτροπής Συντηρή-
σεως Μνημείων Ακροπόλεως, 
προ 35 ετών, η επίγεια φωτο-
γραμμετρία ήταν κάτι το νεοφα-
νές και το Κέντρο Τοπογραφή-
σεων του Saint Mandé, μέσω της 
UNESCO, παρήγαγε τα πρώτα 
σχέδια φωτογραμμετρικής απο-
τυπώσεως στην Ακρόπολη, τα 
οποία λίγη βοήθεια μας έδωσαν. Ελάχιστοι 
διέβλεπαν τότε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές θα άλλαζαν άρδην τη φωτογραμμε-

τρία έτσι ώστε να έχουμε τα θαυμαστά επι-
τεύγματα που θα δείτε. 

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει δώσει νέες δυ- 

νατότητες στην τεκμηρίωση προ των επεμ-
βάσεων με ορθοφωτογραφίες και ακριβέ-
στατες απεικονίσεις, αν και στέρησε την 

παράλληλη διαγνωστική που γινόταν κατά 
την παραδοσιακή αποτύπωση. Σε μεγάλα 
όμως μεγέθη, όπως λ.χ. τα τείχη της Ακρο-
πόλεως ασφαλώς πλεονεκτεί δίνοντας 

ακριβείς μετρήσεις, απαραίτητες 
για τη διάγνωση ζημιών ή μικρο-
μετακινήσεων και εν συνεχεία τη 
σύνταξη αξιόπιστων μελετών. 

Η διαφάνεια όλων των ενεργειών 
της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνη-
μείων Ακρόπολης θεωρείται βα- 
σική υποχρέωσή μας. Σε αυτήν 
η ψηφιακή τεχνολογία έδωσε τε- 
ράστιες δυνατότητες με παγκό-
σμια, μέσω του Internet, εμβέλεια.

Πριν τελειώσω θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους τους συντελεστές 
της σημερινής ημερίδας και ιδι-
αιτέρως τη Διευθύντρια της Υπη-
ρεσίας, κ. Μαρία Ιωαννίδου, η 
οποία πέραν των πολλαπλών κα- 
θηκόντων της είχε την πρωτο-
βουλία και τη φροντίδα για την 
οργάνωσή της. Ευχαριστώ, επί-
σης, όλους τους ομιλητές, κα- 
θώς και όλους εσάς που προ-
σήλθατε στην εκδήλωση. Τέλος, 
ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό 
Συμβούλιο του νέου Μουσείου 
της Ακρόπολης για την παραχώ-
ρηση της αιθούσης στην οποία 
έγινε η παρούσα συγκέντρωση. 

Ομότ. Καθ. Χαράλαμπος Μπούρας
Πρόεδρος της ΕΣΜΑ

Χαιρετισμός
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καν για την αποτύπωση των μνημείων οι 
δυνατότητες που παρείχε η χρήση των συμ-
βατικών μεθόδων και οργάνων. Οι αποτυ-
πώσεις αυτές οδήγησαν στην παραγωγή 
σχεδίων υψηλής αισθητικής και ποιότητας, 
που αποτέλεσαν το υπόβαθρο των επεμβά-
σεων που έγιναν μέχρι σήμερα. Ειδικά 
όμως για τον λόφο της Ακρόπολης και τα 
Τείχη οι συμβατικές μέθοδοι δεν ήταν δυ- 
νατόν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα, 
κυρίως λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους 
του μνημείου, της δυσκολίας πρόσβασης 
σε περιοχές του, του έντονου αναγλύφου 
και της συνεχούς παρουσίας επισκεπτών 
στον αρχαιολογικό χώρο. 
Από πολύ νωρίς έγινε προσπάθεια αξιο-
ποίησης της φωτογραμμετρίας, της επι-
στήμης δηλαδή που χρησιμοποιεί πληρο-
φορίες για τα φυσικά αντικείμενα και το 
περιβάλλον που προέρχο-
νται από τη διαδικασία κα- 
ταγραφής, μέτρησης και ερ- 
μηνείας φωτογραφικών ει- 
κόνων. Είναι χαρακτηριστι- 
κό ότι η ανάγκη αποτύπω-
σης των Τειχών και του βρά-
χου με φωτογραμμετρική 
μέθοδο επισημαίνεται ήδη 
από την πρώτη συνεδρίαση 
της ΕΣΜΑ στις 25.2.1975 
και επανέρχεται πολύ συ- 
χνά στις συζητήσεις της Επι-
τροπής. Η μέθοδος αυτή αν 
και αποτελεί μία από τις τα- 
χύτερες τοπογραφικές με- 
θόδους γεωμετρικής τεκμη-
ρίωσης δεν είχε στο παρελ-
θόν ιδιαίτερα επιτυχή αποτε-
λέσματα στην αποτύπωση 
μνημείων, κυρίως εξαιτίας 
της δυσκολίας απόδοσης 
των ειδικών μορφών και χαρακτηριστικών 
των αντικειμένων, αλλά και της προϋπόθε-
σης ο τοπογράφος που εφαρμόζει τη μέ- 
θοδο να είναι εξοικειωμένος με την αρχαία 
αρχιτεκτονική. 
Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή ψηφια-
κών τεχνικών στη φωτογραμμετρία, αλλά 
και η εξειδίκευση τοπογράφων μηχανικών 
σε θέματα των μνημείων, έδωσαν τη δυνα-
τότητα παραγωγής ορθοφωτομωσαϊκών 
και τρισδιάστατων μοντέλων με υφή υψη-
λής ποιότητας και ακρίβειας. Η μέθοδος 
αυτή επιτρέπει, με την κατάλληλη επεξερ-
γασία και σύνθεση σημαντικού αριθμού 

φωτογραφιών, την παραγωγή ορθοφωτο-
μωσαϊκών που συνδυάζουν τη γεωμετρι- 
κή ακρίβεια του σχεδίου με την οπτική-
ποιοτική πληροφορία της φωτογραφίας. 
Οι δυνατότητες αυτές οδήγησαν την ΥΣ- 
ΜΑ στην απόφαση να αξιοποιήσει τα απο-
τελέσματα της φωτογραμμετρίας με χρημα-
τοδότηση από το πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΚτΠ). Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να τονισθεί η συνδρομή της αρ- 
χαιολόγου της ΥΣΜΑ κ. Δωρίνας Μουλ-
λού η οποία εργάσθηκε για τη διερεύνηση 
όλων των δυνατοτήτων που προσφέρο-
νταν για την εκτέλεση του έργου, τη δια-
μόρφωση της πρότασης προς την ΚτΠ και 
τη σύνταξη της μελέτης σχεδιασμού του 
έργου και συμμετείχε ενεργά και καθορι-
στικά στις επανειλημμένες συσκέψεις με 
την προϊσταμένη της μονάδας ένταξης και 

παρακολούθησης έργων του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
της ΚτΠ, κ. Τσιγάνη. Ανεκτίμητη, επίσης, 
υπήρξε η συμβολή της κ. Διονυσίας Μαυ-
ρομάτη, τοπογράφου μηχανικού με εξειδί-
κευση στη φωτογραμμετρία, υπαλλήλου 
της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτο-
γραμμετρίας και Κτηματολογίου του ΥΠΠΟ 
το 2006 και από τον Νοέμβριο του 2007 
υπαλλήλου της ΥΣΜΑ. Η κ. Μαυρομάτη 
συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διαδικασία της 
προετοιμασίας της προκήρυξης και στη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Η πρόταση της ΥΣΜΑ, με τίτλο «Ανά-

πτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συ- 
στημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών» 
και προϋπολογισμό 765.348,504 εγκρί-
θηκε τον Ιούνιο του 2006. 
Τα έργο περιέλαβε τελικά τα ακόλουθα 
υποέργα: 
1. Προμήθεια-Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
και Βασικού Λογισμικού Πληροφορικής-
Ασύρματης Δικτύωσης, Τοπογραφικού 
Γεωδαιτικού Σταθμού, Υπηρεσίες Χειρι-
σμού Τοπογραφικού Σταθμού, με προϋ-
πολογισμό 239.606,504. 
2. Μελέτη Ανάπτυξης Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των 
Αθηνών, με προϋπολογισμό 380.800,004.
3. Υπηρεσίες Αρχαιολογικής Τεκμηρίω-
σης, με προϋπολογισμό 144.942,004. 
Για το περιεχόμενο των υποέργων θα σας 
μιλήσουν οι ίδιοι οι συντελεστές τους. Εδώ 

παρατίθενται μερικά στοι-
χεία του 2ου υποέργου, που 
αποτελεί τη μεγαλύτερη σε 
έκταση παρόμοια εφαρμο- 
γή διεθνώς.  
Το υποέργο ανέλαβε μετά 
από διεθνή διαγωνισμό η 
Κοινοπραξία «Ελληνική Φω- 
τογραμμετρική - Geotech» 
στην οποία συμμετείχαν η 
Ελληνική Φωτογραμμετρι- 
κή ΕΠΕ, η Geotech ΟΕ, το 
National Research Council 
of Canada (NRC), το Ινστι-
τούτο Μεσογειακών Σπου-
δών του Ιδρύματος Τεχνο-
λογίας και Έρευνας Κρήτης 
και το Swiss Federal Insti-
tute of Technology (ETHZ) 
της Ζυρίχης. Επιβλέπουσες 
του έργου ανέλαβαν οι κ.κ. 
Δ. Μαυρομάτη και Δ. Μουλ-

λού, έως το τέλος του Ιουνίου 2009, οπότε 
έληξε η σύμβαση της τελευταίας με την 
ΥΣΜΑ. 

Κύριοι στόχοι του υποέργου ήταν: 
1. Η ίδρυση ενιαίων γεωδαιτικών δικτύων.
2. Η χαρτογράφηση του αναγλύφου της 
Ακρόπολης με πλήρη τοπογραφική και φω- 
τογραμμετρική αποτύπωση των Τειχών 
(σε κλίμακα 1:50 και 1:25) και της κάτοψης 
της Ακρόπολης (σε κλίμακα 1:100). 
3. Η τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) 
του Ερεχθείου και των Τειχών σε όλο το 
μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά. 

Φορτισμένα με το πνευματικό μήνυμα του 
παρελθόντος, τα μνημειακά έργα των λαών 
στέκονται σήμερα σαν ζωντανές μαρτυρίες 
της μακρόχρονης παράδοσής τους. Η αν- 
θρωπότητα, που αποκτά όλο και μεγαλύ-
τερη συνείδηση της ενότητας των ανθρώ-
πινων αξιών, τα θεωρεί κοινή κληρονομιά. 
Απέναντι στις μελλοντικές γενεές νοιώθει 
υπεύθυνη για τη διάσωσή τους και έχει 
χρέος να τα παραδώσει σ’ αυτές με όλο τον 
πλούτο και την αυθεντικότητά τους. 

Με τη διατύπωση αυτή της εισαγωγής του 
Χάρτη της Βενετίας, του πρώτου διεθνώς 
αποδεκτού θεωρητικού πλαισίου αρχών 
για τις επεμβάσεις στα μνημεία, καταγρά-
φεται το νόημα που αποδίδει ο σύγχρονος 
πολιτισμός στην αποκατάσταση των μνη-
μείων. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά, εκτός 
από την ανεκτίμητη πολιτιστική της αξία, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση συνείδησης 
μιας κοινής ιστορίας και πολιτισμού από 
όλους τους Ευρωπαίους και στη συνειδη-
τοποίηση ότι η προστασία της απαιτεί την 
υπευθυνότητα και τη συμμετοχή όλων των 
πολιτών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματοδότηση των 
έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των 
μνημείων του ευρωπαϊκού πολιτισμού από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία. Πρωταρχικός στόχος είναι η απο-
κατάσταση των φθορών των μνημείων, η 
εξασφάλιση της αυθεντικότητας της δομής 
και της μορφής τους και η ανάδειξη των 
ιστορικών και καλλιτεχνικών αξιών που 
αυτά ενσωματώνουν. 

Στις αρχές του Χάρτη της Βενετίας, που 
αντανακλά άμεσα τις κυρίαρχες αντιλήψεις 
της εποχής του, περιλαμβάνεται η αξιοποί-
ηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την 
αποκατάσταση των μνημείων, σε συνδυα-
σμό με τις παραδοσιακές τεχνικές και με- 
θόδους. Τα τελευταία χρόνια, νέες αντιλή-
ψεις που απορρέουν από την παγκοσμιο-
ποίηση του ζητήματος, επιτάσσουν τη χρή- 
ση σύγχρονης τεχνολογίας για τη μνημει-
ακή προστασία. Η προηγμένη τεχνολογία 
όλο και περισσότερο αξιοποιείται κατά τη 
διερευνητική και εκτελεστική φάση του 
προγράμματος προστασίας, αλλά και κατά 
τη φάση όπου επιδιώκεται η επαύξηση της 
αναγνωσιμότητας των μνημείων και της 
παιδευτικής τους επιρροής, σύμφωνα με 
τις κοινωνικές απαιτήσεις της σύγχρονης 

εποχής για περισσότερη κατανόηση, από-
λαυση και συμμετοχή στην πολιτιστική κλη-
ρονομιά. 
Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τόσο 
κατά την εκπόνηση των μελετών και ερευ-
νών, όσο και κατά την εκτέλεση των έργων, 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των επεμ-
βάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης, από 
την έναρξή τους το 1975 από την ΕΣΜΑ. 
Ειδικά από το 2000, μετά και τη δημιουρ-
γία της ΥΣΜΑ και την έναρξη του εκτετα-
μένου αναστηλωτικού προγράμματος στα 
μνημεία, η προηγμένη τεχνολογία υποστή-
ριξε την ανάπτυξη και επιτάχυνση των ερ- 
γασιών της Ακρόπολης και οδήγησε στην 
παραγωγή καινοτόμων επιστημονικών και 
τεχνικών μεθόδων και τεχνολογικών εφαρ-
μογών. Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη τε- 
χνολογία συνέβαλε:

• Στην αναδιάταξη αναστηλωμένων στο 
παρελθόν περιοχών των μνημείων και τη 
δημιουργία αρχιτεκτονικών μελών από συ- 
νανήκοντα θραύσματα. 
• Στη διερεύνηση με σύγχρονες επιστημο-
νικές μεθόδους της ευστάθειας των μνη-
μείων και της δομικής αποκατάστασής τους 
και στη δημιουργία σχετικής υπολογιστι-
κής μεθοδολογίας.
• Σε ελέγχους των φυσικών και μηχανικών 
χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής 
των μνημείων, καθώς και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται κατά την αναστηλωτική 
επέμβαση. 

• Στην ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών 
στη διάρκεια των έργων. Ως χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα θα πρέπει να αναφερ-
θούν η αποκατάσταση in situ κιόνων του 
οπισθονάου του Παρθενώνος και ο καθα-
ρισμός της επιφάνειας λίθων της δυτικής 
ζωφόρου του Παρθενώνος με πρωτότυπο 
σύστημα laser.  
• Στην ανάπτυξη σημαντικής τεχνογνωσίας 
όσον αφορά στα ανυψωτικά συστήματα 
που χρησιμοποιούνται στην αναστήλωση 
και πρωτότυπων κατασκευαστικών διατά-
ξεων για την επιτάχυνση των εργασιών. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι αρπάγες ανάρτησης αρχιτεκτονικών με- 
λών, οι τράπεζες συγκόλλησης, οι ειδικοί 
παντογράφοι και η πρωτότυπη μηχανή λά- 
ξευσης των ραβδώσεων των σπονδύλων 
των κιόνων από νέο μάρμαρο.  
• Στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής 
τράπεζας δεδομένων για τη διαχείριση και 
άμεση αξιοποίηση της συστηματικής τεκ-
μηρίωσης των επεμβάσεων. 

Οι εφαρμογές αυτές είναι λίγο ως πολύ 
γνωστές, αφού έχουν παρουσιασθεί στο 
παρελθόν. Αντικείμενο της ημερίδας απο-
τελεί η παρουσίαση των πιο πρόσφατων 
δραστηριοτήτων της ΥΣΜΑ με εφαρμογή 
σύγχρονης τεχνολογίας. Οι δραστηριότη-
τες αυτές είχαν τρεις στόχους:
1. Την τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύ-
πωση των μνημείων, των Τειχών και του 
βράχου.
2. Την ενόργανη παρακολούθηση και κα- 
ταγραφή της δομικής συμπεριφοράς, των 
παραμορφώσεων και των μικρομετακινή-
σεων, καθώς και των σεισμικών δράσεων 
στα μνημεία. 
3. Την ενημέρωση και την προβολή των 
αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης στο 
επιστημονικό και το ευρύ κοινό. 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση αποτελεί το 
πρώτο βήμα για την αποκατάσταση ενός 
μνημείου. Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
είναι η καταγραφή και αποτύπωση των 
μεταβολών της αρχικής γεωμετρίας του 
μνημείου και των βλαβών του, στοιχεία 
που σε συνδυασμό με τη μελέτη των ιστο-
ρικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων και 
της δομικής παθολογίας του μνημείου, 
αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για 
την αποκατάστασή του. Στην περίπτωση 
της Ακρόπολης, από το 1975 αξιοποιήθη-

Εικ. 1. Φωτογράφηση του νότιου Τείχους της 
Ακρόπολης με μπαλόνι. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2008

H σύγχρονη τεχνολογία στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Εικ. 2. Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της Ακρόπολης. 
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009



4. Η ανάπτυξη ευέλικτου Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (ΓΠΣ), σε συν-
δυασμό με την αναβάθμιση της υπάρχου-
σας βάσης δεδομένων των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων για τη διαχείριση του συνό-
λου των δεδομένων.
5. Η εξαγωγή όλων των δεδομένων στο 
διαδίκτυο. 
Η εκτέλεση του έργου παρουσίασε ιδιαιτε-
ρότητες και προβλήματα που επιλύθηκαν 
χάρις στην εξαιρετική συνεργασία των επι-
βλεπουσών με τους μελετητές του έργου. 
Πριν την έναρξη του έργου πραγματοποι-
ήθηκε αποψίλωση του λόφου και των Τει-
χών από ειδικούς αναρριχητές. Ιδιαίτερη 
δυσκολία παρουσιάσθηκε στη λήψη φωτο-
γραφιών στην Ακρόπολη με το ειδικό μπα-
λόνι, καθώς ήταν το μόνο μέσο το οποίο 
επετράπη να χρησιμοποιηθεί και το οποίο 
απαιτήθηκε να αντικατασταθεί τρεις φορές 
(εικ. 1). Η επιτυχία της φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στους συνεχείς ελέγχους και διορθώσεις 
των παραδοτέων κατά στάδια από την κ. Δ. 
Μαυρομάτη, που η εξοικείωσή της με τα 
μνημεία τής επέτρεπε να αναγνωρίζει αμέ-
σως όλες τις ασάφειες στην απόδοση των 
λεπτομερειών και να υποδεικνύει τη διόρ-
θωσή τους (εικ. 2-5). 
Στη συνέχεια, οι συντελεστές του έργου 
αναπτύσσουν τα επιμέρους ζητήματα, ως 
ακολούθως: 

• Η κ. Δ. Μαυρομάτη σχολιάζει τα προ-
βλήματα της φωτογραμμετρικής αποτύπω-
σης των μνημείων.
• Οι κ.κ. Β. Τσίγκας, Χ. Λιαπάκης, Λ. 
Γραμματικόπουλος, εκ μέρους της «Κοι-
νοπραξίας», μιλούν για τη φωτογραμμε-
τρική αποτύπωση και την τρισδιάστατη σά- 
ρωση των Τειχών και του Ερεχθείου.
• Ο κ. Γ. Αλεξόπουλος, πληροφορικός 
του Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ 
παρουσιάζει την αναμόρφωση της βάσης 
δεδομένων τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ.
• Οι αρχιτέκτονες της ΥΣΜΑ κ.κ. Β. Ελευ-
θερίου και B. Μανιδάκη αναπτύσσουν τη 
χρήση της φωτογραμμετρίας ως εργαλείου 
της αρχιτεκτονικής έρευνας. 

Η δεύτερη ενότητα της ημερίδας είναι αφι-
ερωμένη στην ενόργανη παρακολούθηση 
και καταγραφή της δομικής συμπεριφο-
ράς, των παραμορφώσεων και των μικρο-
μετακινήσεων, καθώς και των σεισμικών 
δράσεων στα μνημεία. Όλες οι δραστηριό-
τητες που περιγράφονται στη συνέχεια χρη-
ματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Πολι-
τισμός» του Γ� ΚΠΣ. 
Τα μνημεία της Ακρόπολης έχουν υποστεί 
ανά τους αιώνες πλήθος καταπονήσεων και 
τα ιστάμενα τμήματά τους έχουν ανταπο-
κριθεί ικανοποιητικά. Οι γεωμετρικές πα- 
ραμορφώσεις, οι μετακινήσεις και οι βλά-
βες που έχουν υποστεί αποτελούν τα τεκ-

μήρια της μακραίωνης συμπεριφοράς τους 
σε φορτία, κάτι που δεν ισχύει για τα νεώ-
τερα κτήρια. Μεγάλη σημασία, συνεπώς, 
έχει η αποτύπωση των βλαβών και η διά-
γνωση των αιτίων που τις προκάλεσαν, 
διαδικασία που συμβάλλει στην αναγνώ-
ριση των προβλημάτων της κατασκευής 
και τον αντισεισμικό σχεδιασμό των επεμ-
βάσεων. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η μελέτη των προβλη-
μάτων των περιμετρικών Τειχών της Ακρό-
πολης, μνημείου εξαιρετικής σημασίας. Οι 
συνεχείς επισκευές του από την αρχαιό-
τητα έως σήμερα συνέβαλαν στη διατή-
ρησή του. Παρ’ όλ’ αυτά δομικές βλάβες, 
όπως ρηγματώσεις, διάκενα και έντονες 
παραμορφώσεις είναι εμφανείς σε πολλές 
περιοχές της αρχαίας κατασκευής, όπως 
και στα νεώτερα επισκευασμένα τμήματα. 
Το πρόγραμμα που βρίσκεται σήμερα σε 
πλήρη ανάπτυξη αφορά στη συστηματική 
παρακολούθηση του Τείχους, με στόχο τη 
διερεύνηση της στατικής του επάρκειας, τη 
σύνταξη μελετών και την πραγματοποίηση 
επεμβάσεων σωστικού χαρακτήρα σε αυτό. 

Ανάμεσα στις εφαρμογές των τελευταίων 
χρόνων, οι σημαντικότερες είναι: 
• Γεωφυσικές διασκοπήσεις: πραγματο-
ποιήθηκαν ηλεκτρικές τομογραφίες με στό- 
χο τον καθορισμό διατομών στη νότια πλευ- 
ρά του Τείχους. Δεν κατέστη δυνατός ο 
καθορισμός ακριβών γεωμετρικών διατο-
μών του Τείχους, αλλά εντοπίσθηκαν οι 
περιοχές με υψηλό ποσοστό υγρασίας. 
• Εγκατάσταση δικτύου επτά επιταχυνσιο-
γράφων σε χαρακτηριστικά σημεία του βρά-
χου και του Παρθενώνα. Στόχος της ανά-
πτυξης του δικτύου, που πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, είναι η καταγραφή των σεισμικών 
συμβάντων και η απόκριση του λόφου και 
των μνημείων σε αυτά. Ήδη έχει καταγρα-
φεί η σεισμική κίνηση του βράχου από τον 
σεισμό της Ανδραβίδας (8.6.2008), με μέ- 
γιστη επιτάχυνση 6mg καθώς και από τον 
σεισμό του Μαντουδίου (14.10.2008), με 
μέγιστη επιτάχυνση 4mg. Αυτές είναι και 
οι πρώτες καταγραφές σεισμικών συμβά-
ντων επί του ιερού βράχου. Ο κ. Ι. Κα- 
λογεράς εκ μέρους του Γεωδυναμικού Ιν- 
στιτούτου παρουσιάζει το πρόγραμμα και 
τις δυσκολίες υλοποίησης του. 
• Εγκατάσταση συστήματος οπτικών ινών 
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με αισθητήρες παραμόρφωσης, θερμοκρα-
σίας και πίεσης σε χαρακτηριστικές θέσεις 
του περιμετρικού Τείχους και των μνη-
μείων. Ο κ. Β. Αστρεινίδης, εξωτερικός 
συνεργάτης της Υπηρεσίας και ο Δ. Εγγλέ-
ζος, παρουσιάζουν την εφαρμογή αυτή. 
• Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας τοπογρα-
φικών στόχων επί του Τείχους. Οι μετρή-
σεις αποσκοπούν στην παρακολούθηση 
μικρομετακινήσεων σε χαρακτηριστικά ση- 
μεία του Τείχους με τοπογραφικό όργανο 
υψηλής ακρίβειας. Την εφαρμογή παρου-
σιάζουν η αρχιτέκτων της ΥΣΜΑ κ. Β. Μα- 

νιδάκη μαζί με τους εξωτερικούς συνεργά-
τες της Υπηρεσίας, κ.κ. Θ. Ηλιόπουλο, Σ. 
Λελούδα και Ι. Παρτσινέβελο. 
• Ο γεωτεχνικός μηχανικός κ. Δ. Εγγλέζος, 
υπάλληλος της ΥΣΜΑ έως το τέλος Ιου-
νίου 2009, θα παρουσιάσει την εφαρμογή 
των δεδομένων των καταγραφών στις με- 
λέτες στερέωσης των περιμετρικών Τειχών. 

Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθούν οι πρό-
σφατες δράσεις της ΥΣΜΑ που στοχεύουν 
στην ενημέρωση του επιστημονικού και του 
ευρέως κοινού για τα μνημεία και τα ανα-

στηλωτικά έργα. Οι «Ψηφιακές δράσεις της 
ΥΣΜΑ» με προϋπολογισμό 500.000,004 
αποτελούν υποέργο του έργου «Ψηφιοποί-
ηση και ψηφιακή τεκμηρίωση συλλογών 
και μνημείων του ΥΠΠΟ» και περιλαμβά-
νουν: 
• Τη δημιουργία αίθουσας εικονικής πραγ-
ματικότητας (Virtual Theatre) στο Νέο 
Μουσείο Ακρόπολης. Στην αίθουσα αυτή 
θα διεξάγονται στερεοσκοπικές και απλές 
προβολές ταινιών για την ιστορία των ανα-
στηλώσεων των μνημείων της Ακρόπολης. 
• Την αναμόρφωση της ιστοσελίδας της 
ΥΣΜΑ. 
• Την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΣ- 
ΜΑ με στόχο τη δημιουργία Ηλεκτρονι-
κής Βιβλιοθήκης (e-library).
• Τη δημιουργία συστήματος Ηλεκτρονι-
κής Μάθησης (e-learning). 
• Τη δημιουργία ταινιών με τρισδιάστατα 
γραφικά. Ήδη η ΥΣΜΑ έχει δημιουργήσει 
τρεις ταινίες με τίτλους «Η Ακρόπολη στην 
Αρχαιότητα», «Χτίζοντας έναν αρχαίο ναό» 
και «Η αναστήλωση του Ερεχθείου». 
• Την εγκατάσταση ηλεκτρονικών ενημε-
ρωτικών σταθμών (infokiosks) στην Ακρό-
πολη.

Με την ολοκλήρωση του μεγάλου αναστη-
λωτικού προγράμματος, που ξεκίνησε το 
2000, μία δημιουργική περίοδος των ανα-
στηλώσεων της Ακρόπολης θα κλείσει· μία 
άλλη θα ξεκινήσει. Για τα επόμενα χρόνια 
προγραμματίζονται επεμβάσεις στις υπό-
λοιπες περιοχές των μνημείων που παρου-
σιάζουν δομικά προβλήματα. Είναι πεποί-
θησή μου ότι στη νέα φάση των εργασιών 
κινητήριες δυνάμεις θα αποτελούν η γνώση 
και η εμπειρία, που αποκτήθηκε τα προη-
γούμενα χρόνια, μαζί με το δημιουργικό 
πνεύμα και τον ενθουσιασμό που χαρακτή-
ρισε την περίοδο που τελειώνει. Με τον 
τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να δούμε τα 
μνημεία της Ακρόπολης αναστηλωμένα, 
όχι μόνον ως διαχρονικά σύμβολα του κλα-
σικού ελληνικού πνεύματος, αλλά και ως 
μαρτυρίες της επιστημονικής και τεχνικής 
γνώσης της σύγχρονης Ελλάδας. 

Μαρία Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Εικ. 4. Ορθοφωτομωσαϊκό βορείου Τείχους της Ακρόπολης. 
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Εικ. 3. Ορθοφωτομωσαϊκό του Αρχαίου Ναού.
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Εικ. 5. Τμήμα ορθοφωτομωσαϊκού της κάτοψης του Παρθενώνα (δυτική πλευρά). 
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009
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Εισαγωγή
Η περιορισμένη χρήση ψηφιακών γεω-
γραφικών δεδομένων στη Δημόσια Διοί-
κηση, καθώς και εφαρμογών Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για 
την υποστήριξη του σχεδιασμού και τη λή- 
ψη αποφάσεων, συνιστά ουσιαστικό παρά-
γοντα αναπτυξιακής υστέρησης με ταυτό-
χρονη αδυναμία παροχής υπηρεσιών υψη-
λού επιπέδου. Η παρούσα εισήγηση θα πε-
ριγράψει τη μεθοδολογία η οποία ακολου-
θήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορί-
ας (ΚτΠ), με στόχο την ορθολογική κατα-
νομή των διαθέσιμων πόρων για δράσεις 
ανάπτυξης υποδομών χωρικών δεδομέ-
νων, αλλά και συνοδευτικών εφαρμογών 
GIS.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) 
και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), σε αντίθε-
ση με τα υπόλοιπα Τομεακά και Περιφε-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ ΚΠΣ, είναι 
ένα καινοτόμο και ταυτόχρονα πολυτομε-
ακό οριζόντιο πρόγραμμα που διαπερνά 
όλους τους τομείς ανάπτυξης σε όλα τα 
διοικητικά επίπεδα. Έχει σχεδιαστεί με τρό- 
πο ο οποίος έχει έντονη περιφερειακή διά-
σταση και η πλειονότητα των δράσεών του 
έχει πανελλαδική εμβέλεια: 
• Με τοπικές υπηρεσίες (Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών). 
• Με ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις (Δι-
κτυωθείτε, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, ΜΕ-
ΤΕΧΩ, Ψηφιακό Μέλλον, Ευφυείς Με-
ταφορές). 
• Με προγράμματα κατάρτισης και απα-
σχόλησης ανέργων και εκπαίδευσης εκπαι-
δευτικών στις τεχνολογίες πληροφορίας 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
• Με δημιουργία υπηρεσιών πανελλαδικής 
πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου (Τaxis-
net, Περιουσιολόγιο, Κτηματολόγιο, Ikanet).
• Με δημιουργία του Δικτύου Δημόσιας 
Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα σε κάθε Περι-
φέρεια και Νομαρχία.
• Με δημιουργία 3.500 εργαστηρίων πλη-
ροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης και αναβάθμιση των σχολικών δι-
κτύων.
• Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. 

• Eθνική Yποδομή Γεωγραφικών Πληρο-
φοριών και δράσεις εφαρμογών GIS, σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 
το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα 
χρηματοδοτήσει δράσεις που θα ενισχύ-
σουν την Εθνική Υποδομή Χωρικών Πλη-
ροφοριών με βάση τα παραρτήματα της 
Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE, όπως αυ- 
τά εκδίδονται σταδιακά και παράλληλα θα 
ενισχυθούν οι εφαρμογές των εμπλεκομέ-
νων φορέων, με βάση τη διαλειτουργικό-
τητα των δεδομένων.

Τι είναι τα GIS;
Τα στοιχεία που περιγράφουν ένα σύνολο 
ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών μιας οντότη-
τας του φυσικού ή ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος αποτελούν μια περιγραφική πλη-
ροφορία. Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισ-
μός ενός μνημείου ως βυζαντινού περι-
γράφει τη χρονολογία που κατασκευάστη-
κε το μνημείο αυτό. Όμως η πληροφορία 
αυτή από μόνη της, αν και μπορεί να προσ-
διορίσει μια ιδιότητα του μνημείου, εντού-
τοις δεν δίνει καμία χωρική διάσταση σε 
αυτό. Αντίθετα, ένας χάρτης της Ελλάδας 
που θα τοποθετούσε το μνημείο στη Θεσ-
σαλονίκη αποτελεί ένα χρήσιμο δεδομένο.
Ο συνδυασμός της χωρικής με την περι-
γραφική πληροφορία μιας οντότητας και 
μάλιστα με τη χρήση ΤΠΕ αποτελεί ένα 
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα - 
Geographical Information System (GIS).
Πολλά είναι τα στοιχεία που συμβάλλουν 
στο να είναι ένα GIS αποτελεσματικό και 
λειτουργικό. Το βασικότερο από όλα είναι 
ο σωστός σχεδιασμός. Θα πρέπει να δοθεί 
μεγάλο βάρος:
• στην ακρίβεια του αποτελέσματος μέσω 
των σωστών προδιαγραφών,
• στην πηγή των δεδομένων (επιλογή πρω-
τογενών ή/και δευτερογενών δεδομένων),
• στον σχεδιασμό της γεοχωρικής βάσης – 
βάση περιγραφικών δεδομένων, χωρικά 
δεδομένα, ακρίβεια, σαφήνεια, απόδοση, 
ενημέρωση, ιστορικότητα, συμβατότητα.

Τα πλεονεκτήματα των GIS είναι πάρα πολ-
λά σε σχέση με τα απλά πληροφοριακά 
συστήματα ή την αυτοματοποιημένη χαρ-
τογραφία, αλλά δεν κρίνεται σκόπιμο να 
αναφερθούν εδώ. Το μόνο σημείο που 
αξίζει αναφοράς είναι ότι τα συστήματα 

αυτά αποτελούν σημαντικό εργαλείο λή-
ψης αποφάσεων. Κι αυτό από μόνο του 
αποτελεί τομή στη Δημόσια Διοίκηση.

Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Σκοπιμότητα και σχήμα λειτουργίας 
Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων
Η Εθνική Υποδομή θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των αναγκαίων ενεργειών, σε ορ-
γανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο, με σκο-
πό την προσαρμογή της ευρύτερης Δημό-
σιας Διοίκησης στις οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αναφορικά με τις μεθόδους 
οργάνωσης και διάθεσης γεωγραφικών πλη-
ροφοριών στο Διαδίκτυο (INSPIRE). Στό-
χος είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους λει-
τουργικού και παραγωγικού συστήματος 
για τη διάθεση γεωγραφικών και θεματι-
κών πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το σύ-
στημα θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες προς πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και 
προς το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.
Σήμερα, πλην της εκφρασμένης πρόθεσης 
κάποιων φορέων να στηρίξουν τη δημι-
ουργία μιας Εθνικής Υποδομής Χωρικών 
Δεδομένων, δεν υφίσταται κανένας απολύ-
τως συντονισμός, δεν υπάρχουν κοινά πρό-
τυπα που να χρησιμοποιούνται, ενώ είναι 
παντελώς αδύνατη η διαλειτουργικότητα 
μεταξύ δεδομένων φορέων – ακόμη και 
μεταξύ υπηρεσιών του ιδίου φορέα. Πα-
ράλληλα, η ευρωπαϊκή κατάσταση είναι 
υπό διαμόρφωση και βασίζεται κυρίως σε 
ολοκλήρωση εθνικών υποδομών. Το γε-
γονός ότι στην Ελλάδα ήδη εκτελούνται 
πληθώρα έργων που αφορούν σε Γεωγρα-
φικά Πληροφοριακά Συστήματα, κάνει 
επιτακτικό τον συντονισμό τους και την 
εναρμόνιση των αποτελεσμάτων τους, ώστε 
τα παραγόμενα γεωγραφικά δεδομένα να 
εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πληρο-
φοριακό σύστημα, να μπορούν να επανα-
χρησιμοποιούνται και να συμβάλλουν στην 
από μακρόν συζητούμενη Εθνική Υποδο-
μή Γεωγραφικών Πληροφοριών. 

Με την υλοποίηση μιας ελληνικής Εθνικής 
Υποδομής Χωρικών Δεδομένων θα επι-
τευχθούν τα ακόλουθα: 
1. Θα υφίσταται ένα σύνολο ενιαίων προ-
διαγραφών προς υιοθέτηση από τους φο-
ρείς για την εναρμόνιση και διάθεση των 
δεδομένων τους. 
2. Θα είναι δυνατός ο εντοπισμός και η 

πρόσβαση σε δεδομένα των φορέων μέσω 
του portal της Εθνικής Υποδομής Χωρικών 
Δεδομένων και η εν συνεχεία ενοποίησή 
τους προς όφελος του εκάστοτε χρήστη. 
3. Θα υφίσταται η δυνατότητα ένταξης 
στην Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομέ-
νων άλλων δεδομένων και υπηρεσιών από 
οποιαδήποτε δραστηριότητα γεωπληρο-
φορικής στη χώρα. 
4. Θα υπάρχει εναρμόνιση με διεθνή και 
ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως η INSPIRE. 

Λειτουργικές απαιτήσεις 
Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων
Γενικά η Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδο-
μένων θα πρέπει να υποστηρίζει τρεις θε-
μελιώδεις ενέργειες χρήστη:
• Την ανεύρεση των γεωγραφικών πόρων. 
• Την αξιολόγηση των διαθέσιμων γεω-
γραφικών πόρων. 
• Τη χρήση των κατάλληλων πόρων. 

Πλαίσιο Ανάπτυξης και 
Διαλειτουργικότητας Εθνικής Υποδομής
Χωρικών Δεδομένων 
Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας της Εθνι-

κής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων θα 
προσδιορίζει τις διεργασίες εναρμόνισης, 
ορίζοντας τον τρόπο αναπαράστασης των 
χωρικών, τοπολογικών και χρονικών χα-
ρακτηριστικών των οντοτήτων, της σημα-
σιολογίας τους, των μεταδεδομένων τους 
και των λειτουργιών ή/και υπηρεσιών που 
επιδρούν σε αυτές. Είναι απαραίτητο να 
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διασφαλίζει:
• ότι τα χωρικά δεδομένα θα αποθηκεύο-
νται, θα συντηρούνται και θα διατίθενται 
στην πλέον κατάλληλη μορφή τους,
• ότι θα είναι δυνατόν να συνδυαστούν 
δεδομένα από διάφορες πηγές ανά την Ελ-
λάδα και να μοιρασθούν μεταξύ πολλα-
πλών χρηστών και εφαρμογών,
• ότι θα είναι δυνατή η πρόσβαση δεδομέ-
νων ενός επιπέδου της Δημόσιας Διοίκη-
σης από άλλα επίπεδα (τοπικό, υπερτοπι-
κό, εθνικό, ευρωπαϊκό).

Ταυτόχρονα, για την επίτευξη διαλειτουρ-
γικότητας, είναι εξίσου σημαντική η ανά-
πτυξη προδιαγραφών για την καταγραφή 
των μεταδεδομένων. Σύμφωνα με τα πρό-
τυπα της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE, 

θα υπάρχουν δύο είδη μεταδεδομένων: τα 
μεταδεδομένα για τις γεωγραφικές πληρο-
φορίες και τα μεταδεδομένα των υπηρεσι-
ών χωρικών δεδομένων. Οι προδιαγραφές 
θα πρέπει να καθορίζουν το είδος, το περι-
εχόμενο και τη δομή των μεταδεδομένων 
των δύο προαναφερθέντων κατηγοριών. 
Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παρακά-
τω θέματα:
• Κανόνες για τη δημιουργία, συντήρηση 
και ενημέρωση των μεταδεδομένων.
• Δυνατότητα πιστοποίησης, ποιότητας και 
ακρίβειας μέσω των μεταδεδομένων.
• Υποστήριξη επιπλέον γλωσσών και σετ 
χαρακτήρων (για τη σύνδεση με την IN-
SPIRE ή άλλες διεθνείς χωρικές υποδο-
μές).
• Συμβατότητα με ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα.

Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα
Μέχρι και πριν έξι περίπου χρόνια, ελλεί-
ψει συνολικού εθνικού ή ευρωπαϊκού πλαι-
σίου για μια ενιαία υποδομή χωρικών δε-
δομένων, δεν υπήρχαν συντονισμένες εθνι-
κές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυν-
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2. Ανάπτυξη εφαρμογών ΓΠΣ για την κά-
λυψη εξειδικευμένων αναγκών των φορέ-
ων σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επί-
πεδο, ώστε να δημιουργηθούν υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων.
3. Ανάπτυξη εφαρμογών που προσανατο-
λίζονται σε θέματα περιβάλλοντος. 
Τα έργα εντάχθηκαν σταδιακά, ξεκινώντας 
με τις δράσεις εθνικής εμβέλειας στους φο-
ρείς που κατέχουν το βασικό όγκο χωρικών 
πληροφοριών στη χώρα (Υπουργεία) και 
ακολούθησαν τα έργα που θα παρήγαγαν 
νέα δεδομένα και θα ανάπτυσσαν εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες χωρικών δεδομένων. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε όλα τα ενταγμέ-
να έργα υπάρχει ως όρος η συμμετοχή/
συνεισφορά του φορέα στην Εθνική Υπο-
δομή Χωρικών Δεδομένων, όταν οριστεί 
υπεύθυνος συντονιστής φορέας.

Βασικές υποδομές σε χωρικά δεδομένα
ΟΚΧΕ: 4.200.0004
Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωγρα-
φικών Πληροφοριών.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων: 6.000.0004
Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεω-
γραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού 
Τομέα. 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - ΓΥΣ:
4.500.0004 
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης και Διάχυσης Γεωγραφικής 
Πληροφορίας και Δημιουργία Βάσης Γε-
ωγραφικών Δεδομένων της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού.

ΥΠΕΧΩΔΕ: 4.500.0004   
Δημιουργία Ψηφιακών Γεωγραφικών Δε-
δομένων, Δημιουργία Μεταδεδομένων, 
Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης, Υλο-
ποίηση Δικτυακού Κόμβου για την Παρο-
χή Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση του 
Πολίτη Μέσω Διαδικτύου και Ηλεκτρονι-
κών Μέσων. 

ΥΠΕΧΩΔΕ-Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχε-
διασμού: 4.150.0004
Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εθνικού 
Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

Επίσης, το σύνολο των χωρικών δεδομέ-
νων για τη χώρα ενισχύεται και από μέρος 

των δράσεων του μέτρου 2.9 του ιδίου 
προγράμματος «Υποδομές τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών για ένα 
σύγχρονο κτηματολόγιο» ανεβάζοντας τον 
προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων σε 
108.868.240,114 

Εξειδικευμένες εφαρμογές 
Πληροφοριακά συστήματα στον τομέα πε-
ριβάλλοντος και μεταφορών και GIS εφαρ-
μογές: 26.000.0004

Περιφέρειες, Νομαρχίες: Πληροφοριακά 
συστήματα στον τομέα περιβάλλοντος και 
μεταφορών. Ενδεικτικές δράσεις: τηλεπα-
ρακολούθηση για Πυροπροστασία Δασών, 
Δίκτυα Συνδυασμένων Μεταφορών, Δια-
χείριση Κυκλοφορίας.

Εξειδικευμένες GIS εφαρμογές στα Υπουρ-
γεία. Ενδεικτικές δράσεις: ΓΠΣ Δημόσιας 
Περιουσίας, ΓΠΣ υδρογραφικών στοιχείων.

Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρ-
χιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας - ΚτΠ 
ΑΕ, 12.500.0004

Δημιουργία εφαρμογών GIS για τους Δή-
μους της Χώρας: 15.000.0004. Ενδεικτι-
κές δράσεις: πολεοδομικές εφαρμογές, δι-
αχείριση στόλου οχημάτων, οδηγός πό-
λης, διαχείριση parking, πρασίνου, ακίνη-
της περιουσίας του δήμου, διαχείριση δι-
κτύων (ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, φυ-
σικό αέριο).

ΕΣΥΕ: Γεωπληροφοριακή Πύλη:
4.000.0004

ΥΠΑΑΤ: Ψηφιοποίηση των δηλούμενων 
αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ 2003 ανά παρα-
γωγό: 2.647.940,514 

Εφαρμογές για την άμεση αντιμετώπιση 
των παρελκομένων προβλημάτων, αλλά 
και για την περαιτέρω προστασία του περι-
βάλλοντος, ώστε σε σύντομο χρονικό διά-
στημα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
αειφορικής (βιώσιμης) ανάπτυξης στις πυ-
ρόπληκτες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
21.000.0004 

Ως προς την πορεία υλοποίησης, τα έργα 
έχουν ολοκληρωθεί στην πλειονότητά τους.

Συμπεράσματα
Οι προσπάθειες υλοποίησης έργων που 
συνάδουν με την κοινοτική οδηγία IN-
SPIRE μέσω του ΕΠ «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας» μπορεί να μη είναι οι μοναδι-
κές, αλλά είναι οι μόνες συντονισμένες, 
στοχευμένες και με υψηλό διατιθέμενο προ-
ϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα.
Η υλοποίηση των έργων αυτών αναμένε-
ται να δημιουργήσει καινοτόμες διαδικασί-
ες στο εσωτερικό των φορέων, απλοποιώ-
ντας τον τρόπο εργασίας τους μέσω της 
αυτοματοποίησής του, αλλά και μέσω της 
συστηματικής επικαιροποίησης των χωρι-
κών δεδομένων τους, βελτιστοποιώντας 
παράλληλα τους μηχανισμούς λήψης απο-
φάσεων. 
Επομένως, θα αυξηθεί το επίπεδο αποτελε-
σματικότητας των φορέων, με ταυτόχρονη 
αύξηση της εξωστρέφειας και της εξυπη-
ρέτησης του πολίτη, σε περιφερειακό-το-
πικό επίπεδο, ενισχύοντας και προβάλλο-
ντας τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Δη-
μόσιας Διοίκησης.
Παράλληλα, η σταδιακή καθιέρωση εταιρι-
κών σχέσεων μεταξύ φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης, Πανεπιστημίων και Ιδιωτικού 
Τομέα θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων, με ταυτόχρονη μείωση των επι-
καλύψεων και βελτίωση της διαλειτουργι-
κότητας. Η τεκμηρίωση και η σταδιακή 
αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων, 
ιδιαίτερα με τη χρήση των μεταδεδομένων 
αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κό-
στος δημιουργίας ψηφιακής γεωγραφικής 
πληροφορίας επιτυγχάνοντας οικονομίες 
κλίμακας. 
Τέλος, η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνο-
γνωσίας που τα έργα αυτά θα επιφέρουν, 
αναμένεται να εξισορροπήσει τη διαχείριση 
των ψηφιακών χωρικών δεδομένων τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διαπεριφερειακό και 
ενδοπεριφερειακό-τοπικό επίπεδο, συνει-
σφέροντας στη σταδιακή δημιουργία μιας 
συναντίληψης, τόσο για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας υποδομής χωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών, όσο και για τον τρόπο συντο-
νισμού των ενεργειών που απαιτούνται για 
αυτή.

Σμαράγδα Τσιγάνη 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Msc 

Προϊσταμένη Μονάδας 
Παρακολούθησης Έργων ΕΥΔ 

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ση. Σε αυτό συνέβαλε, εκτός από την έλ-
λειψη ενημέρωσης και πόρων, η απροθυ-
μία των φορέων του δημοσίου τομέα να 
συνεργαστούν μεταξύ τους και να ανταλ-
λάξουν χωρικά δεδομένα, τα οποία αντιμε-
τώπιζαν ως ιδιοκτησία του κάθε φορέα και 
όχι της χώρας. Οι όποιες προσπάθειες για 
ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων ή 
εξαρχής απόκτηση ψηφιακών δεδομένων 
γινόταν αποσπασματικά και χωρίς ενιαίες 
προδιαγραφές. Στην παραπάνω κατεύθυν-
ση συνέβαλε και η μικρή διείσδυση νέων 
τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση που 
εμπόδιζε τους φορείς, μεταξύ άλλων, να 
αντιληφθούν τις δυνατότητες αξιοποίησης 
των χωρικών δεδομένων, μέσω χρήσης 
εξειδικευμένων εφαρμογών.

Η παραπάνω κατάσταση όμως, άρχισε να 
αλλάζει μέσω της σταδιακής διείσδυσης 
των νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοί-
κηση, μέσω της ενημέρωσης, αλλά και νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της ΕΕ 
που συνετέλεσε στη σταδιακή ενσωμάτωση 
δράσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν βαθμι-
αία στη δημιουργία χωρικών υποδομών.

Η πλέον συντονισμένη προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση δόθηκε μέσω των 

ευκαιριών συγχρηματοδότησης έργων από 
την ΕΕ από το Γ� ΚΠΣ και, συγκεκριμένα, 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας».

Στόχος της –τότε– πρωτοβουλίας INSPI-
RE ήταν να καταστούν διαθέσιμες και άμε-
σα αξιοποιήσιμες σε επίπεδο εθνικής και 
κοινοτικής πολιτικής διαλειτουργικές χω-
ρικές πληροφορίες με ταυτόχρονη πρό-
σβαση του κοινού σε αυτές. Δε δρομολο-
γήθηκε πρόγραμμα συλλογής νέων χωρι-
κών δεδομένων, αλλά αξιοποίηση αυτών 
που διατίθενται ήδη, ώστε σταδιακά να εναρ-
μονιστούν τα δεδομένα στα κράτη μέλη. 
Ωφελούμενοι θα ήταν όσοι συμμετείχαν 
στη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των πολιτικών σε ευρωπα-
ϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, είτε είναι 
δημόσιοι φορείς είτε πολίτες, πανεπιστή-
μια, ιδιώτες κ.λπ. Έχει σχέση δε με τα χωρι-
κά δεδομένα όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, 
καλύπτοντας και πράξεις που είναι δυνατό 
να εκτελούνται με την επίκληση εφαρμο-
γής πληροφορικής, δηλαδή σε υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων.

Το μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες 

ενέργειες» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας» σχεδιάστηκε με βάση τις κατευ-
θύνσεις e-Government και e-Europe της 
διεθνούς στόχευσης για συγκρότηση Ευ-
ρωπαϊκής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγρα-
φικών Πληροφοριών (European Spatial 
Data Infrastructure - ESDI) και Παγκόσμι-
ας Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (Global Spatial Data Infra-
structure - GSDI), καθώς και την κοινοτι-
κή πρωτοβουλία INSPIRE, από όπου και 
προέκυψε η ανάλυση των επιμέρους στό-
χων-δράσεων.

Οι στόχοι του μέτρου περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων και τα κάτωθι:
1. Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Ψηφια-
κών Γεωγραφικών Πληροφοριών, ως ενι-
αίας, πρότυπης δομής ανταλλαγής ψηφια-
κών δεδομένων. Η δράση είναι οριζόντια, 
αφορά στη δημιουργία βάσεων γεωγραφι-
κών δεδομένων για το σύνολο της χώρας. 
Η υποδομή θα περιλαμβάνει συλλογή των 
ήδη υπαρχόντων δεδομένων, ολοκλήρω-
ση τους και παραγωγή νέων, δικτυακή επι-
κοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, 
πρότυπα συνεργασίας φορέων, μηχανι-
σμούς πρόσβασης και πολιτική διάθεσης 
των προϊόντων.

Σχήμα 2. Επισκόπηση αρχιτεκτονικού μοντέλου αναφοράς Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων



Εισαγωγή
Το έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των 
Αθηνών» (2007-2009) σχεδιάστηκε προκει-
μένου να καλύψει βασικές ανάγκες της Υπη-
ρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 
(ΥΣΜΑ) στον τομέα της γεωμετρικής τεκ-
μηρίωσης, της παροχής υπηρεσιών αρχαι-
ολογικής τεκμηρίωσης και της προμήθειας 
εξοπλισμού και βασικού λογισμικού πλη-
ροφορικής, ασύρματης δικτύωσης και το-
πογραφικής παρακολούθησης μικρομετα-
κινήσεων με μετρήσεις υψηλής ακρίβειας 
(εικ. 1).  
Σήμερα το έργο, προϋπολογισμού περίπου 
900.0004, που χρηματοδοτήθηκε από το 
Μέτρο 2.4 του ΕΠ «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας» έχει πλέον περαιωθεί· μάλιστα εντός 
χρονοδιαγράμματος και με εξαιρετική επι-
τυχία, όπως δείχνουν τόσο τα ίδια τα απο-
τελέσματά του, που δημοσιεύονται αναλυ-
τικά στο παρόν τεύχος (άρθρα Δ. Μαυρο-
μάτη, Β. Τσίγκα, Χ. Λιαπάκη, Λ. Γραμματι-
κόπουλου, Γ. Αλεξόπουλου) όσο και το 
γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη 
αξιοποιηθεί σε εργασίες και μελέτες που 
αφορούν κυρίως στα περιμετρικά Τείχη και 
τον υποκείμενο βράχο της Ακρόπολης (άρ-
θρο Δ. Εγγλέζου στο παρόν τεύχος). 
Στο συγκεκριμένο άρθρο δε θα ασχολη-
θούμε με τα αποτελέσματα, αλλά με τον 
σχεδιασμό και τη διαχειριστική υλοποίηση 
του έργου, επιχειρώντας να αναδείξουμε 
τους λόγους (διαχειριστικούς και επιστη-
μονικούς) που οδήγησαν την ΥΣΜΑ σε 
συγκεκριμένες επιλογές. 

Ιστορικό
Τον Δεκέμβριο του 2004 η Επιτροπή Συ-
ντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣ-
ΜΑ) ανέθεσε στη γράφουσα την αρχαιο-
λογική τεκμηρίωση των Tειχών με κύριο 
στόχο την καταγραφή των εντοιχισμένων 
σε αυτό αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, 
θραυσμάτων γλυπτών και επιγραφών (απ. 
ΕΣΜΑ 20/9.12.2004). 
Η ανάγκη της έρευνας αυτής είχε αναγνω-
ριστεί από την έναρξη σχεδόν των αναστη-
λωτικών επεμβάσεων της ΕΣΜΑ. Το επι-
στημονικό προσωπικό του (τότε) Τεχνι-
κού Γραφείου είχε εκπονήσει σειρά σχετι-
κών εκθέσεων, όπου επεσήμαναν την ανε-
πάρκεια των υφιστάμενων στοιχείων, την 
ανάγκη συστηματικής τεκμηρίωσης των 
Tειχών και προγραμματισμού μιας διεπι-

στημονικής προσέγγισης για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων τους [4]. 
Επειδή το μέγεθος του μνημείου και οι 
αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης σε 
αυτό δεν επέτρεπαν την εκπόνηση μελέτης 
με την παραδοσιακή μέθοδο της αυτοψίας 
(εικ. 2), προτάθηκε από τους εισηγητές 
των εκθέσεων η τοπογραφική και φωτο-
γραμμετρική αποτύπωση, μέθοδοι που, κα- 
τά κανόνα, εξασφαλίζουν ταχύτατα αποτε-
λέσματα. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουν τεχνι-
κές μη επαφής με τα μνημεία, συνεπώς 
είναι σύμφωνες με τους διεθνείς καταστα-
τικούς χάρτες των αναστηλωτικών επεμβά-
σεων. Για τους λόγους αυτούς χρησιμο-
ποιήθηκαν από πολύ νωρίς στις αποτυπώ-

σεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη φωτο-
γραμμετρική αποτύπωση αρχαιολογικού 
χώρου φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε 
στην Περσέπολη το 1885 [3]. Φωτογραμ-
μετρική αποτύπωση έχει εφαρμοσθεί και 
σε ελληνικά μνημεία [1]. 
Δυστυχώς, στα μνημεία της Ακρόπολης, οι 
προσπάθειες χρήσης αυτών των μεθόδων 
λ.χ. στο Ερέχθειο (1977, γραμμικά –εικ. 
3– και πρωτόλεια εικονιστικά τελικά προϊ-
όντα-φωτομωσαϊκά) και στο νότιο Τείχος 
(2002, εικονιστικό τελικό προϊόν-φωτο-
μωσαϊκό, με μονοεικονική αναγωγή, το 
οποίο τελικώς δεν ολοκληρώθηκε) δεν στέ-

φθηκαν με επιτυχία [10]. Το γεγονός αυ-
τό, σε συνδυασμό με την προτεραιότητα 
που έπρεπε να δοθεί στις σωστικές επεμ-
βάσεις στα υπόλοιπα μνημεία του βράχου 
και το μεγάλο κόστος του συνολικού εγ-
χειρήματος δεν επέτρεψε την εκπόνηση 
μιας ολοκληρωμένης και αξιοποιήσιμης 
φωτογραμμετρικής μελέτης για τα Τείχη. 
Η μη πραγματοποίηση της γεωμετρικής 
τεκμηρίωσης του μνημείου οδήγησε ουσι-
αστικά στην αποσπασματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του, αρχαιολογικών και 
αναστηλωτικών [4, 2].
Έτσι, όταν ανατέθηκε στη γράφουσα η προ-
αναφερθείσα μελέτη, τόσο στο αρχείο της 
Υπηρεσίας, όσο και στη διεθνή και εγχώρια 
βιβλιογραφία υπήρχε σημαντική έλλειψη 
στοιχείων (αρχαιολογικών-ιστορικών, φω-
τογραφικών, σχεδιαστικών, μετρητικών) 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
έρευνα. 
Επιπλέον, το πρόβλημα της πρόσβασης 
στις εξωτερικές επιφάνειες του Τείχους 
δεν είχε επιλυθεί, παρά την προμήθεια και 
εγκατάσταση ειδικής αναρτώμενης πλατ-
φόρμας διαστάσεων 2,00x0,80μ. (εγκατα-
στάθηκε τον Απρίλιο του 2005), καθώς 
αυτή έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης μό- 
νο στο νότιο Τείχος, ενώ σε πολλά σημεία 
δεν ήταν δυνατή η παραμονή της για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ή τριών 
ημερών – διάστημα που προφανώς δεν 
επαρκεί για την επιτόπου καταγραφή και 
σχεδίαση κάθε διακριτού μέλους, στην πε-
ριοχή κάλυψης της πλατφόρμας (εικ. 4). 
Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση ικριωμάτων 
ήταν απαγορευτική για οικονομικούς και 
αισθητικούς λόγους. Η μοναδική εναλλα-
κτική πρόταση για την πραγματοποίηση της 
αυτοψίας, εκείνη της καταρρίχησης από τη 
στέψη του Τείχους, ήταν εκτός πλαισίου 
συζήτησης για λόγους ασφαλείας. 
Οι ανωτέρω λόγοι οδήγησαν στην επανε-
ξέταση της λύσης της φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης καθώς, όπως ήδη αναφέρα-
με, η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη συλλογή 
των απαιτούμενων δεδομένων μακροσκο-
πικά και εξασφαλίζει ταχύτατη παράδοση 
των αποτελεσμάτων, σε σύγκριση τουλάχι-
στον με την παραδοσιακή μέθοδο, που εί-
ναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. 
Η διστακτικότητα των προηγούμενων χρό-
νων σχετικά με τη χρήση της φωτογραμμε-
τρίας, παραμερίστηκε με τη σκέψη ότι τα 
σύγχρονα φωτογραμμετρικά προϊόντα (ορ-
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θοφωτομωσαϊκά), θα μπορούσαν να συν-
δυαστούν με πλήρη τρισδιάστατη σάρωση 
(3D μοντέλα με υφή). Με τον τρόπο αυτό, 
οι δύο μέθοδοι αποτύπωσης θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, 
ενώ η τρισδιάστατη σάρωση κρίθηκε απα-
ραίτητη για τη γεωμετρική τεκμηρίωση του 
βραχώδους πρανούς. 
Μετά από αυτά, το απαραίτητο έναυσμα, 
ώστε να ξεκινήσει μια συστηματική προ-
σπάθεια ολοκληρωμένου σχεδιασμού αυ-
τής της δράσης ήταν η χρηματοδότηση. 
Κατά ευτυχή συγκυρία το μέτρο 2.4 του 
ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» (στο 
εξής ΚτΠ), όπως διαμορφώθηκε με την 
απόφαση της 8.12.2003 της 3ης Επιτρο-

πής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚτΠ (βλ. 
σχετικά ΕΠ ΚτΠ Συμπλήρωμα Προγραμ-
ματισμού - Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.4) 
έδινε τη δυνατότητα σε κρατικούς φορείς 
να αναπτύξουν εφαρμογές Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) με 
ενδεικτικούς στόχους την αντιμετώπιση 
καταστάσεων κρίσης, τη διαχείριση, παρα-
κολούθηση και προστασία ευαίσθητων πε-
ριοχών. 
Με αυτό το δεδομένο, δινόταν η ευκαιρία 
στην ΥΣΜΑ να σχεδιάσει ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλάμβανε 
όχι μόνο την τοπογραφική και φωτογραμ-
μετρική αποτύπωση των Τειχών και του 

βράχου της Ακρόπολης, αλλά δι’ αυτών να 
δημιουργήσει την υποδομή για την παρα-
κολούθηση των μικρομετακινήσεων του 
Τείχους, τον έλεγχο της υφιστάμενης κα-
τάστασής του, την εκπόνηση και αξιολόγη-
ση μέτρων για τη στερέωσή του. Παράλλη-
λα, μπορούσε να δημιουργήσει βάση δε-
δομένων για τα Τείχη, να αναβαθμίσει την 
ήδη υπάρχουσα για τα αρχιτεκτονικά μέλη 
των υπολοίπων μνημείων και να τις συν-
δυάσει με ΓΠΣ.

Ο σχεδιασμός
Η ΕΣΜΑ και η ΥΣΜΑ έχοντας πλέον υπό- 
ψη τους τα νέα δεδομένα και την πιθανότη-
τα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προ-

γράμματα ενέκριναν τον σχεδιασμό μιας 
πρότασης, η οποία θα υποβαλλόταν για 
κρίση στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΚτΠ, 
με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγη-
σης. 
Η δημιουργική συνεργασία του επιστημο-
νικού προσωπικού της ΥΣΜΑ με τη συμ-
μετοχή της Μ. Ιωαννίδου (Πολιτικός Μη-
χανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ), της Φ. 
Μαλλούχου-Tufano, (Δρ Αρχαιολόγος, 
Προϊσταμένη τότε του Γραφείου Τεκμηρί-
ωσης), της Β. Μανιδάκη, (Αρχιτέκτων, 
υπεύθυνη τότε για το έργο αποκατάστασης 
των Περιμετρικών Τειχών), του Γ. Αλεξό-
πουλου, (Πληροφορικός, υπεύθυνος πλη-

ροφορικής) συνέβαλλαν τα μέγιστα στη 
διαμόρφωση στρατηγικής για τη διεπιστη-
μονική αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Έτσι, εκπονήθηκε από τη γράφουσα η με-
λέτη σχεδιασμού του έργου «Ανάπτυξη 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημά-
των στην Ακρόπολη των Αθηνών» [8], με 
κύριους άξονες :
1. Την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομέ-
νων.
2. Την καταγραφή των προβλημάτων.
3. Τον προσδιορισμό των αναγκών.
4. Τον καθορισμό των στόχων του προ-
γράμματος.
5. Τον προσδιορισμό των βημάτων που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.
6. Την οριοθέτηση ενός ρεαλιστικού χρο-
νοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος.
7. Τη διερεύνηση του οικονομικού αντικει-
μένου.
8. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
9. Τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (π.χ. e-Europe 2005, e-Government, 
WAI) και του μέτρου 2.4. του ΕΠ ΚτΠ.
10. Τη σκοπιμότητα του έργου, δηλαδή 
την αξιολόγηση, εάν αξίζει το πρόγραμμα 
να υλοποιηθεί με δεδομένο τον απαιτούμε-
νο χρόνο και το κόστος. 
11. Τη βιωσιμότητα του έργου, δηλαδή 
εάν και πώς μπορεί η Υπηρεσία να υποστη-
ρίξει το έργο (προστιθέμενη αξία-οφέλη, 
κόστος λειτουργίας/συντήρησης), μετά την 
ολοκλήρωσή του [9].
Στόχος, πλέον, του προγράμματος ήταν η 
ανάπτυξη ΓΠΣ, ώστε να δημιουργηθεί το 
απαραίτητο χαρτογραφικό υπόβαθρο και 
θεματικοί χάρτες πολλαπλών επιπέδων, για 
την παροχή πληροφοριών κατ’ αρχάς για 
τα Τείχη και στη συνέχεια για τα μνημεία 
της Ακρόπολης. 
Για την επίτευξη των στόχων του προ-
γράμματος και τη δημιουργία των χαρτο-
γραφικών υποβάθρων περιελήφθησαν οι 
ακόλουθες προαπαιτούμενες δράσεις:
1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης βάσης δε-
δομένων και δημιουργία νέας για τα Τείχη.
2. Ίδρυση των απαραίτητων νέων τοπο-
γραφικών δικτύων και ένταξη υπαρχόντων 
και νέων δικτύων σε ενιαίο σύστημα ανα-
φοράς (ΕΓΣΑ 87).
3. Δημιουργία ορθοφωτογραφιών για το 
Τείχος και την κάτοψη του λόφου της Ακρό-
πολης.
4. Τρισδιάστατη σάρωση του Τείχους και 

Εικ. 1. Αφίσα του προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας»

Εικ. 2. Άποψη του νότιου Τείχους της Ακρόπολης από Ν. Φωτ. Σ. Γεσαφίδης, 2009



του βράχου, καθώς και του μοναδικού 
μέχρι τότε ολοκληρωμένου από πλευράς 
εργασιών αναστήλωσης μνημείου, του Ερε-
χθείου. 
5. Δημιουργία υποδομής συστήματος το-
πογραφικής παρακολούθησης των μικρο-
μετακινήσεων και των παραμορφώσεων 
των Τειχών.
6. Προμήθεια εξοπλισμού και βασικού λο-
γισμικού πληροφορικής και ασύρματης 
δικτύωσης, προκειμένου να δημιουργη-
θούν οι βασικές υποδομές για τη λειτουρ-
γία και τη συντήρηση του.
7. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπη-
ρεσίας στις τεχνολογικές εφαρμογές που 
θα αναπτύσσονταν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος.
8. Παροχή υπηρεσιών αρχαιολογικής τεκ-
μηρίωσης για την ένταξη των πληροφορι-
ών στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας. 

Το κόστος για το σύνολο των δράσεων, με 
βάση διεξοδική έρευνα αγοράς προϋπολο-
γίστηκε στις 885.3904 και ο απαιτούμενος 
χρόνος για την εκτέλεσή του προσδιορί-
στηκε στους 18 μήνες. 

Με το πρόγραμμα αυτό επιλύονταν ορι-
σμένα από τα χρονίζοντα προβλήματα που 
αφορούσαν στο έργο αποκατάστασης των 
περιμετρικών Τειχών, όπως η πλήρης και 

αναλυτική γεωμετρική τεκμηρίωση του μνη-
μείου και του υποκείμενου βράχου, η δη-
μιουργία υποδομής για την αρχιτεκτονική 
και αρχαιολογική τεκμηρίωση (τόσο των 
οικοδομικών-ιστορικών φάσεων όσο και 
για την καταγραφή των εντοιχισμένων με-
λών), τη διερεύνηση της παθολογίας, αλλά 
και της στατικής και σεισμικής του συμπε-
ριφοράς. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της 
βάσης δεδομένων και η δημιουργία του 
ΓΠΣ θα διευκόλυναν τη διαχείριση των 
κάθε είδους πληροφοριών για το σύνολο 
του αναστηλωτικού έργου. 

Η υποβολή της αίτησης και της μελέτης 
σχεδιασμού για την ένταξη του προγράμ-
ματος στο ΕΠ ΚτΠ έγινε μετά από έγκριση 
της ΕΣΜΑ τον Σεπτέμβριο του 2005 (απ. 
ΕΣΜΑ 10/19.9.2005), στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης 142 του Μέτρου 2.4 της ΚτΠ. Τα 
θετικά αποτελέσματα για την Υπηρεσία εκ-
δόθηκαν τον Μάιο του 2006, μετά από δύο 
φάσεις αξιολόγησης. Η καλή θέση κατάτα-
ξης της πρότασης (3η σε σύνολο 32 τελι-
κώς εγκριθεισών και πολύ περισσότερων 
απορριφθεισών) επέτρεψε την έγκριση του 
συνόλου του αιτούμενου ποσού. 

Η υλοποίηση 
Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, η 
ΥΣΜΑ έπρεπε να περάσει άμεσα στο επό-

μενο βήμα, τη δημιουργία φακέλου του 
έργου και τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνι-
σμού, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο. Η μεγάλη εμπειρία της ΥΣΜΑ 
στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τη 
διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών, συμβά-
σεων και επιβλέψεων τεχνικών έργων δι-
ευκόλυνε τη διαχειριστική πλευρά του έρ-
γου, ωστόσο, παρά τη στελέχωσή της με 
υψηλών προδιαγραφών επιστημονικό προ-
σωπικό, η απουσία ειδικού στο αντικείμε-
νο, δηλαδή τοπογράφου και δη με ειδίκευ-
ση στη φωτογραμμετρία, έπρεπε οπωσδή-
ποτε να καλυφθεί. Για τον λόγο αυτό ζή-
τησε τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Πολιτισμού (νυν και Του-
ρισμού), της Διεύθυνσης Τοπογραφήσε-
ων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου, 
η οποία, στελεχωμένη με το ειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό, είχε στο παρελ-
θόν με επιτυχία αντιμετωπίσει ανάλογα προ-
γράμματα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, 
Α. Καμπουράκης, ανταποκρίθηκε άμεσα 
στο αίτημα της ΥΣΜΑ για συνεργασία και 
ανέθεσε το θέμα στην Τοπογράφο Μηχα-
νικό της υπηρεσίας, Δ. Μαυρομάτη, ειδι-
κή σε θέματα φωτογραμμετρίας [5, 6].
Με τη συνεργασία της Μ. Ιωαννίδου, της 
Δ. Μαυρομάτη, του Γ. Αλεξόπουλου, του 
Π. Κατσιμίχα (προϊστάμενος του Λογιστη-
ρίου), της Β. Μανιδάκη, του Δ. Εγγλέζου 
(Δρ Πολιτικός Μηχανικός - Εδαφομηχα-
νικός, υπεύθυνος του έργου των Περιμε-
τρικών Τειχών) του Σ. Οικονομόπουλου 
(Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανι-
κός, υπεύθυνος του ηλεκτρομηχανολογι-
κού συνεργείου), του Α. Φραγκιάδη (Δρ 
Οικονομολόγος, εξωτερικός συνεργάτης 
της ΥΣΜΑ) και της γράφουσας διακρίθη-
καν τα επιμέρους τμήματα του έργου και 
ανατέθηκαν στους καθ’ ύλην αρμοδίους. 
Ακολούθως, προσδιορίστηκαν επακριβώς 
τα παραδοτέα, επισημάνθηκαν τα προβλή-
ματα που πιθανότατα θα ανέκυπταν [10], 
συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
για κάθε τμήμα του έργου και προετοιμά-
στηκε πλήρης φάκελος. 
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (κυρίως τον Ν. 3316/ 
2005) το έργο χωρίστηκε αρχικά σε δύο 
και αργότερα (μετά τη διεξαγωγή των δια-
γωνισμών και την ανάθεση του έργου στους 
αναδόχους) σε 3 υποέργα: 
1. «Μελέτη για την Ανάπτυξη Γεωγραφι-
κών Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

Ακρόπολη των Αθηνών». Περιελάμβανε τις 
γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές εργα-
σίες (ορθοφωτομωσαϊκά και τρισδιάστατη 
σάρωση), τη δημιουργία βάσης δεδομένων 
για τα Τείχη, την αναβάθμιση της υπάρ-
χουσας και την ανάπτυξη ΓΠΣ. Ανάδοχος 
ήταν η Κοινοπραξία «Ελληνική Φωτογραμ-
μετρική-Geotech». Εκτός των δύο αυτών 
εταιρειών, στο έργο συμμετείχαν το Na-
tional Research Council of Canada (NRC), 

το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
Κρήτης (ΙΤΕ) και το Swiss Federal Institute 
of Technology (ETHZ). Την επίβλεψη του 
έργου ανέλαβαν η Δ. Μαυρομάτη και η 
γράφουσα. 
2. «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλι-
σμού και Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης 
Λογισμικού Εφαρμογών» με αντικείμενο 
την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευ-
μένου εξοπλισμού πληροφορικής, ασύρ-
ματης δικτύωσης, τοπογραφικού γεωδαι-
τικού σταθμού, καθώς και του σχετικού 
συνοδευτικού λογισμικού για την παροχή 
δυνατοτήτων επεξεργασίας, διαχείρισης 
και ενημέρωσης των πληροφοριών για τα 
Τείχη και τα υπόλοιπα μνημεία της Ακρό-
πολης. Ανάδοχος του έργου ήταν η εται-
ρεία Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής 
ΕΠΕ. Υπεύθυνος ήταν ο Γ. Αλεξόπουλος. 
3. «Υπηρεσίες Αρχαιολογικής Τεκμηρίω-

σης» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσι-
ών ψηφιοποίησης, αρχαιολογικής τεκμηρί-
ωσης και εισαγωγής περιεχομένου. Ανάδο-
χος του έργου ήταν το Ινστιτούτο Μεσο-
γειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ). 
Υπεύθυνη ήταν η Δρ Φ. Μαλλούχου-Tu-
fano. 

Συμπεράσματα
Η επιτυχής ολοκλήρωση του ιδιαίτερα απαι-
τητικού αυτού έργου, τόσο από πλευράς 
μεγέθους, όσο και από πλευράς επιστημο-
νικής και διαχειριστικής πολυπλοκότητας 
δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη δημιουργική 
συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία. Είναι προφανές ότι η προ-
σπάθεια καταγραφής και αντιμετώπισης 
των προβλημάτων των μνημείων, από οποια-
δήποτε οπτική γωνία και εάν τη δει κανείς, 
απαιτεί συστηματική προεργασία, διεπι-
στημονική έρευνα και διαρκή συλλογική 
προσπάθεια. Ο σχεδιασμός του έργου, βά- 
ση συγκεκριμένου πλάνου, με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των σχετιζόμενων ειδικο-
τήτων και η διεπιστημονική παρακολούθη-
ση καθ’ όλη τη διάρκειά του, εξασφαλί-
ζουν την επιτυχία του, που συναρτάται άμε-
σα με τη δυνατότητα αξιοποίησης των τελι-
κών παραδοτέων. Επιπροσθέτως, μέσα από 
το συγκεκριμένο έργο, διαφάνηκε ότι η 
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου μπορεί να εξελιχθεί 
σε πολύτιμο αρωγό.  

Δωρίνα Μουλλού
Δρ Αρχαιολόγος

Έργο Τειχών, ΥΣΜΑ
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βεια του φωτοτριγωνισμού απαιτούνται πυ- 
κνές λήψεις, προκειμένου η επικάλυψη να 
είναι ικανοποιητική και να υπάρχει επαρκής 
αριθμός αλληλοτομιών. Αυτό είναι ούτως 
ή άλλως αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν θα υπάρχουν περιοχές που θα «κρύ-
βονται» εξαιτίας της προοπτικής. Ακόμα, 
σημαντική είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
φωτοσταθερών, αλλά και σημείων ελέγχου, 
καθώς και η επιλογή πολλών κατάλληλα 
κατανεμημένων σημείων σύνδεσης, που 
θα πρέπει να μετρηθούν κατά το δυνατόν 
σε όλες τις εικόνες, όπου αυτά εμφανίζο-
νται. Τα φωτοσταθερά, είναι καλό να είναι 
προσημασμένα, αλλά όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό πρέπει να αναγνωρίζονται προσε-
κτικά λόγω της φύσης του αντικειμένου, 
αλλά και των συχνά έντονων διαφορών 
προοπτικής.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι με 

τέτοιου τύπου πλατφόρμες είναι απαγο-
ρευτική η χρήση μηχανών μεγάλου βά-
ρους. Μόνο ελαφρές μη μετρητικές μηχα-
νές μικρού ή μεσαίου format μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Οπότε στις δυσκολίες 
της επίλυσης του φωτοτριγωνισμού έρχο-
νται να προστεθούν η άγνωστη γεωμετρία 
μηχανής και η έντονη ακτινική διαστροφή 
(κυρίως των ευρυγώνιων φακών). 
Κρίσιμη, τόσο για τη γεωμετρική ακρίβεια 
όσο και για την οπτική ποιότητα της τελι-
κής ορθοφωτογραφίας, είναι επίσης η ακρι-
βής περιγραφή (μοντελοποίηση) της επι-
φάνειας του αντικειμένου. Η περιγραφή 
αυτή γίνεται με τις γραμμές αλλαγής κλίσης 
(breaklines) και τα υψομετρικά σημεία. Η 
αυτόματη συλλογή υψομετρικών σημείων 
με χρήση κατάλληλων λογισμικών είναι γε-
νικά ακατάλληλη για εφαρμογές στα μνη-

Η γεωμετρική τεκμηρίωση αποτελεί το απα-
ραίτητο υπόβαθρο για οποιαδήποτε μελέτη 
στον τομέα της αποκατάστασης μνημείων. 
Η εισαγωγή ψηφιακών τεχνικών στη φω-
τογραμμετρία τα τελευταία χρόνια, επέφερε 
σημαντικές αλλαγές στα τελικά παραδοτέα 
και οδήγησε στη σταδιακή αντικατάσταση 
των γραμμικών σχεδίων από εικονιστικά 
προϊόντα που συνδυάζουν τη γεωμετρική 
ακρίβεια του σχεδίου με την οπτική-ποιο-
τική πληροφορία της φωτογραφίας, δηλα-
δή ορθοφωτομωσαϊκά και 3D μοντέλα με 
υφή. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν σήμε-
ρα τα τυπικά φωτογραμμετρικά παραδο-
τέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στις αποτυπώ-
σεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 
Βέβαια, η παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκών 
για σκοπούς αρχαιολογικής τεκμηρίωσης 
συγκρινόμενη με την παραγωγή ορθοφω-
τοχαρτών, που χρησιμοποιούνται ως υπό-
βαθρα π.χ. σε μελέτες κτηματογράφησης ή 
οδοποιίας παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτε-
ρότητες και δυσκολίες. Κατ’ αρχάς το σχή-
μα των αρχαιολογικών αντικείμενων συ-
νήθως είναι πολύπλοκο, χαρακτηρίζεται 
από ακανόνιστες μεταβολές του αναγλύφου 
έντονες ασυνέχειες, εσοχές και προεξοχές. 
Μεγάλα τμήματα ενός μνημείου είναι πι-
θανόν να καλύπτονται από ικριώματα, ιδι-
αίτερα αν η τεκμηρίωση γίνεται σε διαφο-
ρετικές φάσεις της αναστήλωσής του. Ένας 
αρχαιολογικός χώρος, επίσης, μπορεί να 
βρίσκεται σε μια πυκνοδομημένη περιοχή 
ή σε μια περιοχή που είναι δύσκολα προ-
σβάσιμη. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το μέ-

γεθος του προς αποτύπωση αντικειμένου, 
η κλίμακα που απαιτείται στις αρχαιολογι-
κές αποτυπώσεις είναι μεγάλη. Οι συνή-
θεις κλίμακες είναι 1:10, 1:20 και 1:50. 
Κατά συνέπεια, το εικονιστικό υπόβαθρο 
που παράγεται, εκτός από τη γεωμετρική 
ακρίβεια, θα πρέπει να έχει και την αντί-
στοιχη οπτική ποιότητα, ώστε να είναι αξι-
οποιήσιμο από τον τελικό αποδέκτη.
Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν καθοριστι-
κά την εκτέλεση των λήψεων. Στην αρχαι-
ολογική τεκμηρίωση τα μέσα των φωτο-
γραφικών λήψεων (πλατφόρμες) θα πρέ-
πει να είναι κατάλληλα τόσο για οριζόντιες 
και κατακόρυφες λήψεις, όσο και για μεγά-

λες και μικρές αποστάσεις λήψεων. Δυο 
τέτοιες λύσεις για την ανύψωση της μηχα-
νής, που χρησιμοποιούνται με επιτυχία 
από τη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φω-
τογραμμετρίας και Κτηματολογίου του ΥΠ-
ΠΟΤ είναι ένα μπαλόνι ηλίου διαμέτρου 
2m και ένα κατάλληλα διαμορφωμένο τη-
λεσκοπικό κοντάρι. Αξίζει δε να σημειωθεί 
ότι πάνω από τον βράχο της Ακρόπολης 
δεν επιτρέπεται η πτήση οποιουδήποτε μέ-
σου με κινητήρα σε ύψος μικρότερο από 
5.000 πόδια για αεροσκάφη με έλικα και 
από 10.000 πόδια για αεροσκάφη τύπου 
jet. 
Η χρήση, όμως, μιας τόσο ασταθούς πλατ-
φόρμας όπως είναι το μπαλόνι ηλίου, πα- 
ρά το γεγονός ότι μπορεί να συνδεθεί με 
οθόνη, δεν επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των 
λήψεων, με συνέπεια την ακανόνιστη γεω-
μετρία των ζωνών λήψης (block) των εικό-
νων. Συχνά προκύπτουν εικόνες διαφο-
ρετικής κλίμακας κάτι που επιτείνεται από 
το έντονο ανάγλυφο της επιφάνειας. Οι 
στροφές των εικόνων, τόσο στις οριζόντιες 
όσο και στις κατακόρυφες λήψεις, περί τον 
κατακόρυφο άξονα είναι σημαντικές: μπο-
ρεί και να ξεπερνούν τις 15o με συνέπεια η 
επικάλυψη να είναι διαφορετική από εκεί-
νη που είχε αρχικά προγραμματιστεί (εικ. 
1). Η διαφορετική κλίμακα των γειτονικών 
εικόνων, η όχι πλήρως ελεγχόμενη επικά-
λυψη και οι σημαντικές στροφές έχουν 
άμεση επίπτωση στην επίλυση του φωτο-
τριγωνισμού.
Για να επιτευχθεί η προκαθορισμένη ακρί-Εικ. 1. Διάγραμμα λήψεων εικόνων από μπαλόνι. Δ. Μαυρομάτη, 2006
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Τα προβλήματα της φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης αρχαίων μνημείων 17

Εικ. 2. Βάθρο του ναού της Αθηνάς Νίκης. Αριστερά διακρίνεται η παραμόρφωση της ορθοφωτο-
γραφίας. Δεξιά, η τελική ορθοφωτογραφία

Εικ. 4. Αρχική εικόνα της όψης του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος του κοίλου του Θεάτρου 
του Διονύσου. Φωτ. Σ. Γεσαφίδης - Α. Σαντρουζάνος, 2005

Εικ. 5. Σχέδιο ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου της όψης του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος του κοίλου του Θεάτρου Διονύσου. Δ. Μαυρομάτη, 2005

Εικ. 3. Τμήμα του ανατολικού Τείχους της Ακρόπολης. Αριστερά διακρίνονται τα εσφαλμένα προ-
βαλλόμενα στοιχεία. Δεξιά, η τελική ορθοφωτογραφία



μεία εξαιτίας της φτωχής υφής ή της μεγά-
λης ανακλαστικότητας της επιφάνειας τους, 
αλλά και εξαιτίας των πολλών αποκρύψε-
ων. Συνήθως η συλλογή των γραμμών αλ-
λαγής κλίσης και των υψομετρικών σημεί-
ων γίνεται με εμπορικά λογισμικά, τα οποία 
μοντελοποιούν τα δεδομένα που συλλέγο-
νται με 2D τριγωνισμό Delaunay, δηλαδή 
σε κάθε οριζοντιογραφική θέση μπορεί να 

αντιστοιχεί ένα μόνο υψόμετρο. Κατά συ-
νέπεια, ένα από τα πιο συνηθισμένα προ-
βλήματα στη συλλογή (φωτογραμμετρικά) 
του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου των 
περισσότερων αρχαίων μνημείων –τα οποία 
χαρακτηρίζονται από απότομες αλλαγές 
κλίσης– είναι η περιγραφή επιφανειών που 
είναι παράλληλες στη διεύθυνση προβο-
λής. Συνεπώς χρειάζεται προσοχή, εμπει-

ρία και πλήρης έλεγχος στα στερεοσκοπικά 
μοντέλα για τον προσδιορισμό των περιο-
χών που «πρέπει» να προβληθούν κατά τη 
φάση της συλλογής του μοντέλου αναγλύ-
φου, αλλά και άριστη γνώση της γεωμετρίας 
του αντικειμένου που αποτυπώνεται. Διότι 
η μη ακριβής περιγραφή ή η τοπικά εσφαλ-
μένη περιγραφή της επιφάνειας οδηγεί σε 
γεωμετρικά σφάλματα και σε παραμορφώ-
σεις, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα 
που ακολουθούν. 
Στην εικόνα 2 απεικονίζονται δύο διαφο-
ρετικές ορθοφωτογραφίες μιας περιοχής 
του πύργου του ναού της Αθηνάς Νίκης. 
Η ορθοφωτογραφία στα αριστερά έχει προ-
κύψει από ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου 
που δημιουργήθηκε αυτόματα. Ακόμα κι 
αν αγνοηθεί η παραμόρφωση του ικριώ-
ματος, η παραμόρφωση των λίθων είναι 
τόσο μεγάλη, που το συγκεκριμένο υπόβα-
θρο είναι πρακτικά άχρηστο για τον τελικό 
αποδέκτη, τον αρχιτέκτονα και τον αρχαιο-
λόγο. Είναι αυτονόητο ότι η ορθοφωτο-
γραφία στα δεξιά είναι το αποδεκτό φωτο-
γραμμετρικό υπόβαθρο. Αντίστοιχα στην 
εικόνα 3, στην ορθοφωτογραφία στα αρι-
στερά, εσφαλμένα απεικονίζεται σε κάτοψη 
το πλαϊνό τμήμα των αντηρίδων του ανα-
τολικού Τείχους της Ακρόπολης, το οποίο 
κανονικά δε θα έπρεπε να προβάλλεται (ορ-
θοφωτογραφία στα δεξιά). 
Όλες οι προαναφερθείσες δυσκολίες και 
ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει ο τοπο-
γράφος κατά την εκπόνηση μιας αρχαιολο-
γικής αποτύπωσης καταδεικνύονται στα 
ακόλουθα παραδείγματα φωτογραμμετρι-
κών μελετών.

Α) Όψη του ανατολικού πλευρικού 
αναλήμματος του κοίλου του Θεάτρου 
του Διονύσου
Η μελέτη εκπονήθηκε το 2005 κατόπιν αι-
τήματος της Επιτροπής Ιερού και Θεάτρου 
του Διονύσου - Ασκληπιείου της Νότιας 
Κλιτύος Ακροπόλεως στη Διεύθυνση Το-
πογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτη-
ματολογίου (ΔΤΦΚ) του ΥΠΠΟΤ. Οι λή-
ψεις έγιναν από την απόσταση των 8m με 
αναλογική φωτογραφική μηχανή μεσαίου 
format (60x45mm) με ευρυγώνιο φακό 
45mm από τους Σ. Γεσαφίδη και Α. Σα-
ντρουζάνο (ΔΤΦΚ).Χρησιμοποιήθηκαν 
συνολικά 30 εικόνες με επικάλυψη μεγα-
λύτερη από 75%. Μετρήθηκαν συνολικά 
244 φωτοσταθερά σημεία (σημεία λεπτομέ-
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ρειας) από τους Ε. Πορτελάνου, Α. Κα-
μπουράκη, Π. Πετρόπουλο και Β. Κυρια-
κόπουλο (ΔΤΦΚ) και ο φωτοτριγωνισμός 
των 30 εικόνων επιλύθηκε με μέση τετρα-
γωνική απόκλιση 7mm στα φωτοσταθερά. 
Η κλίμακα του τελικού ορθοφωτομωσαϊ-
κού ήταν 1:20 (εικ. 4-6). 

Β) Ανατολική όψη του θριγκού 
και του αετώματος της δυτικής πλευράς 
του Παρθενώνα
Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια της φω-
τογραμμετρικής μελέτης της όψης του θρι-
γκού και του αετώματος της δυτικής πλευ-
ράς του Παρθενώνα, που ολοκληρώθηκε 
το 2008 και τα αποτελέσματα της οποίας 
έχουν ήδη δημοσιευτεί στο 8ο τεύχος των 
«Ενημερωτικών ειδήσεων από την αναστή-
λωση των μνημείων της Ακρόπολης». Οι 
λήψεις έγιναν τον Νοέμβριο του 2008 με 
τη συμβολή του φωτογράφου Σ. Γεσαφί-
δη (ΔΤΦΚ), με ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή 12ΜP (full frame, 24x36mm, 
4368x2912 pixel) με φακό 35mm. Χρησιμο-
ποιήθηκαν συνολικά 105 εικόνες με επικά-
λυψη μεγαλύτερη από 75%. Μετρήθηκαν 
συνολικά 102 φωτοσταθερά σημεία (προ-
σημασμένα σημεία) από τον Ι. Παρτσινέ-
βελο και ο φωτοτριγωνισμός των 105 ει-
κόνων επιλύθηκε με μέση τετραγωνική 
απόκλιση 2mm στα φωτοσταθερά. Η κλί-
μακα του τελικού ορθοφωτομωσαϊκού εί-
ναι 1:10. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και έχει 
ολοκληρωθεί η παραγωγή των ορθοφωτο-
μωσαϊκών της βόρειας, της νότιας γωνίας 
και των επιστυλίων σε κλίμακα 1:10 (εικ. 
7-10). 

Διονυσία Μαυρομάτη
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Υπεύθυνη Τοπογραφικής
και Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης 

της Ακρόπολης, ΥΣΜΑ

Εικ. 7. Σχέδιο ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θρι-
γκού και του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Δ. Μαυρομάτη, 2009

Εικ. 10. Ορθοφωτομωσαϊκό της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θριγκού και του αετώ-
ματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Δ. Μαυρομάτη, 2009

Εικ. 8. Λεπτομέρεια αρχικής εικόνας της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θριγκού και του 
αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα, 2008 

Εικ. 9. Λεπτομέρεια του ορθοφωτομωσαϊκού της βόρειας γωνίας της ανατολικής όψης του θριγκού 
και του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Δ. Μαυρομάτη, 2009

Εικ. 6. Λεπτομέρεια του ορθοφωτομωσαϊκού της όψης του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος 
του κοίλου του Θεάτρου του Διονύσου. Δ. Μαυρομάτη, 2005
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Εισαγωγή
Η φωτογραμμετρική αποτύπωση ενός από 
τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώ- 
ρους παγκοσμίως, της Ακρόπολης των Αθη-
νών, αποτελεί πρόκληση για τον κάθε φω- 
τογραμμέτρη και ερευνητή. Η πρόκληση 
δεν οφείλεται μόνο στη σπουδαιότητα του 
χώρου ως αρχαιολογικού μνημείου, αλλά 
και στο μέγεθος του προς αποτύπωση αντι-
κειμένου, στην ποικιλομορφία του, στο 
έντονο ανάγλυφο και στις επικρατούσες 
ιδιαίτερες συνθήκες. 
Η φωτογραμμετρική αποτύπωση του βρά-
χου και των Τειχών της Ακρόπολης αποτε-

λούσε το μεγαλύτερο τμήμα του έργου «Ανά-
πτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συ- 
στημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών». 
Το φωτογραμμετρικό τμήμα του έργου 
αφορούσε στην παραγωγή ορθοφωτομω-
σαϊκων σε κλίμακα 1:100 (μέγεθος pixel 
10mm, ακρίβεια <3cm) της κάτοψης του 
βράχου, την παραγωγή ορθοφωτομωσαϊ-
κων σε κλίμακα 1:50 (μέγεθος pixel 5mm, 
ακρίβεια <1.5cm) των εξωτερικών και εσω-
τερικών προσόψεων του βόρειου, δυτικού, 
και ανατολικού Τείχους, καθώς και την 
παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκων σε κλίμα- 
κα 1:25 (μέγεθος pixel 2mm, ακρίβεια <1cm) 

των περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος των 
Τειχών (περιοχές με εντοιχισμένα μέλη των 
μνημείων). Η ανάδοχος εταιρεία αναγνω-
ρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου απο-
τύπωσε, χωρίς πρόσθετο κόστος, το σύ- 
νολο του βόρειου, δυτικού, και ανατολι-
κού Τείχους στην κλίμακα 1:25, που προ-
βλεπόταν για τις περιοχές ειδικού ενδιαφέ-
ροντος, και επιπλέον περιέλαβε στην απο-
τύπωση το νότιο Τείχος που δεν προβλε-
πόταν στο έργο, ώστε να υπάρχει αποτυ-
πωμένο το σύνολο των Τειχών και σε ενι-
αία κλίμακα κάθε πλευρά του Τείχους.
Η φωτογραμμετρική αποτύπωση περιλαμ-
βάνει διακριτά στάδια εργασιών κυριότερα 
των οποίων είναι η λήψη εικόνων, ο προ-
σανατολισμός εικόνων, η παραγωγή ψηφι-
ακού μοντέλου αναγλύφου και η παρα-
γωγή ορθοφωτομωσαϊκών. Η μεθοδολο-
γία που εφαρμόσθηκε, ο εξοπλισμός και το 
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε κάθε 
στάδιο εργασιών αποτελούν το αντικείμενο 
της παρούσας ανακοίνωσης.

Λήψη και προσανατολισμός 
των εικόνων

Σύστημα φωτογράφησης
Δεδομένου ότι πάνω από το μνημείο της 
Ακρόπολης απαγορεύεται η χρήση οποιου-
δήποτε πτητικού μέσου με κινητήρα (ελι-
κόπτερο ή UAV), οι λήψεις έγιναν με τη 
βοήθεια μπαλονιού. Επιλέχθηκε ένα μπα-
λόνι ηλίου διαμέτρου 3m, ικανό να σηκώ-
σει το βάρος της φωτογραφικής μηχανής 
και του συνοδευτικού εξοπλισμού (εικ. 1). 
Για τη λήψη των εικόνων χρησιμοποιήθηκε 
μεσαίου format ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή 22MP (5336x4008 pixels) με ευ- 
ρυγώνιο φακό 45mm. Ο αισθητήρας της 
μηχανής έχει μέγεθος 48x36mm, μέγεθος 
εικονοστοιχείου 9μm και ραδιομετρική 
ανάλυση 12bit. Για την επίτευξη κατακό-
ρυφων λήψεων η κάμερα εξαρτήθηκε από 
ένα καρδανικό σύστημα. Το σύστημα της 
λήψης ήταν εφοδιασμένο με δέκτη GPS, 
ασύρματη επικοινωνία μέσω συσκευής Blue-
tooth μακράς εμβέλειας και ασύρματη βι- 
ντεοκάμερα για την προεπισκόπηση των 
εικόνων. Το σύστημα της λήψης συνδεό-
ταν μέσω της συσκευής Βluetooth με φο- 
ρητό υπολογιστή. Ο χρήστης του υπολο-
γιστή είχε τη δυνατότητα, με τη βοήθεια 
κατάλληλου λογισμικού, να παρακολου-

θήσει σε πραγματικό χρόνο τη θέση του 
συστήματος που έδινε ο δέκτης GPS και 
να απελευθερώσει το κλείστρο της φω- 
τογραφικής μηχανής στις προκαθορισμέ-
νες θέσεις λήψης.

Λήψη εικόνων
Ο σχεδιασμός των πτήσεων έγινε με ιδιαί-
τερη προσοχή δεδομένου ότι το έντονο 
ανάγλυφο του εδάφους, μαζί με τις υψο-
μετρικές διαφορές των μνημείων (Παρθε-
νώνας, Ερέχθειο, Προπύλαια και ναός της 
Αθηνάς Νίκης), μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε αποκρύψεις περιοχών στις εικόνες. Ο 
σχεδιασμός των λήψεων έγινε με κατάλ-
ληλο λογισμικό. 
Για τις λήψεις της κάτοψης επιλέχθηκε ως 
μέσο ύψος τα 22m από το έδαφος (κλί-
μακα εικόνας ≈1:500) δίνοντας εδαφοψη-
φίδα μεγέθους 4.5mm, ικανοποιητική για 
την ανάλυση των τελικών ορθοφωτομω-
σαϊκών, ενώ κάθε εικόνα κάλυπτε περίπου 
24x18m του εδάφους. Ο σχεδιασμός των 
λήψεων έγινε έτσι, ώστε οι ληφθείσες εικό-
νες να έχουν επικάλυψη περίπου 75% και 
στις δύο διευθύνσεις και η βάση στον άξο- 
να Βορρά-Νότου να είναι περίπου 6m και 
στον άξονα Ανατολή-Δύση περίπου 4.5m. 
Έτσι εξασφαλίστηκε η απεικόνιση κάθε 
σημείου του εδάφους και των μνημείων σε 
πολλαπλές εικόνες, γεγονός που αποτε-
λούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την πα- 
ραγωγή ενός πλήρους και ακριβούς ψηφι-
ακού μοντέλου του αναγλύφου. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι υιοθετήθηκε ειδικός σχεδια-
σμός πτήσης σε περιοχές με έντονο ανά-
γλυφο (Παρθενώνας, Ερέχθειο και Προ-
πύλαια). 

Η αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία του 
χώρου δεν περιορίζεται μόνο στα μνημεία 
του βράχου, αλλά και στα Τείχη, στα οποία 
υπάρχουν ενσωματωμένα θραύσματα προ-
ερχόμενα από διάφορα μνημεία. Για αυτόν 
τον λόγο τα Τείχη (βόρειο, ανατολικό, δυ- 
τικό) φωτογραφήθηκαν με μέση απόσταση 
5 μέτρα (κλίμακα εικόνας ≈1:110) και εδα-
φοψηφίδα μικρότερη από 1mm, ενώ η κά- 
λυψη της εικόνας ήταν 5.3x4.0m. Στην πε- 
ρίπτωση των Τειχών, επειδή αυτά δεν πα- 
ρουσίαζαν έντονο ανάγλυφο, δεν ήταν απα-
ραίτητη η κάλυψη από πολλαπλές εικόνες 
και έτσι διατηρήθηκε η συνήθης επικάλυψη 
(65% κατά την οριζόντια κατεύθυνση και 
35% κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση).

Η φωτογραμμετρική αποτύπωση του βράχου και των Τειχών της Ακρόπολης

Εικ. 1. Το σύστημα με το μπαλόνι. 
Φωτ. Β. Τσίγκας, 2009

Για να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ακρί-
βειες έγινε χρήση προσημασμένων φωτο-
σταθερών, τα οποία τοποθετούνταν πριν 
την πραγματοποίηση των λήψεων.

Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν από συ- 
νεργείο πέντε ατόμων που ήταν αναγκαία 
για τον χειρισμό του μπαλονιού και του 
ψηφιακού φωτογραφικού εξοπλισμού. 
Η λήψη των εικόνων αποτέλεσε το δυσκο-
λότερο τμήμα του έργου, λόγω των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών που επικρατούσαν στον 
βράχο της Ακρόπολης. Οι κυριότερες δυ- 
σκολίες που έπρεπε να αντιμετωπισθούν 
ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι 
επισκέπτες και η ύπαρξη του εργοταξίου 
για την αναστήλωση των μνημείων.
Για να πραγματοποιηθούν οι λήψεις με 
μπαλόνι είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχετι-
κής νηνεμίας. Ο βράχος της Ακρόπολης, 
όμως, είναι εκτεθειμένος στους ανέμους με 
αποτέλεσμα ο κατάλληλος χρόνος για τις 
λήψεις να περιορίζεται σε λίγες ημέρες τον 
χρόνο και σε 1-2 ώρες την ημέρα. Κατά τη 
διάρκεια των λήψεων δεν διακόπηκε η προ-
σέλευση των επισκεπτών στον βράχο, πα- 
ρά μόνο αποκλειόταν ένα μικρό τμήμα του 
χώρου για σύντομο χρονικό διάστημα. Τέ- 
λος, η ύπαρξη του εργοταξίου (γερανοί, 
σκαλωσιές, εργαζόμενοι), καθώς και η με- 
τακίνηση μελών των μνημείων δυσχέρανε 
ιδιαίτερα τη λήψη των εικόνων. 
Συνολικά ελήφθησαν πάνω από 5.000 ει- 
κόνες, εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν 
1.654 για την κάτοψη (συμπεριλαμβανομέ-
νων 87 πρόσθετων λήψεων στα Προπύ-
λαια) και 2.250 εικόνες για την εξωτερική 
και εσωτερική όψη των Τειχών. 

Βαθμονόμηση της φωτογραφικής μηχανής
Επειδή η χρησιμοποιηθείσα μηχανή δεν 
ήταν φωτογραμμετρική έπρεπε να γίνει βαθ-
μονόμησή της και να προσδιοριστούν με 
ακρίβεια τα στοιχεία του εσωτερικού προ-
σανατολισμού. Η εσωτερική γεωμετρία της 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υπολο-
γίστηκε με τη μέθοδο της δέσμης χρησι-
μοποιώντας ένα δίκτυο από 30 προσημα-
σμένα φωτοσταθερά, τα οποία μετρήθηκαν 
με ακρίβεια μικρότερη από 2mm (εικ. 2). 
Πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις επιλύσεις, 
τρεις σε απόσταση 10, 5 και 2m, που αφο-
ρούσαν στις εικόνες των Τειχών και μια 
τέταρτη από απόσταση 22m για τις κατακό-
ρυφες λήψεις της κάτοψης. Και στις τέσσε-

ρεις περιπτώσεις προσανατολίστηκαν 15 
εικόνες με καλή κατανομή, ενώ δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στις στροφές τους (kap- 
pa=0 και kappa=90) για την εξασφάλιση 
της βέλτιστης γεωμετρίας. Η βαθμονόμη- 
ση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
δέσμης (Bundle Adjustment, Self-Calibra-
tion). Για τις κατακόρυφες λήψεις (22.5m) 
πραγματοποιήθηκε, παράλληλα, ταυτόχρο- 
νη βαθμονόμηση με φωτοτριγωνισμό (on- 
job calibration) από ένα μεγάλο τμήμα της 
κάτοψης.
Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης συ- 
νοψίζονται στον πίνακα 1, όπου c είναι η 
σταθερά της μηχανής, x0, y0 το πρωτεύων 
σημείο και k1, k2 οι δύο συντελεστές τις 
ακτινικής διαστροφής . 

Προσανατολισμός εικόνων
Με τη διαδικασία του φωτοτριγωνισμού 
πραγματοποιείται ο προσανατολισμός των 
εικόνων στον χώρο, δηλαδή ο υπολογι-
σμός των συντεταγμένων των εικονοκέ-
ντρων και των γωνιών κλίσης σε ένα ενιαίο 
σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87). Για 
τον φωτοτριγωνισμό χρησιμοποιήθηκε λο- 
γισμικό που παρέχει τη δυνατότητα αυτο-
βαθμονόμησης. Οι μετρήσεις των ομόλο-
γων σημείων έγιναν αρχικά μονοεικονικά 
και στη συνέχεια διορθώθηκαν στερεοσκο-
πικά. 
Στις εικόνες της κάτοψης η επίλυση πραγ-
ματοποιήθηκε σε ένα ενιαίο μπλοκ (1654 
εικόνες), το οποίο προσανατολίστηκε με τη 
μέθοδο της δέσμης και με τη χρήση ενός 

Εικ. 2. Διάγραμμα (εικονοκέντρα) λήψεων κάτοψης

Πίν. 1. Αποτελέσματα βαθμονόμησης φωτογραφικής μηχανής (φακός 45mm)
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πυκνού και καλά κατανεμημένου δικτύου 
φωτοσταθερών και σημείων ελέγχου. Η 
επίλυση έγινε με 1.7cm μέση τετραγωνική 
απόκλιση στα φωτοσταθερά.
Για τον προσανατολισμό των εικόνων των 
Τειχών δημιουργήθηκαν 34 μπλοκ, που 
ορίζανε σχετικά επίπεδα τμήματα των Τει-
χών και τα οποία επιλύθηκαν ξεχωριστά σε 
αυτόνομα συστήματα συντεταγμένων. Τα 
συστήματα συντεταγμένων ήταν στραμμέ- 
να ανάλογα με τα επίπεδα που ορίζονταν 
από τα φωτοσταθερά κάθε μπλοκ. Η επί-
λυση των μπλοκ έγινε με καλύτερη από 
0.6cm μέση τετραγωνική απόκλιση στα φω- 
τοσταθερά.

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου 
αναγλύφου και ορθοφωτομωσαϊκών

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου 
Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η ανα-
κατασκευή πολύπλοκων αντικειμένων με 
τη χρήση αλγορίθμων αυτόματης συλλο-
γής ψηφιακών μοντέλων επιφανειών (με 
την ταύτιση περιοχών/γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών) στις περισσότερες περιπτώ-
σεις είναι ανέφικτη, λόγω των αποκρύ-
ψεων και της μεγάλης διαφοράς κλίμακας 
μεταξύ των εικόνων. Έτσι, απαιτείται σε 
μεγάλο βαθμό η χειροκίνητη παραγωγή-
διόρθωση του ψηφιακού μοντέλου ανα-
γλύφου, με αποτέλεσμα η παραγωγή του να 

αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα εργασία. 
Για την παραγωγή του ψηφιακού μοντέ-
λου αναγλύφου απαιτείται αφενός η συλ-
λογή υψομετρικών σημείων με την απαι-
τούμενη πυκνότητα και αφετέρου η ψηφι-
οποίηση των γραμμών ασυνέχειας (break-
lines). Στην περίπτωση της Ακρόπολης απαι-
τείται η ψηφιοποίηση όλων των χαρακτη-
ριστικών λεπτομερειών (εικ. 3), ώστε να 

παραχθούν πραγματικές ορθοεικόνες (true 
orthophoto). 
Το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου της κά- 
τοψης και των Τειχών παρήχθη με τεχνι-
κές αυτόματης εξαγωγής ψηφιακού μο- 
ντέλου, σε ανάλυση 0.02m και 0.01m, αντί-
στοιχα. Τα αποτελέσματα διορθώθηκαν 
χειρονακτικά με τη χρήση κατάλληλων τε- 
χνικών στερεοσκοπικής παρατήρησης και 
μέτρησης βελτιώνοντας την τελική ποιό-
τητα. Στην εικόνα 4 φαίνεται το ιδιαίτερα 
υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο ανα-
γλύφου στην περιοχή του Ερεχθείου, που 
προήλθε από τη συγχώνευση υψομετρικών 
σημείων και γραμμών ασυνέχειας.
Στην περίπτωση των Τειχών έγινε και χρήση 
υψομετρικών σημείων, που προήλθαν από 
τη σάρωση των Τειχών με σαρωτή laser με- 
τά από τον μετασχηματισμό τους στο επι-
μέρους σύστημα συντεταγμένων και τον 
στερεοσκοπικό έλεγχό τους.

Παραγωγή ορθοφωτομωσαϊκών
Το έντονο ανάγλυφο του προς αποτύπωση 
αντικειμένου απαιτεί τη χρήση ειδικευμέ-
νων μεθόδων παραγωγής «πραγματικών 
ορθοφωτομωσαϊκών» (true orthophoto), 
που τα περισσότερα συμβατικά προγράμ-
ματα ορθοαναγωγής δεν διαθέτουν.
Για την παραγωγή των πραγματικών ορθο-
φωτομωσαϊκών προκύπτει η ανάγκη εφαρ-
μογής ειδικευμένων αλγορίθμων. Σε περι-

Εικ. 4. Ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου στην περιοχή του Ερεχθείου

πτώσεις με μεγάλες υψομετρικές διακυ-
μάνσεις του εδάφους το συμβατικό λογι-
σμικό ορθοαναγωγής μπορεί να οδηγήσει 
σε απροσδόκητα αποτελέσματα, όπως δι- 
πλές προβολές και τραβήγματα. Για την επί-
λυση αυτών απαιτείται έλεγχος ορατότητας 
προς την κατεύθυνση των εικόνων, αλλά 
και ταυτόχρονη ανίχνευση των επιφανειών 
που αποκρύπτονται στις αρχικές εικόνες. 
Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η παραγωγή 
ορθοφωτογραφιών (εικ. 5-7) πραγματο-
ποιήθηκε με το εξειδικευμένο λογισμικό 
ορθοαναγωγής. 

Σύνοψη
Για τη φωτογραμμετρική αποτύπωση του 
βράχου και των Τειχών της Ακρόπολης 
έγινε χρήση των πιο προηγμένων μεθοδο-
λογιών και λογισμικών. Ειδικά στις περι-
πτώσεις πολιτιστικών τεκμηριώσεων, όπου 
οι απαιτήσεις ακρίβειας αυξάνουν δραμα-
τικά και είναι απαραίτητη η οπτική ποιό-
τητα των τελικών προϊόντων, η συνδυα-
στική χρήση διαφορετικών πρωτοπόρων 
μεθοδολογιών είναι απολύτως αναγκαία. 
Αν και η εναέρια φωτογραμμετρία τελευ-
ταία έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο προς 
την κατεύθυνση της αυτοματοποίησης (αυ- 
τόματος προσανατολισμός και εξαγωγή ψη- 
φιακού μοντέλου εδάφους), σε επίγειες 
εφαρμογές η ανθρώπινη παρέμβαση εξα-
κολουθεί να έχει μεγάλη σημασία. Ειδικά 
κατά το στάδιο της παραγωγής ψηφιακών 
μοντέλων, μόνο ο στερεοσκοπικός έλεγχος 
και η διόρθωση μπορεί να υποσχεθεί ένα 
«πραγματικό τρισδιάστατο μοντέλο». Αυτό 
ισχύει και για την παραγωγή ορθοφωτο-
γραφιών, ακόμη και στην περίπτωση όπου 
έχει χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο λογι-
σμικό παραγωγής «true-ortho». 
Το παρόν έργο, λόγω της πολυπλοκότη-
τας και του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιπτωσιολο-
γική μελέτη για έρευνα στους σχετικούς 
τομείς.
Τα ορθοφωτομωσαϊκά της κάτοψης και 
των Τειχών μπορεί κανείς να τα δει σε 
πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα του έργου 
http://acropolis-gis.ysma.gr.

Βασίλειος Τσίγκας
Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Κοινοπραξία 
«Ελληνική Φωτογραμμετρική-Geotech»

Εικ. 6. Ορθοφωτομωσαϊκό εξωτερικής όψης του ανατολικού Τείχους.
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Εικ. 5. Ορθοφωτομωσαϊκό κάτοψης περιοχής Ερεχθείου.
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Εικ. 7. Ορθοφωτομωσαϊκό εξωτερικής όψης τμήματος βορείου Τείχους.
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009Εικ. 3. Γραμμές ασυνέχειας (breaklines)



σανατολισμός είναι λιγότερο ακριβής, αλ- 
λά εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια του 
όλου μοντέλου.

Εξωτερική φωτογράφηση (επίγειες λήψεις, 
λήψεις από μπαλόνι)
Η ανάλυση της ψηφιακής εικόνας της εν-
σωματωμένης κάμερας του ψηφιακού σα-
ρωτή που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις  
δεν ήταν αρκετή, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις των προδιαγραφών. Για τον λόγο αυ- 
τό χρησιμοποιήθηκε εξωτερική ψηφιακή 
κάμερα ανάλυσης 10 Mpixel. 
Η ψηφιακή φωτογράφηση του αντικειμέ-
νου ακολούθησε τις εξής βασικές αρχές:
1. Λήψη φωτογραφιών σύμφωνα με τους 
βασικούς κανόνες φωτογράφησης (σωστή 
ταχύτητα και διάφραγμα, 
ισορροπημένος φωτισμός, 
τήρηση μέγιστων αποδεκτών 
αποστάσεων, σωστή εστία-
ση κ.λπ.).
2. Λήψη φωτογραφιών του 
αντικειμένου σε ορθή, κατά 
το δυνατόν, γωνία (κάτι που 
κάνει επίσης αδύνατη τις πε-
ρισσότερες φορές τη χρή- 
ση της εσωτερικής κάμερας 
του σαρωτή για τη λήψη φω-
τογραφιών).
3. Φωτογράφηση σύνθε-
των επιφανειών από περισ-
σότερες της μίας πλευρές.
4. Λήψη φωτογραφιών από 
μπαλόνι για την απόδοση 
υφής σε οριζόντιες επιφά-
νειες.

Συμπληρωματικές σαρώσεις
Κατακόρυφες σαρώσεις 
Όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι λήφθη-
καν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να κα-
ταγράφεται ακριβώς η επιφάνεια του αντι-
κειμένου η οποία σαρώνεται, διαπιστώθη-
καν κενά στη σάρωση, που στις περισσό-
τερες περιπτώσεις οφείλονταν σε ανθρώπι-
νο λάθος. Διαπιστώθηκαν, όμως, και ση-
μαντικά κενά στη σάρωση, που οφείλονταν 
στο ίδιο το ανάγλυφο του αντικειμένου. 
Τα κενά στη σάρωση που οφείλονταν σε 
ανθρώπινο λάθος καλύφθηκαν με συμπλη-
ρωματικές σαρώσεις. Τα κενά που οφεί-
λονταν στην αδυναμία σάρωσης λόγω ανα-
γλύφου αντιμετωπίστηκαν με δύο μεθό-
δους:

• Με κατακόρυφες σαρώσεις, αφού με διά-
ταξη που κατασκευάστηκε ειδικά για την 
περίπτωση, πραγματοποιήθηκαν τέτοιες σα-
ρώσεις από τη στέψη του Τείχους (εικ. 1-2).
• Με δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδά-
φους από φωτογραμμετρική απόδοση.

Εργασίες Γραφείου

Eπίλυση τριγωνομετρικών δικτύων - 
οδεύσεων - χωροσταθμικών δικτύων
Το τριγωνομετρικό δίκτυο επιλύθηκε ενι-
αία με το πολυγωνομετρικό δίκτυο, καθώς 
και με τη γεωμετρική χωροστάθμιση. Εξα-
σφαλίστηκε ακρίβεια ίδια ή και μεγαλύτερη 
από την οριζόμενη από τις προδιαγραφές. 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

την ενιαία επίλυση μέσω λογισμικού εξα-
σφάλισε τη συμβατότητα όλων των παρα-
τηρήσεων σε ένα ενιαίο περιβάλλον (εικ. 3).

Προσανατολισμός σαρώσεων
Tεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
Χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο λογισμικό 
για την επεξεργασία των σαρώσεων. Για 
τον απόλυτο και σχετικό προσανατολισμό 
των διαδοχικών σαρώσεων χρησιμοποιή-
θηκαν όλες οι διατιθέμενες τεχνικές που 
προβλέπονται από το λογισμικό και συγκε-
κριμένα:
1. Οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
με τον σαρωτή σε οριζόντια θέση προσα-
νατολίστηκαν κατ’ αρχήν χρησιμοποιώ-
ντας τις συντεταγμένες της θέσης, όπου 

τοποθετήθηκε ο σαρωτής και τις συντεταγ-
μένες του σημείου που χρησιμοποιήθηκε 
για τον αρχικό προσανατολισμό της σάρω-
σης, όπως συμβαίνει με έναν γεωδαιτικό 
σταθμό. Επιπλέον, οι σαρώσεις αυτές προ-
σανατολίστηκαν χρησιμοποιώντας στό-
χους με γνωστές συντεταγμένες ή σφαίρες, 
που είχαν σαρωθεί από προηγούμενη σά-
ρωση και είχαν επίσης προσανατολιστεί. Η 
επίλυση πραγματοποιείται ενιαία από το 
λογισμικό με τη ΜΕΤ.
2. Οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
με τον σαρωτή σε τυχαία, μη οριζόντια θέ- 
ση προσανατολίστηκαν είτε χρησιμοποι-
ώντας στόχους με γνωστές συντεταγμένες 
ή σφαίρες, η θέση των οποίων είχε προσ-
διοριστεί από προηγούμενη σάρωση, ή 

τέλος με σχετικό προσανα-
τολισμό χρησιμοποιώντας 
κοινά σημεία με άλλη, ήδη 
προσανατολισμένη, σάρω-
ση. Γενικά, σε κάθε περί-
πτωση χρησιμοποιήθηκαν 
περισσότερες της μίας από 
τις παραπάνω μεθόδους.
Το λογισμικό εξασφαλίζει 
την ενιαία επίλυση με τις με-
θόδους που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως σε περισσό-
τερες της μίας σαρώσεις ταυ-
τόχρονα. Έγινε προσπάθεια 
για μία ενιαία επίλυση του 
όλου μοντέλου, που εξα-
σφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια στον προσανατολι-
σμό των σαρώσεων. Ωστό-
σο, λόγω περιορισμών εξαι-
τίας του μεγέθους των αρ-

χείων, πραγματοποιήθηκαν ενιαίοι προσα-
νατολισμοί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
αριθμό σαρώσεων, αλλά όχι στο σύνολο 
αυτών. Με επικαλύψεις εξασφαλίστηκε η 
συμβατότητα μεταξύ των προσανατολισμών 
των σαρώσεων. 
Τα αποτελέσματα των προσανατολισμών 
δίνονται στις αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις 
των επιλύσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Προσδιορισμός κενών σάρωσης
Με τους ενιαίους προσανατολισμούς των 
σαρώσεων έγινε δυνατή η ενοποίηση αυ-
τών και, στη συνέχεια, έγινε δυνατόν να 
εντοπιστούν κενά μεταξύ των διαδοχικών 
σαρώσεων, αλλά και μέσα στις ίδιες τις σα-
ρώσεις. Τα κενά, ανάλογα με την αιτία που 

Εργασίες πεδίου

Εξοπλισμός
• Γεωδαιτικοί δέκτες GPS διπλής συχνό-
τητας. 
• Σερβοκινούμενος γεωδαιτικός σταθμός 
γωνιομετρικής ακρίβειας 3��.
• Ψηφιακός χωροβάτης με ακρίβεια μέ-
τρησης 0,3 του χιλιοστού ανά χιλιόμετρο 
διπλής χωροστάθμησης. 
• Τρισδιάστατος laser σαρω-
τής. 
• Ψηφιακή φωτογραφική μη-
χανή χειρός 10 Mpixel.
• Μπαλόνι με ψηφιακή φω-
τογραφική μηχανή 22 Mpixel. 

Γεωδαιτική Υποδομή
Προκειμένου να εξασφαλι-
σθεί ένα ενιαίο συμβατό σύ-
στημα αναφοράς για την εξάρ-
τηση των μετρήσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν με τον τρισ-
διάστατο σαρωτή ακολουθή-
θηκε η παρακάτω διαδικασία:
1. Ιδρύθηκε ένα ενιαίο τρι-
γωνομετρικό δίκτυο με χρή-
ση του δορυφορικού συστή-
ματος εντοπισμού GPS.
2. Στο δίκτυο αυτό εντάχθη-
καν πολυγωνομετρικά δίκτυα 
πλήρως εξαρτημένα.
3. Πραγματοποιήθηκε γεω-
μετρική χωροστάθμιση ακρι-
βείας.
Με τον τρόπο αυτό δημιουρ-
γήθηκε μία ενιαία γεωδαιτική 
υποδομή σε όλη την έκταση, 
όπου επρόκειτο να πραγμα-
τοποιηθούν οι σαρώσεις, με 
ακρίβεια ενός εκατοστού.

Οργάνωση σημείων λήψης 
σάρωσης
Οι αρχές στις οποίες βασί-
στηκε η διαδικασία επιλογής θέσεων σά-
ρωσης ήταν οι ακόλουθες:
1. Εξασφάλιση μέγιστης δυνατής κάλυψης 
του αντικείμενου της σάρωσης με τον ελά-
χιστο αριθμό σαρώσεων.
2. Αποδεκτές γωνίες λήψης προς το αντι-
κείμενο.
3. Εξασφάλιση επικαλύψεων μεταξύ δια-
δοχικών σαρώσεων σε όλες τις διευθύν-
σεις. 

4. Καταγραφή και χαρτογράφηση των σα-
ρωμένων επιφανειών, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η ελαχιστοποίηση επιφανειών που 
δεν σαρώθηκαν από λανθασμένη εκτίμη-
ση.
5. Εξασφάλιση ώστε οι σαρώσεις, κατά το 
μέγιστο δυνατό, να πραγματοποιούνται 
από σημεία του βασικού πολυγωνομετρι-
κού δικτύου και να αποφεύγονται τυφλές 
οδεύσεις.

Αρχές στη διαδικασία σάρωσης 
Εξάρτηση των σαρώσεων
Η διαδικασία των σαρώσεων πρέπει να 
εξασφαλίζει την ακρίβεια των μετρήσεων, 
καθώς και τη δυνατότητα ένταξης στο υλο-
ποιημένο γεωδαιτικό υπόβαθρο με τη μέγι-
στη δυνατή ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό, 
σε κάθε σάρωση που πραγματοποιήθηκε 
με τον σαρωτή σε οριζόντια θέση ακολου-
θήθηκε η εξής διαδικασία:

1. Ο σαρωτής τοποθετήθηκε σε γνωστή, εκ 
των προτέρων προσδιορισμένη, θέση και 
προσανατολίστηκε σε σημείο με γνωστές 
συντεταγμένες.
2. Χρησιμοποιήθηκαν στόχοι, των οποίων 
οι συντεταγμένες είχαν προσδιοριστεί γεω-
δαιτικά για τον επιπλέον προσανατολισμό 
της σάρωσης. 
3. Χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες για τον προ-
σανατολισμό της σάρωσης.

4. Οι διαδοχικές σαρώσεις 
προσανατολίστηκαν απόλυ-
τα με τις δύο ανωτέρω μεθό-
δους, ενώ ο σχετικός προσα-
νατολισμός μεταξύ των σα-
ρώσεων εξασφαλίστηκε μέ- 
σω της χρήσης κοινών στό-
χων και σφαιρών.
5. Επίσης, εξασφαλίσθηκε 
ότι οι διαδοχικές σαρώσεις 
καλύπτουν επιφάνειες με επι-
καλύψεις τέτοιες, ώστε η σά-
ρωση κοινών αντικειμένων 
να εξασφαλίζει τη συμπλη-
ρωματική δυνατότητα σχετι-
κών προσανατολισμών.
Στις περιπτώσεις όπου οι σα-
ρώσεις πραγματοποιούνταν, 
λόγω των αναγκών της σάρω-
σης, χωρίς ο σαρωτής να βρί-
σκεται σε οριζόντια θέση χρη-
σιμοποιούνταν όλες οι υπό-
λοιπες μέθοδοι προσανατο-
λισμού των σαρώσεων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
εκτός φυσικά της πρώτης.

Είναι σαφές ότι οι μέθοδοι 
προσανατολισμού που χρη-
σιμοποιήθηκαν ήταν σε όλες 
τις περιπτώσεις πολύ περισ-
σότερες των απαιτούμενων. 
Η λογική ήταν ότι η διαδικα-
σία των σαρώσεων είναι μία 
ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία 

και είναι επιθυμητό να αποφευχθεί κάθε 
πιθανότητα επανάληψης μετρήσεων. Επί-
σης κάθε μέθοδος, ανάλογα με την περί-
πτωση, μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο 
χρήσιμη από μία άλλη. Τέλος, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι σχετικού προ-
σανατολισμού αποδεικνύονται στην πράξη 
ιδιαίτερα ακριβείς, με το μειονέκτημα ότι 
μεταδίδουν το σφάλμα του απόλυτου εντο-
πισμού, ενώ αντίστροφα ο απόλυτος προ-

Η τρισδιάστατη σάρωση των περιμετρικών Tειχών και του βράχου 
της Ακρόπολης και η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου

Εικ. 3. Τριγωνομετρικό δίκτυο
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Εικ. 1-2. Κατακόρυφες σαρώσεις από τη στέψη του Tείχους. Φωτ. Χ. Λιαπάκης
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τα δημιούργησε, αντιμετωπίστηκαν με τις 
διαδικασίες που περιγράφηκαν στις εργα-
σίες πεδίου. 

Ένταξη συμπληρωματικών σαρώσεων 
Ένταξη ψηφιακού μοντέλου εδάφους από 
φωτογραμμετρική απόδοση
Οι συμπληρωματικές σαρώσεις, ανάλογα 
με τον τρόπο που λήφθηκαν, προσανατο-
λίστηκαν απόλυτα και σχετικά με τις μεθό-
δους που περιγράφηκαν παραπάνω. Ιδιαί-
τερα οι κατακόρυφες σαρώσεις, που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τη στέψη του Τείχους 
προς τα κάτω, προσανατολίστηκαν κύρια 
σχετικά χρησιμοποιώντας κοινά σημεία με 
τις υφιστάμενες σαρώσεις, εφόσον αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να τοποθετηθούν 
και να μετρηθούν στόχοι και σφαίρες, λό- 
γω του ιδιαίτερα δύσκολου αναγλύφου 
και του προσανατολισμού των σαρώσεων. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ωστό-
σο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ακριβής, εφό-
σον ο κύριος όγκος των σαρώσεων είχε προ-
σανατολιστεί απόλυτα με μεγάλη ακρίβεια 
και οι κατακόρυφες σαρώσεις, που εξαρ-
τήθηκαν σχετικά από αυτές, προσανατολί-
στηκαν με αντίστοιχη ακρίβεια σε ότι αφο-
ρά στον απόλυτο προσανατολισμό. Ο σχε-
τικός προσανατολισμός, βέβαια, ήταν ιδι-
αίτερα ακριβής και εξασφάλισε τη συμβα-
τότητα μεταξύ των μοντέλων.  
Όπου δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν κε- 
νά του αντικειμένου με τις προηγούμενες 
σαρώσεις και τα κενά αυτά ήταν ορατά από 
κατακόρυφη διεύθυνση, χρησιμοποιήθηκε 
ψηφιακό μοντέλο εδάφους, που δημιουρ-
γήθηκε μετά από φωτογραμμετρική απόδο-
ση των μοντέλων που δημιουργήθηκαν από 
τις φωτογραφίες που ελήφθησαν από το 
μπαλόνι. Η συμβατότητα των τρισδιάστα-
των σαρώσεων με το ψηφιακό μοντέλο εδά-
φους απέδειξε για μία ακόμη φορά την ενι-
αία ακρίβεια, που εξασφάλισε η χρήση του 
κοινού γεωδαιτικού υποβάθρου (εικ. 4). 

Φιλτράρισμα δεδομένων σάρωσης
Πριν από τη δημιουργία των επιφανειών 
ελέγχθηκαν τα νέφη των σημείων από τις 
διαδοχικές σαρώσεις και πραγματοποιήθη-
κε κατάλληλο φιλτράρισμα των σημείων 
στις επικαλύψεις.

Δημιουργία ενιαίου μοντέλου 
νέφους σημείων
Ενοποιώντας τις σαρώσεις δημιουργήθηκε 

ενιαίο μοντέλο νέφους σημείων. Προκειμέ-
νου να είναι δυνατή η επεξεργασία των δε-
δομένων, λόγω του υψηλού όγκου τους δι-
αχωρίστηκαν σε μικρότερα μοντέλα (εικ. 5).

Προσανατολισμός ψηφιακών εικόνων
Για να είναι δυνατός ο προσανατολισμός 
των εξωτερικών ψηφιακών εικόνων με τη 
μέγιστη δυνατή ακρίβεια απαιτείται η χρή-
ση του πλήρους νέφους των σημείων, σε 
συνδυασμό με την ένταση της επιστροφής 
του σήματος (intensity) στο κάθε σημείο 
του νέφους. Με τον τρόπο αυτό, το νέφος 
των σημείων που περιγράφει το αντικείμε-
νο που σαρώνεται εμφανίζεται σαν μία τρισ-
διάστατη φωτογραφία στην οθόνη του Η/Υ 
και δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να 
αναγνωρίσει με άνεση και ακρίβεια κοινά 
σημεία με τις ψηφιακές εικόνες και στη 
συνέχεια να εξασφαλίσει τον προσανατολι-
σμό των εικόνων με τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια (εικ. 6).

Εξισορρόπηση χρωματικών τόνων 
ψηφιακών εικόνων 
Η εξισορρόπηση των χρωματικών τόνων 
των ψηφιακών εικόνων εξασφαλίστηκε με 
τη χρήση κατάλληλου εργαλείου που δια-
τίθεται στο λογισμικό. Η εξισορρόπηση 
των χρωματικών τόνων εξασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των διαφοροποιήσεων των 
χρωματικών τόνων λόγω διαφορετικών 
συνθηκών λήψης των ψηφιακών εικόνων. 
Κατά συνέπεια, εξασφαλίζεται η δημιουρ-
γία ενιαίας υφής στο αντικείμενο, χωρίς να 
γίνονται αντιληπτές οι διαφοροποιήσεις 
των χρωματικών τόνων (εικ. 7). 

Γενίκευση μοντέλου νέφους σημείων
Προκειμένου να γίνει δυνατή η δημιουρ-
γία μοντέλου επιφανειών, ήταν απαραίτητη 
η γενίκευση του μοντέλου των σημείων. 
Μετά από μία διαδικασία διαδοχικών προ-
σεγγίσεων, που θα εξασφάλιζε την περι-
γραφή του αντικειμένου από το μοντέλο των 
επιφανειών με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια 
και, ταυτόχρονα, θα καθιστούσε δυνατή 
την επεξεργασία των επιφανειών, σύμφω-
να με τους περιορισμούς διαχείρισης όγκου 
δεδομένων που επέβαλλε το λογισμικό, 
καταλήξαμε σε μία πυκνότητα σημείων στο 
Τείχος και στον βράχο, που να εξασφαλί-
ζει τις απαιτήσεις αυτές.
Η πυκνότητα των σημείων στο Τείχος, 
που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία Εικ. 7. Εξισορρόπηση χρωματικών τόνων ψηφιακών εικόνων 

Εικ. 8. Γενίκευση μοντέλου νέφους σημείων

Εικ. 10. Δημιουργία τελικών μοντέλων με υφή

Εικ. 9. Δημιουργία μοντέλων επιφανειών

Εικ. 6. Ακρίβεια προσανατολισμού εικόνων

Εικ. 5. Δημιουργία ενιαίων μοντέλων νέφους σημείων

Εικ. 4. Συμβατότητα τρισδιάστατης σάρωσης με το ψηφιακό μοντέλο εδάφους 
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Η τρισδιάστατη σάρωση του Ερεχθείου 
και η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου

επιφανειών σε αυτό ήταν ένα σημείο ανά 
10cm. Αντίστοιχα, στον βράχο χρησιμο-
ποιήθηκε ένα σημείο ανά 20cm. Με την 
πυκνότητα αυτή ήταν δυνατή η δημιουρ-
γία τρισδιάστατων επιφανειών σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και η επίθεση των ει-
κόνων σε αυτές, ώστε να δοθεί υφή στις 
επιφάνειες αυτές, όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια (εικ. 8).

Δημιουργία μοντέλων 
επιφανειών
Κατάτμηση μοντέλου νέφους σημείων για 
τη δημιουργία επιφανειών 
Για τη δημιουργία επιφανειών, το λογισμι-
κό που χρησιμοποιήθηκε διαθέτει μία σει-
ρά εργαλείων που εξασφαλίζουν, κατά πε-
ρίπτωση, τη βέλτιστη προσομοίωση του 
αντικειμένου. Η πολυπλοκότητα του συ-

γκεκριμένου αντικειμένου είχε ως αποτέλε-
σμα να απαιτηθεί μία ιδιαίτερα προσεκτική 
και λεπτομερής διαδικασία δόμησης των 
επιφανειών, που σχετιζόταν όχι μόνο με τη 
γεωμετρία ή το πολύπλοκο ανάγλυφο του 
αντικειμένου, αλλά και με τις θέσεις λήψης 
των εικόνων που είχαν ληφθεί με σκοπό 
την απόδοση υφής σε αυτές. 
Για τον σκοπό αυτό οι επιφάνειες που δο-
μήθηκαν δημιουργήθηκαν από νέφη ση-
μείων που έχουν κατατμηθεί κατάλληλα. 
Η κατάτμηση πραγματοποιήθηκε είτε για 
να αποδοθούν σωστά τα γεωμετρικά στοι-

χεία των επιφανειών είτε για να είναι δυνα-
τή η επίθεση της υφής σε αυτές, χωρίς να 
επηρεάζεται αντίστοιχα η απόδοση υφής 
σε μία άλλη περιοχή του αντικειμένου. Η 
παραπάνω διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαί-
τερα απαιτητική, επίπονη και χρονοβόρα. 
Επιπλέον, η απαίτηση το τελικό μοντέλο 
των επιφανειών να αποτελεί μία ενιαία επι-
φάνεια, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται πρόσθετες επιφάνειες στις διαχω-
ριστικές γραμμές μεταξύ διαδοχικών επι-
φανειών ή να δημιουργούνται επιφάνειες 
με επικαλύψεις, γεγονός που καθιστούσε 
τη δημιουργία επιμέρους επιφανειών μία 
ακόμη πιο σύνθετη διαδικασία (εικ. 9). 

Επίθεση εικόνων για την απόδοση υφής
Η επίθεση των ήδη προσανατολισμένων 
εικόνων στο μοντέλο των επιφανειών ήταν 

μία διαδικασία που εξελισσόταν ταυτόχρο-
να με τη δημιουργία των επιφανειών αυ-
τών. Με τον τρόπο αυτό, ήταν δυνατό να 
ελέγχει κανείς την επιφάνεια στην οποία 
αποδιδόταν υφή, ώστε αυτό να επιτυγχά-
νεται με τη χρήση της καταλληλότερης για 
την περίπτωση εικόνας, ενώ ταυτόχρονα 
να αποφεύγεται η χρήση της εικόνας αυ-
τής σε επιφάνεια η οποία καλύπτεται καλύ-
τερα από άλλη εικόνα. Πρόκειται για ιδιαί-
τερα σύνθετη διαδικασία, που επαναλή-
φθηκε αρκετές φορές, ώστε να αποδοθεί η 
επιφάνεια με την καλύτερη δυνατή υφή. 

Δημιουργία τελικών μοντέλων με υφή
Όλη η προηγούμενη διαδικασία που ολο-
κληρώθηκε με την κατασκευή επιφανειών 
για να συμπληρωθούν κενά –όπου αυτό 
ήταν δυνατό λόγω της φύσης του αντικει-
μένου– είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργη-
θεί ένα ενιαίο μοντέλο επιφανειών για το 
Τείχος και τον βράχο της Ακρόπολης των 
Αθηνών, που αποδίδει με πιστότητα και 
ακρίβεια το αντικείμενο. Η υφή που απο-
δόθηκε στις επιφάνειες αυτές οδήγησε στη 
δημιουργία ενός επιπλέον φωτορρεαλιστι-
κού τρισδιάστατου μοντέλου της Ακρόπο-
λης των Αθηνών, που αποδίδει με πιστό-
τητα, ακρίβεια και σαφήνεια την όψη της 
στον χώρο, όπως ποτέ δεν είχε αποδοθεί 
έως σήμερα (εικ. 10-11).  
  
Τεχνικές Προδιαγραφές
• Πυκνότητα του νέφους σημείων για το 
Τείχος: 1-2cm.
• Πυκνότητα του νέφους σημείων για τον 
βράχο: 5cm.
• Τριγωνομετρικό δίκτυο ακρίβειας <5mm.
• Χωροσταθμικό δίκτυο ακρίβειας <3mm.
• Αναθέτουσα αρχή: ΥΣΜΑ 

Στατιστικά σαρώσεων και γεωδαιτικού δι-
κτύου 
Για την πλήρη κάλυψη του Τείχους και 
του βράχου, εσωτερικά και εξωτερικά:
• Έγιναν 125 σαρώσεις.
• Λήφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πάνω 
από 1800 ψηφιακές φωτογραφίες.
• Δημιουργήθηκε ένα 3D μοντέλο νέφους 
σημείων (330.000.000 σημεία).
• Η πυκνότητα των σημείων ήταν μέσα στις 
προδιαγραφές. 
• Ακρίβεια καλύτερη του 1cm. 

Για το γεωδαιτικό δίκτυο :
• Τριγωνομετρικό δίκτυο ακρίβειας <3mm
• Πολυγωνομετρικό δίκτυο ακρίβειας <5mm
• Γεωμετρική χωροστάθμηση ακρίβειας <2mm 

Χρήστος Λιαπάκης
Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Κοινοπραξία 
«Ελληνική Φωτογραμμετρική-Geotech»

Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας 
στη Φωτογραμμετρία και η ανάπτυξη νέων 
ή η εξέλιξη υπαρχουσών φωτογραμμετρι-
κών τεχνικών, έχουν συμβάλει σημαντικά 
ώστε η Φωτογραμμετρία να αποτελεί πλέον 
καθοριστική παράμετρο για τη γεωμετρική 
τεκμηρίωση μνημείων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Ειδικότερα δε, η σύγχρονη τεχνο-
λογία των σαρωτών laser, με τη ραγδαία 
ανάπτυξη που σημειώνει στις 
μέρες μας, επιτρέπει την τα-
χύτατη καταγραφή τεράστιου 
αριθμού σημείων και την πλή-
ρη τρισδιάστατη μοντελοποί-
ηση πολύπλοκων επιφανει-
ών, γεγονός που την καθιστά 
αναπόσπαστο μετρητικό εργα-
λείο της φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης. 
Ένας λοιπόν από τους βασι-
κούς σκοπούς του έργου «Ανά-
πτυξη Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών  Συστημάτων  στην 
Ακρόπολη των Αθηνών» ήταν 
η γεωμετρική τεκμηρίωση του 
Ερεχθείου (εικ. 1) μέσω τεχνι-
κών φωτογραμμετρίας και σά-
ρωσης με laser, με τελικό πα-
ραδοτέο το πλήρες τρισδιά-
στατο μοντέλο του μνημείου 
με πραγματική φωτογραφική 
υφή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, 
οι οποίες καθορίστηκαν από 
την ίδια την Υπηρεσία Συντή-
ρησης  Μνημείων  Ακρόπο-
λης (ΥΣΜΑ), προσδιόρισαν 
την ανάλυση σάρωσης του 
μνημείου τόσο εξωτερικά όσο 
και για τους εσωτερικούς του 
χώρους στα 5mm (εικ. 2), αλ- 
λά και μεγαλύτερη (απόστα-
ση μεταξύ των σημείων μι-
κρότερη από 1mm) σε περιο-
χές με γλυπτό διάκοσμο ή με 
μεγαλύτερο αρχαιολογικό εν-
διαφέρον, όπως οι Καρυάτι-
δες. Κατ’ αντιστοιχία, η ζητού-
μενη ακρίβεια σάρωσης κα-
θορίστηκε στα 2mm και καλύτερη για τις 
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Παράλ-
ληλα, για την απόδοση πραγματικής υφής 
στο προαναφερθέν τρισδιάστατο μοντέλο 
έπρεπε να ληφθούν έγχρωμες ψηφιακές 
εικόνες με μέγιστη εδαφοψηφίδα 2mm (μέ-

γεθος pixel προβαλλόμενο στο έδαφος μι-
κρότερο από 2mm), ώστε να εξασφαλιστεί 
η οπτική πληρότητα του ανακατασκευα-
σμένου ψηφιακού μοντέλου.
Ο βασικός εξοπλισμός των μετρήσεων συ-
μπεριλάμβανε δύο διαφορετικού τύπου σα-
ρωτές laser. Έναν μεσαίων αποστάσεων (εικ. 
3) που βασίζεται στην τεχνολογία phase- 
shift (μέτρηση διαφοράς φάσης σήματος) 

και μπορεί να αποτυπώνει αντικείμενα σε 
απόσταση μέχρι 15m. Η ακρίβεια μέτρησής 
του είναι αρκετά υψηλή (καλύτερη από 
0.5mm), η ονομαστική του ταχύτητα ξεπερ-
νά τα 200.000 σημεία/δευτ., ενώ η ανάλυ-
ση σάρωσης μπορεί να επιλεγεί μικρότερη 

του 1mm. Λόγω αυτών κυρίως των χαρα-
κτηριστικών, χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκρι-
μένος σαρωτής για την αποτύπωση του με-
γαλύτερου μέρους του Ερεχθείου στις δύο 
ζητούμενες αναλύσεις (5mm και 1mm). Εν-
τούτοις, τόσο η περιορισμένη απόσταση 
σάρωσης όσο και το έντονο ανάγλυφο του 
μνημείου εξωτερικά και εσωτερικά είχαν 
ως αποτέλεσμα την ύπαρξη περιοχών με 

αποκρύψεις, δηλαδή περιο-
χών οι οποίες έπρεπε να απο-
τυπωθούν, αλλά δεν ήταν ορα-
τές από τις θέσεις σάρωσης. 
Γι’ αυτόν τον λόγο πραγματο-
ποιήθηκαν μετρήσεις στα συ-
γκεκριμένα τμήματα του Ερε-
χθείου με έναν σαρωτή μεγά-
λων αποστάσεων και τεχνο-
λογίας time-of-flight (μέτρη-
ση της διαφοράς χρόνου με-
ταξύ εκπεμπόμενου και λαμ-
βανόμενου σήματος), η οποία 
επιτρέπει την αποτύπωση αντι-
κειμένων μέχρι και σε από-
σταση 300m. Εκτός από τη 
μεγάλη απόσταση σάρωσης, ο 
συγκεκριμένος σαρωτής χα-
ρακτηρίζεται από ταχύτητα 
μέτρησης 50.000 σημείων/
δευτ. και ακρίβεια που πλη-
σιάζει τα 5mm. Για την κάλυ-
ψη των περιοχών που έμειναν 
κενές ακόμα και μετά τη χρή-
ση του δεύτερου σαρωτή, όπως 
η οροφή του Ερεχθείου και 
ορισμένες εσοχές στα ανώτερα 
τμήματα του μνημείου, εφαρ-
μόστηκαν φωτογραμμετρικές 
μέθοδοι αποτύπωσης με κα-
τακόρυφες επικαλυπτόμενες 
εικόνες που λήφθηκαν με τη 
βοήθεια ειδικού μπαλονιού. 
Σε όλη την έκταση του μνη-
μείου χρησιμοποιήθηκαν προ-
σημασμένα φωτοσταθερά ση-
μεία, τα οποία μετρήθηκαν με 
γεωδαιτικό σταθμό υψηλής 
ακρίβειας και επιλύθηκαν ως 
ενιαίο τρισδιάστατο δίκτυο. 

Οι μεμονωμένες σαρώσεις που προέκυ-
ψαν από τους δύο σαρωτές συνενώθηκαν 
σε ενιαίο νέφος σημείων μέσω των προση-
μασμένων φωτοσταθερών σημείων και με 
τη βοήθεια αλγορίθμων συνταύτισης επι-
φανειών. Μέρος των φωτοσταθερών χρη-

Εικ. 1. Πλάγια λήψη του Ερεχθείου από μπαλόνι

Εικ. 2. Κάτοψη του Ερεχθείου. Λεπτομέρεια από την ορθοφωτογραφία του βρά-
χου της Ακρόπολης σε κλίμακα 1:100, Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, 2009

Εικ. 11. Φωτορεαλιστικό τρισδιάστατο μοντέλο
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σιμοποιήθηκε για τον προσανατολισμό των 
αεροφωτογραφιών του Ερεχθείου, επιτρέ-
ποντας έτσι την απευθείας σύνδεση (λόγω 
του κοινού συστήματος αναφοράς) του μο-
ντέλου του laser με το μοντέλο αναγλύφου 
που προέκυψε φωτογραμμετρικά. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η αλληλοαναφορά (συνέ-
νωση) των σαρώσεων γινόταν στο πεδίο, 
ταυτόχρονα με τις μετρήσεις, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται οι αποκρύψεις επιτόπου και 
να καλύπτονται με επιπλέον σαρώσεις.
Για τη φωτογράφηση του μνημείου (επί-
γειες και εναέριες λήψεις), που έγινε ώστε 
να αποδοθεί μετέπειτα στο τρισδιάστατο 
μοντέλο πραγματική υφή, χρησιμοποιήθη-
καν δύο έγχρωμες ψηφιακές μηχανές κα-
νονικού και μεσαίου format με ανάλυση 
12MP και 22ΜP, αντίστοιχα. Οι εργασίες 
υπαίθρου διήρκεσαν 5 ημέρες και αφο-
ρούσαν στην κάλυψη του μνημείου με τους 
δύο σαρωτές, την ίδρυση και τη μέτρηση 
του δικτύου των φωτοσταθερών και, τέ-
λος, τη φωτογράφηση. Συνολικά πραγμα-
τοποιήθηκαν 1207 σαρώσεις και 400, πε-
ρίπου, φωτογραφικές λήψεις (επίγειες και 
κατακόρυφες).
Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του μνη-
μείου, σε συνδυασμό με τη ζητούμενη υψη-
λή ακρίβεια των προδιαγραφών, κατέστη-
σαν τη λήψη και στη συνέχεια την επεξερ-
γασία των δεδομένων ένα κατ’ αρχήν δύ-
σκολο εγχείρημα, αλλά παράλληλα και μια 
μεγάλη πρόκληση σε επιστημονικό και ερευ-
νητικό επίπεδο. Η κατάλληλη επιλογή των 
θέσεων μέτρησης των οργάνων, ώστε να 

εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν μεγαλύτε-
ρη κάλυψη με την ίδια πυκνότητα σημεί-
ων, η πειραματική μελέτη του βαθμού ανά-
κλασης της δέσμης laser από το μάρμαρο, ο 
προσεκτικός σχεδιασμός και η υλοποίηση 
του δικτύου των φωτοσταθερών με γνώ-
μονα τη μέγιστη ζητούμενη ακρίβεια (κα-
λύτερη από 1mm) και η ραδιομετρική ομοι-
ογένεια των λήψεων, επίγειων και εναέριων, 
η οποία επιδρά καθοριστικά στην οπτική 
ποιότητα του τελικού μοντέλου με φωτοϋ-
φή, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα προβλημάτων που χρήζουν εξειδι-
κευμένης αντιμετώπισης κατά τη συλλογή 

των δεδομένων. Αντίστοιχης πολυπλοκό-
τητας θέματα έπρεπε, επίσης, να αντιμετω-
πιστούν κατά τη φάση επεξεργασίας των 
μετρήσεων μέχρι και το στάδιο δημιουργί-
ας του τελικού μοντέλου. Διαδικασίες που 
αφορούν στην επεξεργασία νεφών σημεί-
ων, όπως η απαλοιφή θορύβου, η αραίω-
ση των σημείων χωρίς να επηρεάζεται η 
μορφολογία του αντικειμένου, η αλληλοα-
ναφορά των μεμονωμένων νεφών σε ενι-
αίο νέφος (εικ. 4), η συνένωση νεφών ση-
μείων από διαφορετικές πηγές, η δημιουρ-
γία του τρισδιάστατου τριγωνισμένου μο-
ντέλου επιφάνειας (εικ. 5) και η πλήρωση 
μικρών κενών σε αυτό βάσει των τοπικών 
κλίσεων του αναγλύφου, καθίστανται ακόμα 
δυσκολότερες και χρονοβόρες όταν εφαρ-
μόζονται σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι το πλήθος των ση-
μείων των σαρώσεων αρχικά ξεπέρασε τα 
5 δισεκατομμύρια, από τα οποία προέκυψε 
το τελικό τριγωνισμένο μοντέλο επιφάνει-
ας που αποτελείται από 350 εκατομμύρια 
τρίγωνα. Μεγέθη όπως τα παραπάνω καθι-
στούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης εξει-
δικευμένης υλικοτεχνικής υποδομής με 
αντίστοιχων δυνατοτήτων λογισμικά, τόσο 
για την επεξεργασία όσο και για τη διαχεί-
ριση των δεδομένων.
Η απόδοση πραγματικής υφής στο τρισ-
διάστατο μοντέλο αποτέλεσε το τελευταίο 
στάδιο για την ολοκλήρωση της γεωμετρι-
κής τεκμηρίωσης του Ερεχθείου. Σε αυτό 
το σημείο, και αφού έχει εξασφαλιστεί η 

Εικ. 3. Αποτύπωση με τον σαρωτή phase-shift. Φωτ. Λ. Γραμματικόπουλος, 2009

χρωματική συνέχεια των εικόνων κατά τη 
λήψη, καθώς και η υψηλής ακρίβειας μο-
ντελοποίηση από την επεξεργασία του νέ-
φους σημείων, η πιστότητα/ποιότητα της 
απεικόνισης του ψηφιακού μοντέλου εξαρ-
τάται σχεδόν αποκλειστικά από την ακρί-
βεια προσδιορισμού του εξωτερικού προ-
σανατολισμού των λήψεων. Στην εικόνα 6 
παρουσιάζονται τέσσερεις διαφορετικές 
όψεις του πλήρως τρισδιάστατου μοντέλου 
του Ερεχθείου με φωτοϋφή. Το ανάγλυφο 
και η υφή του περιβάλλοντος χώρου έχουν 
προκύψει φωτογραμμετρικά από τις κατα-
κόρυφες εικόνες από το μπαλόνι. Η γεωμε-
τρική ακρίβεια και η οπτική πιστότητα της 
συγκεκριμένης μεθόδου αποτύπωσης γίνε-
ται εύκολα αντιληπτή στην εικόνα 7, όπου 

παρουσιάζεται το τρισδιάστατο μοντέλο 
μίας Καρυάτιδας επενδυμένο με φωτογρα-
φική υφή. Για την απόδοση φωτοϋφής 
στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκαν λή-
ψεις από την πραγματική Καρυάτιδα που 
βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, οι 
οποίες συνδυάστηκαν με τη σάρωση laser 
από το Ερέχθειο. Στον δικτυακό ιστότοπο 
της ΥΣΜΑ (http://acropolis-gis.ysma.gr) 
ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί διαδρα-
στικά σε μία αραιωμένη εκδοχή του τρισ-
διάστατου μοντέλου του μνημείου, ενώ 
παράλληλα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει 
καλύτερα σε λεπτομέρειές του μέσω των 
τριών αρχείων βίντεο που φιλοξενούνται 
και περιλαμβάνουν δύο προκαθορισμένες 
εικονικές περιηγήσεις στο πλήρες μοντέλο 
του Ερεχθείου, καθώς και μία περιήγηση 

γύρω από την ψηφιακά ανακατασκευασμέ-
νη Καρυάτιδα από το νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης.
Τα τελικά παραδοτέα, στα οποία συγκατα-
λέγονται το πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο 
του Ερεχθείου με φωτογραφική υφή και 
τα τρία αρχεία βίντεο, είναι αποτέλεσμα 
συνδυασμού διαφορετικών κατά βάσει τε-
χνικών και διαδικασιών, αλλά και συνερ-
γασίας ερευνητών από διαφορετικά επι-
στημονικά πεδία, όπως η Φωτογραμμε-
τρία, η Τοπογραφία, η Αρχαιολογία, η Όρα-
ση Υπολογιστών, η Αρχιτεκτονική, η Επε-
ξεργασία Εικόνας και Σήματος, η τρισδιά-
στατη Επεξεργασία Σημείων και Μοντέ-
λων, τα Γραφικά Υπολογιστών και η Επε-
ξεργασία Βίντεο. Το παρόν έργο καταδει-

κνύει ότι τέτοιες συνδυασμένες προσπά-
θειες συμβάλλουν όχι μόνο στην εφαρμο-
γή σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σε ερ-
γασίες αποτύπωσης, αλλά και στην ανά-
πτυξη νέων τεχνικών και διαδικασιών γεω-
μετρικής τεκμηρίωσης, συντήρησης και ανά-
δειξης των μνημείων της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. 

Λάζαρος Γραμματικόπουλος
Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
Κοινοπραξία 

«Ελληνική Φωτογραμμετρική-Geotech»Εικ. 4. Τμήμα του συνενωμένου νέφους σημείων

Εικ. 5. Λεπτομέρεια από το τριγωνισμένο 3D 
μοντέλο (χωρίς φωτοϋφή)

Εικ. 6. Όψεις του Ερεχθείου (3D μοντέλο με φωτοϋφή).
Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Εικ. 7. Το 3D μοντέλο της Καρυάτιδας με φω- 
τοϋφή. Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρό-
πολη των Αθηνών, 2009
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Βελτιώσεις και προσθήκες στη βάση δεδομένων τεκμηρίωσης 
των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης

Οι εργασίες εφαρμογής της πληροφορικής 
στο αρχείο των αναστηλωτικών εργασιών 
της ΕΣΜΑ ξεκίνησαν το 1989. Τα διαδοχι-
κά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν κα- 
τά καιρούς, τα χαρακτηριστικά και οι δυνα-
τότητές τους έχουν ήδη παρουσιαστεί στο 
παρελθόν, σε διάφορες συναντήσεις και 
δημοσιεύσεις (βλ. Ενημερωτικές ειδήσεις 
αρ. 2). Θα περιοριστούμε επομένως, στην 
παρουσίαση των κυριότερων βελτιώσεων 

και προσθηκών που πρόσφατα πραγματο-
ποιήθηκαν, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας».
Προηγουμένως θα πρέπει να υπενθυμί-
σουμε δύο σημαντικά χαρακτηριστά. Το 
βασικό σχήμα του συστήματος αποτελεί-
ται, αφενός από το κύριο αρχείο των αρχι-
τεκτονικών μελών των μνημείων και αφε-
τέρου από τα αρχεία των φωτογραφιών, 

των σχεδίων και των κειμένων, τα οποία 
τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που περιέ-
χονται στο πρώτο (εικ. 1). Επίσης το αρ-
χείο των αρχιτεκτονικών μελών, οργανώ-
νεται βάσει μιας ιεραρχικής λογικής δομής, 
σύμφωνα με την οποία τα μνημεία αναλύ-
ονται στα επιμέρους σύνολά τους και ακο-
λούθως στα αρχιτεκτονικά τους μέλη. 
Αυτό το ιεραρχικό σχήμα απεικονίζεται 
στη βάση δεδομένων και αποτελεί ένα πο- 
λύ καλό εργαλείο πλοήγησης στα περιεχό-
μενα του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών. 
Στην πρόσφατη εκδοχή του κατέστη πολύ 
πιο λειτουργικό, καθώς εκτός από την εν-
σωμάτωση ενός πλήρους μηχανισμού ευ-
ρετηρίασης, παρέχεται επιπλέον η σημαντι-
κή δυνατότητα, με την επιλογή μιας υποδι-
αίρεσης μνημείου στο σχήμα να εμφανίζε-
ται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη εγγραφή 
του αρχείου μελών (εικ. 2).
Μια δεύτερη βελτίωση αφορά στο υποσύ-
στημα διαχείρισης των εικόνων. Κατά την 
προβολή του συνόλου των εικονιδίων (thumb-
nails) της φωτογραφικής ή σχεδιαστικής 
τεκμηρίωσης είναι δυνατή η παράλληλη 
προβολή σε μεγέθυνση του εικονιδίου που 
επιλέγουμε. Με τη χρήση ενός επεξεργα-
στή εικόνας παρέχεται η δυνατότητα εμφά-
νισης λεπτομερειών, που πολλές φορές 
δύσκολα διακρίνονται στην ψηφιακά σα-
ρωμένη εικόνα του τεκμηρίου. Με τον χει-
ρισμό απλών φίλτρων αντίθεσης και φω-
τεινότητας της εικόνας, επιτυγχάνεται η 
εμφάνιση πολύ περισσότερων πληροφορι-
ών των συχνά αχνών σχεδίων αποτύπω-
σης με μολύβι. Επιπλέον, ένας εργονομι-
κός ψηφιακός μεγεθυντικός φακός επιτρέ-
πει την εξέταση δυσδιάκριτων λεπτομερει-
ών της εικόνας (εικ. 3).
Το επόμενο σημείο σχετίζεται με τις πλη-
ροφορίες του αρχείου μελών, που αναφέ-
ρονται στις χαρτογραφήσεις των φθορών 
και των επεμβάσεων συντήρησης της επι-
φάνειας του μαρμάρου. Κατά τη διάρκεια 
των ετών που εκτελούνται τα έργα, έχουν 
χρησιμοποιηθεί οκτώ διαδοχικές βελτιώ-
σεις του αρχικού χρωματικού υπομνήμα-
τος των χαρτογραφήσεων. Ο αρχαιολόγος 
Στέλιος Λεκάκης που εργάστηκε για έναν 
χρόνο στα Προπύλαια, τα κατέταξε χρονο-
λογικά και, στη συνέχεια, τα υπομνήματα 
αυτά ενσωματώθηκαν στη νέα βάση δεδο-
μένων με τρόπο, ώστε ανάλογα με τη χρο-
νολογία της σύνταξης ενός σχεδίου χαρτο-
γράφησης, να εμφανίζεται και το χρωματι-

Εικ. 2. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εικονίζεται η ιεραρχική ανάλυση του μνημείου και το επιλεγ-
μένο αρχιτεκτονικό μέλος και στο δεξιό μέρος η αντίστοιχη εγγραφή

κό υπόμνημα της αντίστοιχης περιόδου 
(εικ. 4).
Στην τελευταία έκδοση της βάσης δεδομέ-
νων έχει ενσωματωθεί, επίσης, ένα υποσύ-
στημα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων. 
Εδώ παρουσιάζεται το ιστόγραμμα του πλή-
θους των εγγραφών για κάθε αρχείο και, 
επίσης, το ιστόγραμμα του αριθμού των εγ-
γραφών ανά αρχείο και ανά καταχωριστή. 
Εν παρενθέσει αναφέρουμε ότι μέχρι τώρα 
έχουν καταχωριστεί 88.200 εγγραφές.
Μια πολύ σημαντική προσθήκη στο χρη-
σιμοποιούμενο λογισμικό, αποτελεί η δυ-
νατότητα προσπέλασης του αρχείων με-
λών, μέσω τρισδιάστατου γραφικού περι-
βάλλοντος. Η χρήση τρισδιάστατου μοντέ-
λου μέσω του οποίου πραγματοποιείται η 
πρόσβαση στο μνημείο, προς το παρόν αφο-
ρά μόνο στο Ερέχθειο, το οποίο έχει απο-
κτήσει οριστική μορφή, μετά την ολοκλή-
ρωση των αναστηλωτικών εργασιών. Το 
μοντέλο του μνημείου έχουμε τη δυνατότη-
τα να το περιστρέψουμε και να επιλέξουμε 
μια όψη του (εικ. 5). Στη συνέχεια, προβάλ-
λεται το σχέδιο της επιλεγμένης όψης –σε 
GIS υπόβαθρο– που φέρει και τους κωδι-
κούς των αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 6). Η 
επιλογή στο επόμενο στάδιο ενός μέλους 
του μνημείου έχει ως αποτέλεσμα την εμ-
φάνιση της αντίστοιχης εγγραφής (εικ. 7). 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα φιλικότε-
ρο προς τον χρήστη περιβάλλον πρόσβα-
σης, καθώς τον αποδεσμεύει από την ανά-
γκη της γνώσης της εσωτερικής οργάνω-
σης των πληροφοριών (το χαρακτηριστικό 
αυτό αφορά ιδιαίτερα στην πρόσβαση μέ- 
σω διαδικτύου). 
Με ανάλογο τρόπο πραγματοποιείται η 
πρόσβαση και σε ένα νέο τμήμα της βάσης 
δεδομένων που έχει ως θέμα τα περιμετρι-
κά Τείχη της Ακρόπολης. Το ψηφιακό μο-
ντέλο που έχει παραχθεί από τρισδιάστατη 
σάρωση με laser περιστρέφεται και μπο-
ρούμε να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη πε-
ριοχή. Το επιλεγμένο τμήμα του Τείχους 
συνδέεται με γεωγραφικό πληροφοριακό 
σύστημα (GIS), όπου χωρίζεται σε τετρά-
γωνα πλαίσια αναφοράς και χαρτογραφεί-
ται με διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών 
(layers). Τα είδη των πληροφοριών που 
χαρτογραφούνται σε κάθε επίπεδο, υπο-
μνηματίζονται καταλλήλως με διαφορετικά 
χρώματα. Επίσης, τα ενσωματωμένα στα 
Τείχη αντικείμενα που παρουσιάζουν ειδι-
κό ενδιαφέρον, περιγράφονται σε ένα υπο-

σύνολο της βάσης δεδομένων με ξεχωρι-
στές πληροφορίες περιγραφής. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι αλλα-
γές στο σύστημα, εκ των οποίων τις κυριό-
τερες περιγράψαμε προηγουμένως, είναι 
αποτέλεσμα της εμπειρίας που συγκεντρώ-
θηκε κατά τη χρήση του προηγούμενου 
λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά του νέου 
συστήματος καθορίστηκαν με βάση τις πα-
ρατηρήσεις της Φανής Μαλλούχου-Tufano, 

που έως τον Σεπτέμβριο του 2009 ήταν 
προϊσταμένη του Γραφείου Τεκμηρίωσης, 
των αρχαιολόγων του γραφείου, Εύης Λε-
μπιδάκη, Έλενας Καρακίτσου και Εύης 
Πετροπούλου, της διοικητικής υπαλλήλου 
Κατερίνας Λιακοπούλου και του γράφο-
ντος, που ήταν και οι κυριότεροι μέχρι τώ- 
ρα χρήστες της βάσης δεδομένων. Στον 
έλεγχο του νέου συστήματος, την επισή-
μανση των προβλημάτων και τον καθορι-

Εικ. 3. Στο δεξιό μέρος της οθόνης εικονίζεται η αρχική εικόνα του ψηφιοποιημένου σχεδίου. Στο 
αριστερό μέρος της οθόνης, η εμφάνιση λεπτομερειών ως αποτέλεσμα της χρήσης εργαλείων επε-
ξεργασίας εικόνας και του «μεγεθυντικού φακού»

Εικ. 4. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εικονίζεται το χρωματικό υπόμνημα των φθορών και των 
επεμβάσεων στην επιφάνεια του μαρμάρου. Στο δεξιό μέρος της οθόνης η επισήμανση με χρώμα 
των φθορών στον σπόνδυλο Α.Κ.2.7 των Προπυλαίων

Εικ. 1. Τα κύρια αρχεία της Βάσης Δεδομένων και η σύνδεσή τους
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σμό επιπλέον απαιτήσεων βελτίωσης, εκτός 
από τους προαναφερθέντες, έχει συμβάλει 
προσφάτως και ο Τομέας Συντήρησης επι-
φάνειας του μαρμάρου. Είναι βέβαιο, ότι 
με τη διεύρυνση του αριθμού των χρηστών 
θα έχουμε επιπλέον παρατηρήσεις και επι-
σημάνσεις, που θα οδηγήσουν στην περαι-
τέρω βελτιστοποίηση του λογισμικού. Θα 
πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε για τη συ-
νεργασία το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευ-
νας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως υπερ-
γολάβο για το αντικείμενο της βάσης δεδο-
μένων και ιδιαίτερα τους μηχανικούς ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που εργάστηκαν 
στο έργο, Μιχάλη Παπάζογλου, Σπήλιο 
Θεοδωρόπουλο, Αλέξανδρο Γιαννακίδη 
και Γιώργο Παπαδάκη. Με τον κ. Παπα-
δάκη ειδικότερα συνεργαζόμαστε συνε-
χώς, για την επίλυση των προβλημάτων 
και την ικανοποίηση των αναγκών που 
προκύπτουν.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να δηλώσουμε πως 
άμεσος στόχος μας είναι η επέκταση της 
χρήσης της βάσης δεδομένων στα τμήματα 
συντήρησης επιφανείας των εργοταξίων – 
ήδη η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Επίσης, το τρισδιάστατο μοντέλο του Ερε-
χθείου μέσω του οποίου πραγματοποιείται 
η πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα αντι-
κατασταθεί από νέο, που έχει παραχθεί 
από την τρισδιάστατη σάρωση του μνημεί-
ου.
Ως μεσοπρόθεσμης προοπτικής –εφόσον 
βεβαίως έχουν καλυφθεί οι απαιτούμενες 
ανάγκες σε προσωπικό και οικονομικούς 
πόρους– θεωρούμε τα εξής αντικείμενα:
• Tην τροφοδοσία με δεδομένα του τμή-
ματος της βάσης δεδομένων, που αφορά 
στα περιμετρικά Τείχη.
• Tην εφαρμογή της πρόσβασης μέσα από 
το τρισδιάστατο περιβάλλον στα υπόλοιπα 
μνημεία, καθώς θα ολοκληρώνονται οι επεμ-
βάσεις σ’ αυτά. Για παράδειγμα, οι επεμβά-
σεις στα Προπύλαια και στο βόρειο πτερό 
του Παρθενώνα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 
Και τέλος,
• την εφαρμογή γεωγραφικών πληροφορι-
ακών συστημάτων (GIS) στην παρακο-
λούθηση των θέσεων και των μετακινήσε-
ων των διάσπαρτων μελών στον βράχο της 
Ακρόπολης.

Γιάννης Αλεξόπουλος
Πληροφορικός

Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ

Εικ. 5. Η επιλογή του νότιου τοίχου στο τρισδιάστατο μοντέλο του Ερεχθείου (1ο βήμα)

Εικ. 6. Η επιλογή της λιθοπλίνθου 58 του νότιου τοίχου του Ερεχθείου (2ο βήμα)

Εικ. 7. Η εμφάνιση της εγγραφής της λιθοπλίνθου 58 του Ερεχθείου (3ο βήμα)

Οι φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ως εργαλείο
της αρχιτεκτονικής έρευνας στα έργα της Ακρόπολης

Το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι 
η χρήση των ορθοφωτομωσαϊκών στις αρ-
χιτεκτονικές μελέτες με αφορμή την πρό-
σφατη εφαρμογή τους στη γενική κάτοψη 
της Ακρόπολης και στις όψεις της δυτικής 
πλευράς του Παρθενώνα.

Εύλογα διατυπώνονται ερωτήματα όπως:
• Τι νέο προσφέρουν οι φωτογραμμετρι-
κές αποτυπώσεις στις αρχιτεκτονικές μελέ-
τες των αναστηλωτικών έργων; 
• Κατά πόσο υποκαθιστούν τις συμβατικές 
μεθόδους; 
• Ποια είναι η ακρίβεια τους;
• Και πόσο οικονομικές είναι σε χρόνο και 
χρήμα;
 
Είναι γνωστό πως οι αποτυπώσεις αποτε-
λούν βασικό εργαλείο στις αποκαταστάσεις 
των μνημείων, ενώ η ακρίβεια της αποτύ-
πωσης είναι το πλέον κρίσιμο ζήτημα της 
ποιότητάς τους. Στα σχέδια αποτυπώσεων 
βασίζεται η γνώση μας για τη μορφή του 
μνημείου, για την υφιστάμενη και την αρ-
χική του γεωμετρία, για τις ενδεχόμενες 
παραμορφώσεις και τις διαταραχές στη δο- 
μή του. Αλλά και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών αποκατάστασης με τα σχέδια απο-
τυπώσεων ελέγχεται η επανάληψη και η 
διατήρηση της υφισταμένης γεωμετρίας, 
όπως και η ανάταξη των παραμορφώσεων 
στις ανατοποθετήσεις των αποσυναρμολο-
γημένων μελών. 

Οι παλαιότερες αποτυπώσεις, όπως του 
Penrose με τις ανυπέρβλητες μετρήσεις και 
του Ορλάνδου με την εξαντλητική έκτασή 
τους, καθόρισαν την εικόνα των μνημείων 
που έχουμε σήμερα. Με αυτήν την παρα-
καταθήκη ήταν φυσικό τα ζητήματα απο-
τυπώσεων και σχεδίασης να απασχολή-
σουν την ΕΣΜΑ από πολύ νωρίς. Ο Καθ. 
Μ. Κορρές έθεσε τη μεθοδολογία που έχει 
πλέον καθιερωθεί στις αποτυπώσεις στα 
μνημεία της Ακρόπολης και κυρίως στον 
Παρθενώνα, όπως τον βαθμό ακρίβειας 
των μετρήσεων, την επιλογή της κλίμακας 
σχεδίασης ανάλογα με τον σκοπό της απο-
τύπωσης και την ανάγκη για ένα κοινό 
σύστημα αναφοράς των μετρήσεων. Έτσι, 
στην περίπτωση των μνημείων της Ακρό-
πολης τίθεται εξαρχής ψηλά ο πήχης των 
απαιτήσεων και αναμένεται η εξάντληση 
των μέσων που διαθέτουμε για τον σκοπό 
αυτό.

Κατά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
και ειδικότερα της ορθοφωτογραφίας στην 
αποτύπωση της Ακρόπολης, καταγράφηκε 
με ενιαία ακρίβεια και με λεπτομέρεια ολό-
κληρη η επιφάνεια του βράχου. Ενώ στο 
παρελθόν οι αποτυπώσεις ήταν μεμονωμέ-
νες, σήμερα για πρώτη φορά δημιουργεί-
ται ενιαίο ψηφιακό μοντέλο, το οποίο απο-
τελεί ένα λειτουργικό υπόβαθρο για πολ-
λές εφαρμογές. Τα κύρια μνημεία αλλά και 
τα μικρότερα ιερά, τα περιμετρικά Τείχη 
και οι ενδείξεις για διαμορφώσεις και ανα-
θήματα στα τεμένη, καταγράφονται σε ένα 
ενιαίο σχέδιο (που καλύπτει 29.000m2) και 

η θέση τους προσδιορίζεται με μεγάλη ακρί-
βεια (περίπου 3cm).  

Οι νέες μέθοδοι αποδίδουν την αποτύπω-
ση με «αντικειμενικό» μέσο τη φωτογρα-
φία. Έτσι η αποτύπωση ελέγχεται από σα-
φείς προδιαγραφές και ασφαλή αντικειμε-
νικά κριτήρια. Αν συγκρίνουμε με παλαιό-
τερες τοπογραφήσεις της Ακρόπολης γίνε-
ται φανερό το πλεονέκτημα αυτό της αντι-
κειμενικής απόδοσης, στο οποίο δεν υπει-
σέρχεται η ερμηνεία της αναπαριστώμενης 
μορφής. Παλαιά, ενώ ο μετρητικός προσ-
διορισμός των πολυγωνομετρικών σημείων 

Εικ. 1. Τα θεμέλια του Αρρηφορίου μετά την κατάχωσή τους το 2007 στη φωτογραμμετρική αποτύ-
πωση της Ακρόπολης (άνω). Τρισδιάστατη σάρωση πριν την κατάχωση τους και η ένταξή τους στη 
φωτογραμμετρική αποτύπωση (κάτω)
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άβρωσης της επιφάνειας. Καθώς δεν απαι-
τείται πρόσθετος χρόνος για την καταγρα-
φή τους, συμβάλλει σημαντικά στο να μει-
ωθεί η εργασία υπαίθρου. Για παράδειγμα, 
στην αρχιτεκτονική αποτύπωση της δυτι-
κής πλευράς χρησιμοποιήθηκε ως υπόβα-
θρο για την καταγραφή μορφών όπως τα 
ανάγλυφα στις μετόπες, ρήγματα και θραύ-
σεις του μαρμάρου (εικ. 2).

Το όφελος των νέων τεχνολογιών είναι 
προφανές στις αποτυπώσεις των όψεων 
του μνημείου όπου δεν υπάρχει πρόσβα-
ση, καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση ικρι-
ωμάτων και έτσι αποφεύγεται η αισθητική 
επιβάρυνση, αλλά και το κόστος ανέγερ-
σης τους. Και προκειμένου για την αποτύ-
πωση των Τειχών η οποία λόγω της έκτα-
σης τους είναι απαγορευτική με τις συμβα-
τικές μεθόδους, η εφαρμογή της φωτο-
γραμμετρίας αντιπαρήλθε των ενδογενών 
προβλημάτων. 

Οι απαιτήσεις όμως σε μεγάλης ακρίβειας 
μετρήσεις και σχεδιάσεις, οι οποίες επιδιώ-
κονται στα μνημεία της Ακρόπολης, επι-
βάλλουν προσοχή στα εξής σημεία:
• Προκειμένου να λειτουργήσει η καταχώ-
ριση των στοιχείων σε ένα κοινό σύστημα 
αναφοράς απαιτείται να γίνουν εξαρχής οι 
σωστές επιλογές (εικ. 3). Όσον αφορά στις 
κατόψεις, το επίπεδο προβολής (των ση-
μείων) είναι οριζόντιο και ως εκ τούτου 
δεδομένο. Για τις όψεις, όμως, πρέπει να 
επιλεγούν τα κατάλληλα σημεία στροφής 
του επιπέδου προβολής, ώστε αυτό να εί-
ναι παράλληλο στις βασικές γραμμές του 
μνημείου ή με άλλα λόγια να εντάσσεται με 
τον βέλτιστο τρόπο στο κοινό σύστημα 
αναφοράς. 

• Η επιλογή των σημείων που μετρώνται με 
σκοπό την παραγωγή ενός ορθοφωτομω-
σαϊκού γίνεται με διαφορετικά κριτήρια από 
τα σημεία που μετρώνται σε μια τοπογραφι-
κή αποτύπωση. Παρ’ όλα αυτά ο συνδυα-
σμός τους είναι επιθυμητός. Για τον σκοπό 
αυτό είναι προτιμητέα η χρήση προσημα-
σμένων στόχων, η οποία εξασφαλίζει ακρι-
βέστερες μετρήσεις (τα σημεία είναι σαφώς 
καθορισμένα και αποφεύγεται η απορρό-
φηση της ακτίνας laser από το μάρμαρο, 
που μπορεί να τις αλλοιώσει (εικ. 4). Για 
μεγαλύτερη εξασφάλιση των μετρήσεων 
θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνο-

νται σε αυτές και χαρακτηριστικά σημεία 
των επιφανειών των μαρμάρων τα οποία, 
εάν υπάρχει δυνατότητα, είναι σκόπιμο να 
καταγράφονται κατά τη διάρκεια της μέ-
τρησης.

• Το ζήτημα ασφαλώς που ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο είναι ο βαθμός ακρίβειας των 
προϊόντων της φωτογραμμετρίας. Θα πα-
ρουσιάσουμε ένα παράδειγμα που αφορά 
στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, για 
την οποία έγιναν φωτομωσαϊκά της εξωτε-
ρικής και εσωτερικής όψης του θριγκού, 
ενώ παράλληλα έγιναν μετρήσεις με συμ-
βατικά μέσα για τον προσδιορισμό της γε-
ωμετρίας των αρχιτεκτονικών μελών. Κατά 
την αντιπαραβολή του φωτομωσαϊκού της 
εξωτερικής όψης, κλίμακας 1:20, με το 
αντίστοιχο γραμμικό σχέδιο αρχείου cad, 
οι αποκλίσεις στις διαστάσεις είναι μέσα 
στα όρια της ακρίβειας σχεδίασης που κα-

θορίστηκε εξαρχής δηλ. 5,5mm (εικ. 5). 
Στην εσωτερική όψη, η οριζοντιογραφική 
ακρίβεια του φωτομωσαϊκού ελέγχεται με 
πιο άμεσο τρόπο, καθώς εκεί οι μετρήσεις 
έγιναν επί προσημασμένων στόχων. Οι 
αποκλίσεις εδώ είναι της τάξης των 2mm, 
που ήταν ο βαθμός ακριβείας σχεδίασης 
για κλίμακα 1:10.

Προκειμένου να καθοριστεί η οριζόντια 
καμπυλότητα της εσωτερικής όψης του θρι-
γκού έγιναν μετρήσεις βάθους ως προς 
κατακόρυφο επίπεδο, σε συγκεκριμένες 
θέσεις, με θεοδόλιχο. Αν και η ολοκλήρω-
ση του τρισδιάστατου μοντέλου αναμένε-
ται μετά την επεξεργασία της κάτοψης της 
δυτικής πλευράς, η αντιπαραβολή (εικ. 6) 
των υψομετρικών του μοντέλου της εσω-
τερικής όψης με τις μετρήσεις μας έδειξε 
αποκλίσεις ικανοποιητικά μικρές, έως 3mm 
σε έλεγχο 12 θέσεων.

–των σημείων αναφοράς στον βράχο– ήταν 
ικανοποιητικός, εντούτοις το τελικό σχέδιο 
ήταν δύσχρηστο και δεν μπορούσε επαρ-
κώς να αξιοποιηθεί. Η κρίσιμη διαφορά 
βρίσκεται στην απόδοση των μορφών, κα- 
θώς είναι εύκολο να παραποιηθούν όταν 
δεν γίνονται κατανοητές. Έτσι για παρά-
δειγμα, κατά την τοπογραφική αποτύπω-
ση λαξεύματα στον βράχο και μικρά κατά-
λοιπα θεμελίων παραλείπονταν ή σημειώ-
νονταν ως τυχαίες διαμορφώσεις. Από την 
άλλη πλευρά, σε μεμονωμένες αρχιτεκτο-
νικές αποτυπώσεις σε περιοχές της Ακρό-
πολης, όπου γινόταν λεπτομερής ανάγνω-
ση όλων των τεκμηρίων, δεν ήταν δυνατή 
η εξάρτηση τους σε μια γενική κάτοψη-το-
πογραφικό. Σήμερα, οι νέες αποτυπώσεις 
προσφέρουν ένα αντικειμενικό υπόβαθρο 
επάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η πε-
ραιτέρω έρευνα – τοπικά, αλλά και στο σύ-
νολο.

Ας σημειώσουμε εδώ πως η φωτογραμμε-
τρική αποτύπωση δεν υποκαθιστά το συμ-
βατικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, στο οποίο οι 
πληροφορίες αξιολογούνται και ερμηνεύ-

ονται ανάλογα με τον σκοπό της αποτύπω-
σης. Οι μετρήσεις λαμβάνονται άμεσα σε 
σημεία που επιλέγονται κατάλληλα κατά 
την επιτόπια εξέταση, προκειμένου να εξα-
κριβωθούν και να τεκμηριωθούν συγκε-
κριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 
μνημείου και για αυτόν τον λόγο μπορούν 
να είναι ακριβέστερες. Οι μετρήσεις, η επι-
διωκόμενη ακρίβεια, το είδος της λεπτομέ-
ρειας που επισημαίνεται και ο τρόπος από-
δοσης αναδεικνύουν ζητήματα που άπτο-
νται της μελέτης του μνημείου. 

Στο νέο ακριβές φωτογραμμετρικό υπόβα-
θρο είναι εφικτό να ενταχθούν παλαιότερα 
σχέδια αποτύπωσης, όπως τα σχέδια του 
Kaweraw από τη μεγάλη ανασκαφή της 
Ακρόπολης (1885-1890). Το όφελος είναι 
σημαντικό ιδιαίτερα για τις περιοχές οι 
οποίες δεν είναι ορατές, καθώς καταχώθη-
καν ξανά μετά την ανασκαφή τους. Η θέ- 
ση των κατασκευών και άλλων καταλοίπων 
που εντοπίστηκαν κατά την μεγάλη ανα-
σκαφή μπορεί να αναπροσδιοριστεί με με-
γαλύτερη ακρίβεια από όση στο παρελθόν. 
Η εξάρτηση των σχεδίων γίνεται με βάση 

τα τμήματα των καταλοίπων που παραμέ-
νουν ορατά επάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους. 

Η ψηφιακή αποτύπωση της Ακρόπολης 
επιτρέπει τη συνεχή τροφοδότησή της με 
στοιχεία και από πρόσφατες καταχώσεις, 
όπως αυτή των θεμελιώσεων του Αρρηφο-
ρίου το 2007. Τα αφανή σήμερα κατάλοι-
πα του μνημείου μπορούν να οριστούν με 
ακρίβεια εξαρτώντας όλο το υλικό της τεκ-
μηρίωσης από τις περιοχές των θεμελίων, 
που είναι ακόμη σήμερα ορατές (εικ.1). 
Για λόγους πληρότητας της τεκμηρίωσης 
του μνημείου πριν την κατάχωση, πέραν 
της σχεδιαστικής αποτύπωσης, έγινε 3D 
σάρωση σε πυκνότητα 0,5 έως 1 εκ. Επί-
σης, έγινε πλήρης φωτογράφηση και το-
πογράφηση όλων των επιφανειών με χρή-
ση προσημασμένων στόχων, δηλαδή συλ-
λέχτηκε το απαραίτητο υλικό για τη σύντα-
ξη φωτογραμμετρικών όψεων και κατόψε-
ων του συνόλου των θεμελίων. 

Ο προσδιορισμός της θέσης των υπόγειων 
καταλοίπων, αλλά και της μορφής του ανα-
γλύφου του βράχου είναι εξαιρετικής ση-
μασίας στην αρχαιολογική, αρχιτεκτονική 
και στατική μελέτη της Ακρόπολης. Επί-
σης, είναι χρήσιμος κατά τον σχεδιασμό 
διαφόρων υποδομών για τα αναστηλωτικά 
έργα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση 
έδρασης του γερανού για το έργο αποκα-
τάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθε-
νώνα, δυτικά του πτερού. Η ασφαλής έδρα-
σή του προϋποθέτει τη γνώση της μορφής 
του βράχου, της έκτασης της επίχωσης και 
της παρουσίας υπόγειων τοίχων.

Το κοινό σύστημα αναφοράς επιτρέπει τη 
σταδιακή προσθήκη δεδομένων και για 
μελλοντικές αποτυπώσεις επιμέρους περι-
οχών των μνημείων, στα οποία εκτελού-
νται εργασίες. Για παράδειγμα, στη βόρεια 
κιονοστοιχία του Παρθενώνα, μετά την 
επανατοποθέτηση κάθε στρώσης λίθων του 
θριγκού ακολουθούσε φωτογράφηση και 
τοπογράφηση με προσημασμένους στό-
χους.
 
Το ορθοφωτομωσαϊκό περιέχει εκτός από 
τις πληροφορίες για τη γεωμετρία των λί-
θων πλήθος άλλων συμπληρωματικών πλη-
ροφοριών όπως ρήγματα, κάθε είδους φθο-
ρές, την υφή του υλικού ή το είδος της δι-

Εικ. 3. Κάτοψη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Οι παραμορφώσεις αποδίδονται εν εξάρσει 
στο σχέδιο (άνω). Στην εικόνα (κάτω) σημειώνονται τα επίπεδα προβολής για τον σχεδιασμό των 
όψεων, που προσδιορίζονται σε σχέση με τον πλέον ακλόνητο στυλοβάτη

Εικ. 4. Χρήση προσημασμένων στόχων (σημειώνονται με βέλος) και χαρακτηριστικών σημείων (σε 
κύκλο) στη φωτογραμμετρική αποτύπωση της εσωτερικής πλευράς του δυτικού πτερού του Παρ-
θενώνα 

Εικ. 2. Το φωτομωσαϊκό της δυτικής όψης ως υπόβαθρο στην αρχιτεκτονική αποτύπωση για την 
καταγραφή μορφών, όπως τα ανάγλυφα στις μετόπες, ρήγματα και θραύσεις του μαρμάρου. Στις 
εικόνες η 11η και 12η μετόπη της δυτικής όψης του Παρθενώνα
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• Αναφερόμενοι σε θέματα ακριβείας ίσως 
δεν είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι, 
παρά τις δυνατότητες που παρέχουν τα 
σύγχρονα μέσα για σχεδίαση σε κλίμακα 
1:1, αυτή εμπεριέχει πάντα τόσο την ακρί-
βεια του οργάνου μέτρησης όσο και την 
ακρίβεια στην επεξεργασία του ορθοφωτο-
μωσαϊκού. 

• Σημαντική παράμετρος για τις επιλογές 

είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επε-
ξεργασία των ψηφιακών μοντέλων. Η δια-
δικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και ο χρό-
νος αυξάνεται κατά πολύ, όσο μεγαλύτε-
ρος γίνεται ο επιδιωκόμενος βαθμός ακρί-
βειας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 
ψηφιακό μοντέλο της εσωτερικής όψης 
του θριγκού της δυτικής πλευράς (κλίμακα 
1:10) απαίτησε 1 μήνα εργασίας υπαίθρου 
και 5 μήνες εργασίας γραφείου. 

• Καταδεικνύεται επομένως και το ζήτημα 
της ιεράρχησης των αναγκών κάθε έργου, 
ώστε να επιλεγεί ποιες περιοχές ή τμήμα-
τα των μνημείων είναι σκόπιμο να αποτυ-
πωθούν φωτογραμμετρικά και σε ποια κλί-
μακα.
 
Συμπεράσματα
1. Οι φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις συ-
νιστούν ένα αξιόπιστο, αντικειμενικό και 
εύχρηστο υπόβαθρο με ενιαία ακρίβεια 
στο σύνολο, για την ένταξη παλαιότερων, 
νεότερων και μελλοντικών αποτυπώσεων, 
συμβατικών ή ψηφιακών.
2. Αποτελούν ανυπέρβλητη λύση στις πε-
ριπτώσεις αποτύπωσης μεγάλης κλίμακας 
πολλών τετραγωνικών επιφάνειας έντονου 
αναγλύφου, όπως και στις περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει πρόσβαση.
3. Δεν υποκαθιστούν, αλλά συμπληρώ-
νουν τις συμβατικές μεθόδους αρχιτεκτο-
νικής αποτύπωσης.
4. Προϋποθέτουν εξελιγμένο τεχνολογικό 
εξοπλισμό, ειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό και είναι απαιτητικές σε χρόνο και 
χρήμα.
5. Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει 
να αξιολογείται η σκοπιμότητα της εφαρ-
μογής τους. 
 
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία 
της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, είτε κατά 
τη διάρκεια της τοπογράφησης είτε κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας του ψηφιακού 
μοντέλου. Απαιτείται πλήρης κατανόηση 
του αντικειμένου από όλους τους εμπλε-
κόμενους. Η συνεργασία του τοπογράφου 
που καταρτίζει το ψηφιακό μοντέλο με τον 
αρχιτέκτονα-μελετητή είναι αναγκαία προ-
ϋπόθεση για τη διαμόρφωση κοινών πα-
ραμέτρων, που θα οδηγήσουν στην καλύ-
τερη αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλεί-
ων αποτύπωσης.

Βασιλική Ελευθερίου, Βάσω Μανιδάκη
Aρχιτέκτονες Μηχανικοί

Έργο Αποκατάστασης του Παρθενώνα
ΥΣΜΑ

Τα σχέδια του άρθρου περιλαμβάνονται στη 

«Μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς 

του Παρθενώνα» των Β. Ελευθερίου, Β. Μανι-

δάκη και Α. Βρούβα.

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι ο ελληνικός χώρος χα-
ρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, η 
οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους κα-
τασκευές. Ο τύπος της κατασκευής παίζει 
σημαντικό ρόλο στην έκταση των επιπτώ-
σεων, πέραν των άλλων παραγόντων που 
επίσης επιδρούν (σεισμική εστία, δρόμος 
διαδρομής των σεισμικών κυμάτων, τοπι-
κές εδαφικές συνθήκες). Ο αντισεισμικός 
κανονισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συ-
νήθων κατασκευών, ενώ και οι ειδικές κα-
τασκευές (π.χ. φράγματα, γέφυρες κ.ά.) 
κατασκευάζονται μετά από συγκεκριμένη 
μελέτη.
Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι υπάρχου-
σες σε αυτούς κατασκευές είναι ωστόσο 
μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεδομένου ότι 
έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν, με τις 
τεχνικές γνώσεις της εποχής τους, έχουν 
υποστεί την επίδραση λίγων ή περισσότε-
ρων ισχυρών σεισμών, ενώ έχουν υποστεί 
και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις (καταστρο-
φικές ή ενισχυτικές). Επίσης οι αρχαιολο-
γικοί χώροι φιλοξενούν, ιδιαίτερα κατά τη 
θερινή περίοδο, αλλά ορισμένοι και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, σημαντικό αριθ-
μό επισκεπτών (που σε ορισμένες περιπτώ-
σεις φθάνουν το συνωστισμό, π.χ. Ακρό-
πολη Αθηνών), για τους οποίους πρέπει 
να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα σε περιπτώ-
σεις έκτακτου φυσικού κινδύνου.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, το Γεωδυναμι-
κό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών (ΓΙΕΑΑ) και η Υπηρεσία Συ-
ντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), 
ανέπτυξαν από το 2006 συνεργασία, με 
σκοπό κατ’ αρχάς την εγκατάσταση ενός 
επιταχυνσιογράφου ελεύθερου πεδίου επί 
του λόφου της Ακρόπολης και, ακολού-
θως, την ανάπτυξη μιας συστοιχίας επιτα-
χυνσιογράφων, με σκοπό την καταγραφή 
της ισχυρής σεισμικής δόνησης, τη μελέτη 
της, έτσι όπως διαμορφώνεται από τους 
διαφορετικούς τοπικούς παράγοντες, και 
περαιτέρω την επίδρασή της επί των μνη-
μείων.
Ο λόφος της Ακρόπολης είναι ένα τέμαχος 
από ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητι-
δικού, που επικάθεται στο σύστημα του 
Αθηναϊκού σχιστόλιθου [1, 7]. Η δομή αυ- 
τή είναι παρόμοια με άλλους λόφους της 
Αθήνας (Λυκαβηττός, Φιλοπάππου). Ρήγ-
ματα μεγάλης κλίσης έχουν τεμαχίσει τους 
ασβεστόλιθους. Στην κορυφή, για να δη-

μιουργηθεί επίπεδο, τμήματα του λόφου 
έχουν επιχωματωθεί μέχρι και πάχος 14m.
Στον λόφο της Ακρόπολης ο αθηναϊκός 
σχιστόλιθος είναι εμφανής στη θέση της 
κεντρικής εισόδου μέχρι τα Προπύλαια, 
ενώ ο ασβεστόλιθος του Ανώτερου Κρητι-
δικού, φαιού χρώματος, εμφανίζεται στην 
κορυφή του λόφου. Η διάβρωση του ασ-
βεστολίθου έχει δημιουργήσει σπήλαια και 
σχισμές, περισσότερο εμφανή στη βορειο-

δυτική και νότια κλιτύ, αλλά και στο εσω-
τερικό του λόφου. Στη βάση του λόφου 
έχουν δημιουργηθεί πηγές επαφής μετα-
ξύ των διαπερατών ασβεστολίθων και του 
αδιαπέρατου σχιστόλιθου (π.χ. Κλεψύδρα 
στα ΒΔ).
Γενικότερα, η ενόργανη παρακολούθηση 
σε μια θέση ενδιαφέροντος είναι από τα 
πιο σημαντικά βήματα στη συντήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, διότι συνδέεται 
με την αναγνώριση πιθανών δυνητικών 
κινδύνων και επομένως με τον καθορισμό 
μέτρων προστασίας. Σ’ ένα ευρύτερο πλαί-
σιο συλλογής πληροφοριακού υλικού και 
μετρήσεων, η χρήση ενός Συστήματος Γε-
ωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι 
επιβεβλημένη για την πλήρη τεκμηρίωση 
της θέσης ενδιαφέροντος και για τη διά-
χυση της πληροφορίας προς επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων (UNESCO, ICO-
MOS).

Ανάπτυξη δικτύου επιταχυνσιογράφων
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέ-
ρους της ΥΣΜΑ το ΓΙΕΑΑ εγκατέστησε 
επί του λόφου της Ακρόπολης ψηφιακό 
επιταχυνσιογράφο διακριτικής ικανότητας 
12bit. Η επιλογή της θέσης (εμφάνιση ασ-
βεστόλιθου) έγινε σε συνεργασία με το προ-
σωπικό της ΥΣΜΑ, ενώ η υποδομή κατα-
σκευάστηκε από την ΥΣΜΑ (βάθρο πά-

Ανάπτυξη δικτύου επιταχυνσιογράφων στην περιοχή της Ακρόπολης: 
Υλοποίηση και προοπτικές

Εικ. 1. Οι χρονοϊστορίες των εδαφικών επιτα-
χύνσεων, ταχυτήτων και μεταθέσεων για τους 
σεισμούς της Ανδραβίδας (πάνω) και του Μα- 
ντουδίου (κάτω)

Εικ. 2. Γεωλογικό σκαρίφημα του λόφου της Ακρόπολης (από Higgins and Higgins, 1996) που δείχνει 
τις θέσεις εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων. Με ανοιχτό γκρίζο χρώμα αποδίδεται ο κύκλος που 
ορίζει τη θέση του πρώτου επιταχυνσιογράφου, ενώ με σκούρο γκρίζο χρώμα αποδίδονται οι κύκλοι 
που ορίζουν τις θέσεις των νέων επιταχυνσιογράφων, που εγκαταστάθηκαν στο τέλος του 2008

Εικ. 6. Εσωτερική όψη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Αντιπαραβολή μετρήσεων βάθους 
στο φωτογραμμετρικό μοντέλο (κλ. 1:10) και άμεσης τοπογράφησης με θεοδόλιχο. Οι πρώτες ανα-
γράφονται αριστερά από τις θέσεις των μετρήσεων και οι δεύτερες δεξιά. Σημειώνονται αποκλίσεις 
1 έως 3mm

Εικ. 5. Βόρειο τμήμα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Αντιπαραβολή του φωτομωσαϊκού της 
εξωτερικής όψης (κλ. 1:20) με το αντίστοιχο γραμμικό σχέδιο cad. Σημειώνονται αποκλίσεις στις 
διαστάσεις 3 και 4mm



41

Επίσης, επιλέχθηκαν συσκευές με δυνατό-
τητα λειτουργιών όχι μόνο γέφυρας αλλά 
και δρομολογητή, ακριβώς για την εξα-
σφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας και ασφά-
λειας.
Όσον αφορά στο κεντρικό σύστημα δια-
χείρισης δεδομένων, εγκαταστάθηκε στα 
γραφεία της ΥΣΜΑ (κτήριο οδού Πολυ-
γνώτου 10) υπολογιστικό σύστημα που 
λειτουργεί ως εξυπηρετητής και το οποίο 
σχεδιάστηκε να έχει άμεση πρόσβαση στο 
όργανο κάθε θέσης με τρόπο ενιαίο, ανε-
ξάρτητα από το αν αυτό υποστηρίζεται εν-
σύρματα ή ασύρματα. Κατάλληλο λογισμι-
κό βρίσκεται εγκατεστημέ-
νο κεντρικά και φροντίζει 
για τα ακόλουθα: α) παρα-
κολούθηση κατάστασης του 
κάθε οργάνου και δυνατό-
τητα ρυθμίσεων στο όργα-
νο, β) συγκέντρωση δεδο-
μένων σε πραγματικό χρό-
νο από το κάθε όργανο, γ) 
αποθήκευση των δεδομέ-
νων στον δίσκο του υπο-
λογιστή, δ) δυνατότητα λει-
τουργίας ως εξυπηρετητής 
για αποστολή των δεδομέ-
νων των οργάνων προς άλ-
λους ερευνητικούς φορείς, 
ε) δυνατότητα αποστολής 
σημάτων προειδοποίησης 
σε διάφορα ενδεχόμενα. 
Ωστόσο, οι επιταχυνσιο-
γράφοι εκ κατασκευής αλλά 
και η χρήση του δικτύου 
«Σύζευξις» από τους δύο 
φορείς, παρέχουν τη δυνα-
τότητα της διαχείρισης των 
οργάνων και της καταγραφής των δεδομέ-
νων και από τις εγκαταστάσεις του ΓΙΕΑΑ.

Παραμετροποίηση οργάνων και πρώτες 
καταγραφές
Σημαντικό ρόλο στην αξιόπιστη λειτουρ-
γία ενός νέου δικτύου επιταχυνσιογράφων 
παίζει η παραμετροποίηση των οργάνων, 
δεδομένου ότι πρέπει να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν διάφοροι παράγοντες που αφορούν 
στα χαρακτηριστικά των οργάνων (δυνα-
τότητα συνεχούς καταγραφής ή καταγρα-
φής ανάλογα με το επίπεδο διέγερσης ή με 
το επίπεδο του λόγου STA/LTA, μετάδο-
σης των δεδομένων ή μετάδοσης και σύγ-
χρονης καταγραφής στην εσωτερική μνή-

μη, ή κυκλικής χρήσης της μνήμης με επα-
νεγγραφή επί των παλαιότερων καταγρα-
φών), τις ιδιαιτερότητες των θέσεων εγκα-
τάστασης (σημαντικό επίπεδο θορύβου λό- 
γω της λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων 
ή εργασιών αναστήλωσης/αποκατάστασης 
των μνημείων, ακραίες καιρικές συνθήκες, 
ποιότητα επικοινωνιών) και τους στόχους 
για την ανάπτυξη του δικτύου. Κατά το 
πρώτο στάδιο λειτουργίας, η παραμετρο-
ποίηση των οργάνων περνάει από δοκιμα-
στικά στάδια, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 
καλύτερος συνδυασμός που θα βελτιστο-
ποιεί τη λειτουργία τους. Παρά το ότι η 

λειτουργία του δικτύου είναι σε αρχικό 
στάδιο, έγινε η καταγραφή μιας σειράς σει-
σμικών δονήσεων με πιο σημαντικές αυτήν 
από την περιοχή του Ευπάλιου (8/3/2010, 
13:12, 38.38Ν 22.09Ε, h=15km, M=4.2) 
και αυτήν από την περιοχή της βόρειας 
Εύβοιας (9/3/2010, 02:55, 38.87Ν 23.65Ε, 
h=22km, M=5.1). 
Είναι χαρακτηριστική και πάλι η καταγρα-
φή σεισμών που προέρχονται από το δυτι-
κό Κορινθιακό και την περιοχή της βόρει-
ας Εύβοιας, ωστόσο στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση τα μεγέθη είναι μικρότερα από 
αυτά των σεισμών του 2008, ο επιταχυνσι-
ογράφος των 12bit δεν διεγέρθηκε, οι δε 
καταγραφές εξήχθησαν από τα αρχεία συ-

νεχούς καταγραφής, με μέγιστες τιμές εδα-
φικής επιτάχυνσης να κυμαίνονται από 
0.0001m/s2 μέχρι 0.011m/s2. Στην εικόνα 5 
παρουσιάζονται οι καταγραφές των αντί-
στοιχων σεισμών για τις τρεις συνιστώσες 
του επιταχυνσιογράφου, ενώ στις εικόνες 
6 και 7, ως παραδείγματα από την επεξερ-
γασία των καταγραφών με το συνοδευτικό 
λογισμικό των οργάνων και χωρίς τη χρήση 
συχνοτικών φίλτρων, παρουσιάζονται οι 
χρονοϊστορίες της εδαφικής επιτάχυνσης, 
ταχύτητας και μετατόπισης και τα φάσματα 
απόκρισης και Fourier αντίστοιχα, για το 
σεισμό της 9ης/3/2010 02:55. 

Δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του έργου
1. Εκπαίδευση προσωπικού 
ΥΣΜΑ. Στο πλαίσιο του έρ-
γου, το ΓΙΕΑΑ οργάνωσε 
στις εγκαταστάσεις του πα-
ρουσιάσεις για επιλεγμένο 
προσωπικό της ΥΣΜΑ που 
κάλυπταν τα εξής θέματα: 
α) Σεισμολογία-Βασικές έν-
νοιες, β) Τεχνική Σεισμο-
λογία-Βασικές έννοιες, γ) 
Επιταχυνσιογράφοι-Δίκτυα 
επιταχυνσιογράφων, δ) Επε-
ξεργασία καταγραφών επι-
ταχυνσιογράφων, ε) Παρα-
δείγματα επεξεργασίας κα-
ταγραφών επιταχυνσιογρά-
φων, στ) Βάσεις δεδομένων, 
ζ) Δίκτυο επιταχυνσιογρά-
φων Ακρόπολης, η) Δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων Ακρό-
πολης-Υποστήριξη επικοι-
νωνιών. 

2. Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας. Στο 
πλαίσιο του έργου παραδόθηκε στην ΥΣ- 
ΜΑ ιδιαίτερος τόμος με τη μελέτη της σει-
σμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Ακο-
λουθήθηκε η τυπική διαδικασία υπολογι-
σμού της σεισμικής επικινδυνότητας που 
απαρτίζεται από τα εξής βήματα: α) καθο-
ρισμός σεισμικών πηγών, β) καθορισμός 
σεισμικότητας με προσδιορισμό των a και 
b, γ) επιλογή της σχέσης εξασθένισης πα-
ραμέτρων της σεισμικής δόνησης (μακρο-
σεισμικές εντάσεις ή επιταχύνσεις) και δ) 
πιθανολογικός υπολογισμός της τελικής 
τιμής της σεισμικής κίνησης ως συνάρτη-
σης των προηγούμενων παραμέτρων. Στη 
μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας υπολο-

κτωσης του οργάνου, παροχή ρεύματος 
και παροχή δικτύου). Ο επιταχυνσιογρά-
φος συνδέθηκε δικτυακά μέσω του Δικτύ-
ου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», έτσι 
ώστε η διαχείρισή του (έλεγχος κατάστα-
σης οργάνου και λήψη δεδομένων) να γί-
νεται απομακρυσμένα, από τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις του ΓΙΕΑΑ στο 
Θησείο. Ως αποτέλεσμα, υπήρ-
ξαν οι πρώτες καταγραφές σει-
σμικών γεγονότων επί του λό-
φου της Ακρόπολης. Συγκε-
κριμένα, κατεγράφησαν ο σει-
σμός της Ανδραβίδας Αχαΐας 
(8/6/2008, Μ=6.5, απόσταση 
195χλμ, pga=0.006g) και ο σει-
σμός του Μαντουδίου Εύβοι-
ας (14/10/2008, Μ=5.6, από-
σταση 100χλμ, pga=0.004g). 
Παρά το ότι οι τιμές της μέγι-
στης εδαφικής επιτάχυνσης εί-
ναι ιδιαίτερα χαμηλές, το γεγο-
νός ότι ένα σεισμογραφικό όρ-
γανο χαμηλής διακριτικής ικα-
νότητας διεγέρθηκε από σει-
σμούς μεσαίου μεγέθους και 
από μεγάλη απόσταση έχει τη 
σημασία του. Στην εικόνα 1 πα-
ρουσιάζονται οι αντίστοιχες χρο-
νοϊστορίες της εδαφικής επιτά-
χυνσης, ταχύτητας και μετατό-
πισης για τις τρεις συνιστώσες 
του επιταχυνσιογράφου.
Από το 2008, μετά την ανάλη-
ψη από το ΓΙΕΑΑ του έργου 
«Ανάπτυξη Δικτύου Επιταχυν-
σιογράφων στην περιοχή της 
Ακρόπολης», έγινε προμήθεια 
πέντε ψηφιακών επιταχυνσιο-
γράφων νέας τεχνολογίας με δι-
ακριτική ικανότητα 24bit. Επί-
σης, σε συνεργασία με το προ-
σωπικό της ΥΣΜΑ, έγινε επι-
λογή έξι θέσεων εγκατάστασης, 
ώστε να καλύπτονται διαφορε-
τικά τοπικά χαρακτηριστικά: θέση επί του 
αθηναϊκού σχιστόλιθου (γεωλογικό υπό-
βαθρο), θέση επί του ασβεστόλιθου, στη 
βάση του βόρειου Tείχους, θέση επί του 
λόφου στην ανατολική πλευρά (εμφάνιση 
ασβεστολίθου, πλησίον Tείχους), θέση επί 
του λόφου στη νότια πλευρά (μεγάλο πά-
χος επιχωματώσεων), θέση στη βάση κίονα 
του Παρθενώνα και θέση επί του επιστυλί-
ου στον ίδιο κίονα του Παρθενώνα. Η ει-

κόνα 2 δείχνει ένα γεωλογικό σκαρίφημα, 
στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις εγκα-
τάστασης. 
Σε κάθε θέση κατασκευάστηκε βάθρο πά-
κτωσης του οργάνου, οργανώθηκε παρο-
χή ρεύματος, ενώ παροχή δικτύου απαιτή-
θηκε μόνο σε δύο από τις έξι θέσεις, με 

προοπτική να χρησιμοποιηθεί ασύρματη 
σύνδεση με το αντίστοιχο διαθέσιμο δί-
κτυο Η/Υ της ΥΣΜΑ. Στην εικόνα 3 φαί-
νεται σχηματικά η δικτυακή διασύνδεση 
των επιταχυνσιογράφων. Ιδιαίτερα για τους 
δύο επιταχυνσιογράφους του Παρθενώ-
να, η πάκτωση των οργάνων έγινε χωρίς 
βάθρο, η επιλογή δε του κίονα έγινε ώστε 
να υπάρχουν νέα μέλη, που παρείχαν τη 
δυνατότητα στερέωσης του εξοπλισμού.

Κατά την εγκατάσταση κάθε οργάνου ελή-
φθησαν υπ’ όψιν διάφοροι παράγοντες, οι 
κυριότεροι από τους οποίους αφορούν 
στην κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση 
του μνημείου και του κοινού και την ασφά-
λεια του εξοπλισμού από τις δύσκολες και-
ρικές συνθήκες που επικρατούν (π.χ. αντι-

κεραυνική προστασία, πα-
ροχή τροφοδοσίας 12VDC 
στις θέσεις εγκατάστασης 
κ.λπ).
Κατά περίπτωση χρησιμο-
ποιήθηκαν τεχνικές για πε-
ριορισμό των χρησιμοποι-
ούμενων καλωδιώσεων (π.χ. 
PoE), ενώ ιδιαίτερη μέρι-
μνα λήφθηκε για τον ασύρ-
ματο εξοπλισμό (περιορι-
σμός σήματος, ασφάλεια με-
τάδοσης σήματος κ.ά.). Ο 
εξοπλισμός κατά θέση απο-
τελείται από τον επιταχυν-
σιογράφο, το κουτί τροφο-
δοσίας 12VDC, τη μονάδα 
χρονισμού (GPS), την αντι-
κεραυνική προστασία του 
δικτύου και την κεραία, όταν 
η μετάδοση των δεδομένων 
γίνεται με ασύρματο τρόπο. 
Σε επιλεγμένες θέσεις υπάρ-
χουν οι αντίστοιχες αντα-
ποκρίσεις των κεραιών, κα-
θώς και η παροχή ρεύματος 
220VAC με την προστασία 
υπέρτασης και τον φορτι-
στή. Η εικόνα 4 αποτελεί 
ένα παράδειγμα του βασι-
κού εξοπλισμού που συ-
γκεντρώνεται κάτω από ένα 
μικρού μεγέθους προστα-
τευτικό κουτί. Ο προσανα-
τολισμός όλων των επιτα-
χυνσιογράφων είναι Χ(+)
Ν0°,Υ(+)Ν90°.
Σε σχέση με την ασύρματη 

ζεύξη έγινε επιλογή της περιοχής των 5 GHz 
αντί των 2.4 GHz, για «καθαρότερη» επι-
κοινωνία, ενώ προσφέρεται ασφάλεια: α) 
σε φυσικό επίπεδο (κατευθυντικές κεραίες, 
περιορισμός εκπεμπόμενης ισχύος, περιο-
ρισμός εκπομπών), β) σε επίπεδο σύνδε-
σης δεδομένων (ΜΑC filtering, χρήση ES-
SID, χρήση μηχανισμών κρυπτογράφη-
σης-WPA2), γ) σε επίπεδο δικτύου και 
μεταφοράς δεδομένων (IP Filtering+ΝΑΤ). 

Εικ. 3. Σχηματική παράσταση του δικτύου Η/Υ της Ακρόπολης στο οποίο συνδέο-
νται οι επιταχυνσιογράφοι για τη διαχείρισή τους και τη μεταφορά των δεδομένων

Εικ. 4. Ο εξοπλισμός στις θέσεις εγκατάστασης και η τελική εικόνα των θέσεων 
εγκατάστασης, με το προστατευτικό κουτί να καλύπτει ολόκληρο τον εξοπλισμό

Εικ. 5. Καταγραφές από τον σεισμό του Ευπάλιου (8/3/2010) και τους σεισμούς της 
βόρειας Εύβοιας (9/3/2010) από τον επιταχυνσιογράφο που είναι εγκατεστημένος 
στη βάση κίονα του Παρθενώνα. Κατά την περίοδο αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση του επιταχυνιογράφου στο επιστύλιο λόγω εργασιών

Εικ. 6. Παράδειγμα χρονοϊστοριών εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετατόπι-
σης από την επεξεργασία καταγραφής με το λογισμικό ART 3.0 (Guralp), χωρίς 
χρήση φίλτρων, για τις τρεις συνιστώσες (Z, N, E)
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Ενόργανη παρακολούθηση παραμορφώσεων του Τείχους της Ακρόπολης με 
αισθητήρες οπτικών ινών: Σύγκριση μετρήσεων και αναλυτικών προβλέψεων

γίστηκαν οι μέσες τιμές της οριζόντιας σει-
σμικής επιτάχυνσης και ταχύτητας που ανα-
μένονται να μην ξεπεραστούν στην περιο-
χή της Ακρόπολης με περίοδο επανάληψης 
τα 72 χρόνια (πιθανότητα 70% να μη ξεπε-
ραστεί σε 25 χρόνια), τα 475 χρόνια (πιθα-
νότητα 90% να μη ξεπεραστεί σε 50 χρό-
νια), και 949 χρόνια (πιθανότητα 90% να 
μη ξεπεραστεί σε 100 χρόνια):
A72=0.14g V72=9.0cm/s
A475=0.22g V475=13.0cm/s
A949=0.30g V949=27.0cm/s
Αντίστοιχα τα σενάρια που λήφθηκαν υπό-
ψη αφορούσαν:
1ο μοντέλο: R=10km, M=6.0, h=8.0km
2o μοντέλο: R=40km, M=6.5, h=10km
3ο μοντέλο: R=100km, M=7.5, h=10km

Προοπτική του δικτύου 
επιταχυνσιογράφων της Ακρόπολης
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
του επιταχυνσιογράφου στο επιστύλιο του 
Παρθενώνα και την πλήρωση της θέσης 
ACRE με ένα επιπλέον όργανο, το δίκτυο 
αποτελείται πλέον από επτά επιταχυνσιο-
γράφους συνδεδεμένους διαδικτυακά. 
Το ΓΙΕΑΑ συνεχίζει να υποστηρίζει το 
δίκτυο και μετά το πέρας του επιστημονι-
κού έργου που ανέλαβε, συλλέγοντας τα 
δεδομένα και επιτηρώντας τα όργανα στο 
πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσι-
ογράφων. Στόχος είναι ο κατά το δυνατόν 
περιορισμός των αστοχιών λειτουργίας, 
είτε με επιτόπου επισκέψεις όταν απαιτείται 
για αποκατάσταση τυχόν βλάβης, είτε ανα-
βαθμίζοντας ανάλογα το υλικό ή το λογι-
σμικό. Οι καταγραφές επεξεργάζονται και 
εμπλουτίζουν τη σχετική βάση δεδομένων. 
Σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ προτείνεται η 
επέκταση του δικτύου είτε αυξάνοντας την 
ακτίνα του δικτύου είτε πυκνώνοντας τις 
ήδη υπάρχουσες θέσεις. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν και άλλες θέσεις επί του Παρ-
θενώνα, δεδομένης της τοπογραφικής δια-
φοράς και των επιχωματώσεων που έχουν 
γίνει για την εξομάλυνσή της, καθώς επί-
σης και οι ευρύτερες εμφανίσεις του αθη-
ναϊκού σχιστόλιθου στη γύρω περιοχή (π.χ. 
Αρχαία Αγορά). Τα τυχόν δεδομένα που 
θα αποκομισθούν από την ευρύτερη περι-
οχή, βοηθούν το έργο των μηχανικών που 
απασχολούνται σε εργασίες συντήρησης 
και των άλλων μνημείων.
Επίσης, προτείνεται η πλήρης τεκμηρίωση 
του δικτύου και η σύνδεση χαρακτηριστι-

κών και πληροφοριών από αυτό, με άλλα 
χαρακτηριστικά και πληροφορίες της περι-
οχής Ακρόπολης, σε μια ενιαία βάση διεπι-
στημονικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών 
ή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συστήματος 
λήψης αποφάσεων με καθορισμό ζωνών 
επικινδυνότητας (buffer zones) γύρω από 
τα μνημεία για την προστασία του κοινού 
στην περίπτωση σημαντικού σεισμικού γε-
γονότος.
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Εισαγωγή
Το περιμετρικό τείχος της Ακρόπολης έχει 
κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια από την 
Κλασική έως την Οθωμανική περίοδο. Στη 
διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί πολλές 
φθορές οφειλόμενες, κυρίως, σε δράση 
του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε 
ανθρώπινες παρεμβάσεις. Οι πολυάριθμοι 
σεισμοί, οι πολιορκίες, οι ποικίλες χρήσεις 
κατά τη μακρόχρονη ιστορία της Ακρόπο-
λης, αλλά και πιθανές κατασκευαστικές ατέ-
λειες που συνδυάζονται με τη γήρανση της 
δομής, έχουν οδηγήσει σε εμφανείς ρωγ-
μές, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για 
δομικές αστοχίες του μνημείου.
Ειδικότερα, σε εκτεταμένες περιοχές του 
Tείχους παρουσιάζονται εκτεταμένες ρηγ-
ματώσεις, οι οποίες είναι πολυπληθέστερες 
προς την ακμή της νοτιοανατολικής γωνίας 
του Tείχους, και κατ’ αρχήν δεν είναι σα-
φές εάν μπορούν να επηρεάσουν αποφα-
σιστικά τη δομική συμπεριφορά ή να οδη-
γήσουν σε αστοχία.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της δομικής συ-
μπεριφοράς του Tείχους –μεταξύ άλλων 
δράσεων– υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣ-
ΜΑ) ένα πιλοτικό σύστημα ενόργανης πα-
ρακολούθησης του Tείχους. Το σύστημα 
περιλαμβάνει αισθητήρες παραμόρφωσης 
οπτικών ινών τύπου Βragg gratings, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν σε καθορισμένες 
θέσεις. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρακο-
λούθηση της διάδοσης των υπαρχουσών 
ρωγμών. Οι αισθητήρες οπτικών ινών εί-
ναι ενσωματωμένοι σε ειδικές ράβδους μή-
κους περίπου ενός μέτρου. Οι θέσεις και ο 
προσανατολισμός τους έχουν επιλεγεί έτσι, 
ώστε να ελέγχουν το εντατικό πεδίο στην 
περιοχή του άκρου της ρωγμής, ή να γε-
φυρώσουν τις ρωγμές και να ελέγξουν το 
άνοιγμά τους. 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή των αισθητή-
ρων αυτών που παρουσιάζεται εδώ έχει την 
ιδιαιτερότητα ότι συνδυάζει την ad hoc προ-
σαρμογή των αισθητήρων επί του υποστρώ-
ματος, την επίπονη εργασία ερμηνείας και 
διάγνωσης της παθολογίας του Tείχους με 
τη βοήθεια των αισθητήρων, καθώς και τους 
σχετικούς περιορισμούς που προέρχονται 
από τη μνημειακή φύση του Tείχους.

Αρχές δομικής παρακολούθησης
Η παρακολούθηση της δομικής ακεραιό-

τητας των κατασκευών (Structural Health 
Monitoring) αποτελεί ένα νέο επιστημονι-
κό πεδίο, που έχει σκοπό να παράσχει, 
κατά το δυνατόν, αξιόπιστα στοιχεία σχετι-
κά με την κατάσταση του φορέα υπό παρα-
κολούθηση (ύπαρξη ατελειών, αστοχιών, 
φορτίσεις, εντατική κατάσταση κ.λπ.), προ-
κειμένου να αποφασισθεί η συνέχιση της 
χρήσης του, ή η επισκευή του με τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο. Γενικά, αποτελεί μία προ-
σπάθεια του Μηχανικού να επιλύσει ένα 
αντίστροφο πρόβλημα. Γνωρίζοντας τις 
συνοριακές συνθήκες μάλλον, παρά το ακρι-
βές μητρώο ακαμψίας του φορέα, προσπα-

θεί να προσδιορίσει τη δομή της κατασκευ-
ής και να εντοπίσει τις ενδεχόμενες ασυνέ-
χειές της. Για αυτούς τους σκοπούς χρησι-
μοποιούνται αξιόπιστοι και χαμηλού κό-
στους αισθητήρες που τοποθετούνται στις 
κρίσιμες περιοχές της κατασκευής (π.χ. πε-
ριοχές συγκέντρωσης/έντασης τάσεων, ση-
μεία μέγιστης παραμόρφωσης κ.λπ.) και οι 
οποίοι παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη 
συμπεριφορά της κατά την άσκηση των 
φορτίων λειτουργίας. Συγκρίνοντας τα στοι-
χεία αυτά με την πρότυπη συμπεριφορά 
της κατασκευής (σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της προσομοίωσης και των λοιπών 
υπολογισμών που έγιναν κατά τη φάση 
της σχεδίασης) δίνεται πλέον η δυνατότητα 
της «συνεχούς διάγνωσης» της δομικής 
ακεραιότητας της κατασκευής και της απο-
κάλυψης τυχόν δομικών αστοχιών ή δυσ-
λειτουργιών.

Αρχές επιλογής του τύπου των αισθητή-
ρων και των θέσεων εφαρμογής
Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως μέσω του 
λεπτομερούς υπολογισμού και της προσο-
μοίωσης της αναμενόμενης (πρότυπης) συ-
μπεριφοράς της κατασκευής και του εντο-
πισμού των «ευαίσθητων περιοχών» αυτής. 
Επίσης, προσδιορίζεται ο τύπος των αι-
σθητήρων που θα χρησιμοποιηθούν, ανά-
λογα με το είδος των μετρούμενων μεγε-
θών, την απαιτούμενη ακρίβεια και το πε-
ριβάλλον λειτουργίας. Η καλύτερη διαθέ-

Εικ. 2. Συγκριτικό διάγραμμα μετρήσεων 2006-2007 (ανακλώμενο μήκος κύματος αισθητήρα 
(nm) - χρόνος (sec))

Εικ. 1. Προκαταρκτική ελαστική ανάλυση της 
ΝΑ γωνίας του Τείχους (καμπύλες ισοτιμών 
εφελκυσμού και θλίψης) 

Εικ. 7. Παράδειγμα φασμάτων απόκρισης και 
Fourier από την επεξεργασία καταγραφής με 
το λογισμικό ART 3.0 (Guralp), χωρίς χρήση 
φίλτρων, για παράγοντα απόσβεσης 5% και 
για τις τρεις συνιστώσες (Z, N, E)
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σιμη μορφή σύνθετου αισθητήρα είναι εκεί-
νη που δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης 
και άρσης του κατά βούληση, ενώ παρέχει 
και τη δυνατότητα περιγραφής της ελαστι-
κής γραμμής του φορέα πολύ καλύτερα. 
Στην περίπτωση του Tείχους της Ακρόπο-
λης η χρήση τέτοιου είδους αισθητήρων 
είναι αναγκαστική, καθώς η ανώμαλη επι-
φάνεια της λιθοδομής δεν επιτρέπει κανε-
νός είδους επικόλληση. Κυριότερα όμως 
είναι η φύση της λιθοδομής, που δεν συνι-
στά έναν ομογενή και ισότροπο φορέα, 
ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί αισθητήρας 
μικρού μήκους. Οι αισθητήρες τύπου long 
gauge εν γένει είναι λιγότερο ακριβείς, αλ- 
λά είναι ιδεώδεις για την περίπτωση έργων 
μνημειακού χαρακτήρα, όπως είναι η λιθο-
δομή του Tείχους. Με αυτούς, η ερευνη-
τική προσπάθεια φιλοδοξεί να μετρήσει 
παραμορφώσεις (και συνακόλουθα τάσεις) 
μπροστά από τις άκρες των ρωγμών και 
των ασυνεχειών και να εξερευνήσει την 
καμπυλότητα του Tείχους ως καμπτόμε-
νου φορέα, παρ’ όλες τις ανωμαλίες και τα 
εξογκώματα που υπάρχουν.
Στην έρευνα αυτή προτάθηκε και, τελικώς, 
επιλέχθηκε η χρήση αισθητήρων οπτικών 
ινών τύπου Bragg gratings.

Το Τείχος της Ακρόπολης των Αθηνών
Γενικά, είναι μία εξαιρετικά σύνθετη κατα-
σκευή για την οποία οι ακριβείς διαστάσεις 
δεν είναι παντού γνωστές. Το ύψος του 
Tείχους κυμαίνεται από 15m σε 22m περί-

που και το πάχος του κυμαίνεται από περί-
που 6m στη βάση έως 1-1.5m στη στέψη. 
Για τις ανάγκες της πιλοτικής αυτής μελέ-
της θεωρήθηκε ότι η συμπεριφορά του 
αντιστοιχεί σε τμήμα παχέως κελύφους. 
Με την πορεία των εργασιών και τις με-
τρήσεις που ήδη ελήφθησαν και αναμένε-
ται να ληφθούν θα αποκαλυφθεί σε μεγά-
λο βαθμό και ο κατάλληλος τρόπος προσο-
μοίωσης του φορέα. 

Οι φορτίσεις που θεωρούνται ότι επιδρούν 
στο Tείχος στην τρέχουσα πιλοτική εφαρ-
μογή είναι οι ακόλουθες:
• Φορτία βαρύτητας 
• Ωθήσεις γαιών 
• Υδροστατικές ωθήσεις
• Διαφορικές καθιζήσεις 
• Θερμοκρασιακά φορτία
• Καταναγκασμοί, που οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στη μεταβολή θερμοκρασίας
• Τυχηματική δράση από σεισμό
Η ανάπτυξη των ρωγμών, αλλά και η ενδε-
χόμενη επέκτασή τους αποτελεί βασικό στό-
χο της έρευνας που επιτελείται με τους αι-
σθητήρες, αλλά και με εκτεταμένες αριθμο-
αναλυτικές διερευνήσεις με τη χρήση της 
θεωρίας των πεπερασμένων στοιχείων.
Εκτός, όμως, από τις ρηγματώσεις που 
αναπτύχθηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετι-
κά με τη συνολική δομική συμπεριφορά 
του Tείχους, τα οποία καταβάλλεται προ-
σπάθεια να απαντηθούν:

• Ελαστικές ή μη γραμμικές παράμετροι 
προσομοίωσης. Για την κατάρτιση αξιόπι-
στου προσομοιώματος θα πρέπει να γί-
νουν λογικές παραδοχές όσον αφορά στις 
παραμέτρους ελαστικής ή και μη γραμμι-
κής ανάλυσης.
• Συνεκτικότητα του Tείχους. Για παρά-
δειγμα, τίθεται το ερώτημα: υπάρχουν τμή-
ματα του Tείχους που λειτουργούν ως στε-
ρεά-απαραμόρφωτα σώματα με μικρή συ-
νεκτικότητα με το υπόλοιπο μέρος του Tεί-
χους που, εν γένει, υπακούει στις καταστα-
τικές σχέσεις της ελαστικότητας;
• Το είδος των φορτίσεων που δέχεται και 
ποιες από αυτές είναι κρίσιμες και σε ποιο 
βαθμό. Ποιες από τις φορτίσεις προκα-
λούν επικίνδυνα φαινόμενα για το Tείχος.
 
Παρακολούθηση της δομικής συμπερι-
φοράς του Τείχους της Ακρόπολης
Για την έρευνα των παραπάνω ερωτημά-
των και για την αντιμετώπιση των ρηγμα-
τώσεων, που έχουν αναπτυχθεί, επιστρα-
τεύονται οι μέθοδοι της παρακολούθησης 
της δομικής ακεραιότητας. Οι θέσεις εφαρ-
μογής και τοποθέτησης των αισθητήρων 
προέκυψαν από τοπογραφική αποτύπωση 
υψηλής ακρίβειας.
Σε κάθε σειρά αισθητήρων στο τελευταίο 
μέλος υπάρχει και ένας θερμοκρασιακός 
αισθητήρας. Συνολικά τοποθετήθηκαν 124 
αισθητήρες. 
Λόγω της εμφάνισης των ρηγματώσεων σε 
κατακόρυφη έννοια, κυρίως κοντά στη γω-

νία της συμβολής νότιου-ανατολικού Tεί-
χους, κρίθηκε ότι είναι προτιμότερο να το-
ποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη.
• Λήψη μετρήσεων από τους αισθητήρες. 
Οι μετρήσεις γίνονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα με σκοπό να συμπεριλάβουν 
τυχόν αύξηση των υδροστατικών πιέσεων, 
θερμοκρασιακές μεταβολές κ.λπ. Γενικά η 
εποχιακή μεταβολή των παραμορφώσεων 
θεωρείται σημαντική φόρτιση και παράγων 
φθοράς σε μακροχρόνια κλίμακα. 
• Σύγκριση των μετρήσεων που ελήφθη-
σαν από τους αισθητήρες ως προς την πρό-
τυπη συμπεριφορά της κατασκευής.
Στη φάση αυτή απαιτείται συγκερασμός 
όλων των θεωρητικών και πειραματικών 
δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυ-
νατή η αξιολόγηση των πειραματικών απο-
τελεσμάτων για τον ακριβή εντοπισμό των 
αστοχιών. Κύριος έλεγχος στη φάση αυτή 
θα είναι η σύγκριση των επιμηκύνσεων 
των δύο πλευρών του αισθητήρα. 
• Θέσπιση ορίων συναγερμού.
Από τη μελέτη της συμπεριφοράς του Tεί-
χους είναι αναμενόμενο ότι θα προκύψουν 
σημαντικές μεταπτώσεις στην παραμορ-
φωσιακή συμπεριφορά του. Η μελέτη των 
φορτίσεων θα οδηγήσει στον προσδιορισμό 
ορίων επαγρύπνησης και συναγερμού. Επί 
παραδείγματι οι υδροστατικές πιέσεις μετά 
από έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσουν σε 
τοπικά μέγιστα, που θα πρέπει πάντα να 
ελέγχονται σε ανάλογες περιπτώσεις. 
Στην πράξη, πραγματοποιείται συνήθως 
μια αρχική μέτρηση, αμέσως μετά την το-
ποθέτηση των αισθητήρων. Η αρχική μέ-
τρηση αποτελεί και τη «μέτρηση αναφο-
ράς», ως προς την οποία θα συγκρίνονται 
κατ΄ αρχήν οι μετέπειτα μετρήσεις, προκει-
μένου να αποφασίζεται εάν απαιτείται πε-
ραιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη 
δομική ακεραιότητα της κατασκευής. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η νότια πλευρά 
του Tείχους υποφέρει πολύ από σοβαρό 
θερμοκρασιακό φορτίο. Αυτό έγινε αντι-
ληπτό κατά την επιθεώρηση, αλλά και κατά 
τη διάρκεια των στερεωτικών εργασιών.

Περιγραφή αισθητήρων οπτικών ινών 
και θεωρητικές αρχές υπολογισμών
Για την ενοργάνωση του Tείχους χρησι-
μοποιήθηκαν εμπορικού τύπου οπτικοί αι-
σθητήρες Bragg Gratings οι οποίοι είχαν 
ενσωματωθεί σε ράβδους από σύνθετα υλι-

κά (smart rods®). Οι αισθητήρες Bragg 
Gratings που ενσωματώνονται στο τμήμα 
της ράβδου λειτουργούν στις περιοχές των 
1520-1570nm και είναι ευαίσθητοι στη με-
ταβολή τόσο του μηχανικού όσο και του 
θερμοκρασιακού πεδίου. Η συνεπαγόμενη 
μεταβολή του μήκους κύματος του αισθη-
τήρα μετριέται από ειδικό καταγραφικό 
μηχάνημα.
Η ράβδος smart rod κατασκευάζεται από 
υλικό τύπου poltruded polymer. Με τον 
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή 
στη διάβρωση και οι αισθητήρες καθίστα-
νται συμβατοί για επιφανειακή στερέωση 
στο Tείχος. Τονίζεται ότι οι οπτικές ίνες 
παρέχουν απόλυτη αντοχή στην επίδραση 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (EMI/ 
EMC) και είναι κατάλληλοι για χρήση σε 
μακροπρόθεσμους ελέγχους δομικής ακε-

ραιότητας, δεδομένου ότι προσφέρουν αξι-
όπιστες μετρήσεις, χωρίς η ακρίβεια τους 
να φθίνει ή να απαιτούν περιοδική διακρί-
βωση. Τέλος, οι εν λόγω αισθητήρες δύνα- 
νται να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή 
συνδυασμένοι εν σειρά σε μία οπτική ίνα, 
με μέγιστο αριθμό αισθητήρων που καθο-
ρίζεται, κυρίως, από τον οπτικό αποδια-
μορφωτή.
Από την επί τόπου μέτρηση των παραμορ-
φώσεων μπορούν να εξαχθούν τα εντατικά 
μεγέθη του φορέα.
Από τη χαρτογράφηση των ρηγματώσεων 
προκύπτει ότι η συμπεριφορά του Tείχους 
προσομοιάζει μάλλον σε εκείνη της επίπε-
δης έντασης, όπου το νότιο και το ανατολι-
κό τμήμα του Tείχους κοντά στην δίεδρη 
γωνία εφελκύονται. Αυτή είναι και η κυρι-
ότερη παράμετρος για την επιλογή της σχε-

τικής διάταξης των αισθητήρων οριζόντια, 
παρά κατακόρυφα.
Ωστόσο, για την εκτός επιπέδου κάμψη, 
πρέπει να αναφερθεί ότι το τμήμα του Tεί-
χους λειτουργεί ως τοίχος αντιστήριξης και 
προβλέπεται, βέβαια, και ο όρος της αξονι-
κής δύναμης προς το πάχος που μπορεί να 
είναι σημαντικός.
Η τάση σi και η αντίστοιχη συνιστώσα της 
παραμόρφωσης στην ίδια διεύθυνση ευρί-
σκεται με την κατάλληλη τοποθέτηση των 
αισθητήρων. Άρα είναι σκόπιμο να τοπο-
θετηθεί τουλάχιστον μία σειρά από smart 
rods κατακόρυφα.
Η ακτίνα καμπυλότητας (σε οριζόντια ή 
κατακόρυφη διάταξη) σχετίζεται με την 
παραμόρφωση. Η τοποθέτηση δύο αισθη-
τήρων επί του smart rod σε δύο διαφορετι-
κά κανάλια (οπτικές ίνες) θα επιβεβαιώσει 

την εφαρμογή της σχέσης αυτής. Το χαρα-
κτηριστικό των αισθητήρων που είναι απα-
ραίτητο για την εφαρμογή αυτή είναι βε-
βαίως η εξαιρετική ακρίβεια και διακριτική 
ικανότητα του συστήματος που φτάνει στο 
επίπεδο του ενός μstrain.
Επιπλέον των ανωτέρω, θα είναι δυνατός 
και ο προσδιορισμός της στροφής της δια-
τομής του smart rod στη θέση του αισθη-
τήρα, αφού θα γνωρίζουμε τις παραμορ-
φώσεις στις δύο αντιμετρικές εξώτατες ίνες 
του.

Εργασίες στερέωσης
Οι εργασίες στερέωσης έγιναν με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μη διαταραχθεί ούτε κατά 
το ελάχιστο η δομική ακεραιότητα του Τεί-
χους. Ενώ η βασική επιδίωξη είναι να πα-
ρακολουθούνται οι κύριες ρωγμές και οι Εικ. 4. Διάταξη των αισθητήρων στο εσωτερικό του βόρειου ΤείχουςΕικ. 3. Διάταξη των αισθητήρων στο ανατολικό 

Τείχος

Πίν. 1. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του αισθητήρα Smart Rod®
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κύριες ομάδες ρωγμών, η τοποθέτηση έγι-
νε έτσι, ώστε να μη διαταράσσεται η περιο-
χή ενδιαφέροντος σχεδόν καθόλου εκτός, 
ίσως, από την περιοχή κάτω από την αγκυ-
ρόπλακα. Έτσι γίνεται τοποθέτηση των αι-
σθητήρων στην εξωτερική παρειά του Τεί-
χους. Η στερέωση έγινε με βλήτρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε αισθητήρας θα 
στερεώνεται ξεχωριστά με δύο αγκυρό-
πλακες και ανοξείδωτα αγκύρια.
Στο ανατολικό Τείχος, εξάλλου, εντοπίζε-
ται και σημαντική κύρτωση της εξωτερικής 
επιφάνειας, προς τα έξω. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια, να καλυφθεί η κύρτωση αυτή 
με smart rods. Στην περίπτωση αυτή ο συ-
γκεκριμένος αισθητήρας απέδειξε την εξαι-
ρετική προσαρμοστικότητά του, καθώς εί-
ναι εύκαμπτος και «παρακολούθησε» το 
ανάγλυφο της εξωτερικής παρειάς του Τεί-
χους.

Νότιο Τείχος 
Το πάχος του νότιου Τείχους κυμαίνεται 
από περίπου 5-6m στη βάση έως 1-1.5m 
στη στέψη, ενώ το ύψος του Τείχους κυ-
μαίνεται από 10m έως 20m. Στο νότιο τεί-
χος τοποθετήθηκαν τέσσερεις σειρές smart 
rods. Στην περιοχή κοντά στην ακμή του 
νότιου-ανατολικού Τείχους τοποθετήθη-
καν τρεις σειρές και μία σειρά μετά την 
πρώτη αντηρίδα. Οι τρεις σειρές αποτε-
λούνται από μία σειρά ψηλά στην κορυφή 
του Τείχους με επτά smart rods, μία σειρά 
πέντε αισθητήρων στη μέση, περίπου, και 
μία σειρά επτά smart rods στον πόδα.

Βόρειο Τείχος 
Το πάχος του βόρειου Τείχους κυμαίνεται 
από περίπου 1-2m στη βάση έως 0.5-1m 
στη στέψη, ενώ το ύψος του Τείχους στο 
υπό εξέταση τμήμα κυμαίνεται από 4m έως 
6m. Στο βόρειο Τείχος τοποθετήθηκαν 
δύο σειρές smart rods. Μία σειρά επτά αι-
σθητήρων στο εσωτερικό μέρος του Τεί-
χους και μία σειρά πέντε αισθητήρων στο 
εξωτερικό μέρος, στη στέψη του, καθώς 
και ένα μεμονωμένο smart rod με τέσσερεις 
αισθητήρες σε συνέχεια της σειράς. Στην 
εξωτερική παρειά του Τείχους οι αισθητή-
ρες είναι διατεταγμένοι έτσι, ώστε να ελέγ-
χουν το ελεύθερο άκρο του Τείχους. Στην 
εσωτερική πλευρά οι αισθητήρες τοποθε-
τήθηκαν έτσι, ώστε να ελέγχεται με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο η μεταβολή στην 
κλίση του Τείχους. Η τοπογραφική απο-

τύπωση που γίνεται στο πλαίσιο της εργα-
σίας αυτής, έδειξε ότι υπάρχει κλίση 7ο στη 
θέση αυτή. Με την παρακολούθηση της 
θέσης αυτής πιστεύεται ότι η Υπηρεσία θα 
αναγνωρίσει την επίδραση των φορτίων 
συσσωρευμένου μαρμάρου που υπάρχουν 
στη θέση αυτή και ποιοί κίνδυνοι υφίστα-
νται. Σημειώνεται εδώ ότι η εκκεντρότητα 
που παρατηρείται κρίνεται ιδιαίτερα επι-

κίνδυνη, κυρίως σε σεισμικά φαινόμενα.

Μετρήσεις
Οι αισθητήρες μετρήθηκαν πριν την ανάρ-
τησή τους στο Τείχος, για τον έλεγχο της 
καλής λειτουργίας τους, για την αναγνώρι-
σή τους στο συνολικό σύστημα της ενορ-
γάνωσης και για επιβεβαίωση του μήκους 
κύματος.
Τα διαγράμματα που καταρτίστηκαν τρο-
φοδοτούνται από πίνακες μετρήσεων οι 
οποίοι μπορούν εύκολα να εμπλουτίζονται 
με νέες μετρήσεις έτσι, ώστε τα αντίστοιχα 
διαγράμματα να ενημερώνονται αυτόματα. 
Από την εξέλιξη των διαγραμμάτων αυτών 
θα διαγνωσθεί η απόκριση του Τείχους με 
τη βοήθεια προσομοιώσεων πεπερασμέ-
νων στοιχείων. Για τη διάγνωση αυτή, βε-
βαίως, απαιτείται και η μελέτη της εποχικής 
μεταβολής των αποτελεσμάτων. 
Παρ’ όλο που είναι πολύ πρώιμη η εξαγω-
γή κάποιων συμπερασμάτων, από τις μέχρι 
σήμερα μετρήσεις προκύπτει ότι για το νό-
τιο Τείχος υπάρχει η ένδειξη για μια οιωνεί 
καμπτική συμπεριφορά. Σε αντίθεση, στο 
βόρειο Τείχος η σχεδόν παράλληλη μετα-
βολή των παραμορφώσεων υποδηλώνει 
την εντός του επιπέδου παραμόρφωση του 
Τείχους.
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων που θα ληφθούν σε ένα σημα-
ντικό εύρος χρόνου και αφού ληφθούν 
υπ’ όψιν και άλλες παράμετροι, όπως θερ-
μοκρασιακές μεταβολές, έντονες βροχο-
πτώσεις κ.λπ., θα εξεταστούν τα διάφορα 
πιθανά μοντέλα συμπεριφοράς του Τεί-
χους. Δηλαδή, εάν η συμπεριφορά του 
μπορεί να ενταχθεί σε ένα κλασικό μοντέλο 
τοίχου αντιστήριξης, κελύφους, τοίχου 
βαρύτητας κ.λπ. Εξάλλου, από τη μελέτη 
αυτή μπορεί να εξαχθούν και συμπερά-
σματα για τοπικής φύσεως προβλήματα, 
όπως η σχετική ύβωση που παρουσιάζεται 
τοπικά στο ανατολικό Τείχος.

Συμπεράματα - Προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα και παρακολούθηση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του πιλοτι-
κού αυτού προγράμματος, έγιναν εργασίες 
τοποθέτησης αισθητήρων, εκτελέστηκαν 
υπηρεσίες συμβούλου για την εκλογή των 
θέσεων μετρήσεων, την ερμηνεία των πρώ-
των αποτελεσμάτων για τη μελλοντική δο-
μική παρακολούθηση, καθώς και υπηρεσί-
ες δομοστατικής φύσεως για διάφορα αντι-

κείμενα του Τείχους της Ακρόπολης. Οι 
μετρήσεις που εκτελέστηκαν έβαλαν σε σω-
στή τροχιά τη δομική παρακολούθηση τμη-
μάτων του Τείχους.
Από τις τιμές των παραμορφώσεων και 
από τα διαγράμματα ήδη είναι δυνατόν να 
παρατηρηθεί η ομαλή, διαχρονική και χω-
ρίς μονότονο χαρακτήρα αύξηση παρα-
μορφώσεων. Το αντίθετο φανερώνει επι-
κίνδυνη αύξηση εκκεντρότητας.
Από τη βάση δεδομένων και τα διαγράμμα-
τα μπορεί να θεσπιστούν όρια συναγερμού.
Από την επί τόπου αυτοψία του Τείχους 
έγιναν γνωστά χαρακτηριστικά του δομι-
κού υλικού.
Υπάρχουν σοβαρές πυκνώσεις των ρηγμα-
τώσεων που δεν είναι ορατές από τη βάση 
του Τείχους. Επίσης το δομικό υλικό δεν 
είναι ιδιαίτερα ισχυρό, αλλά μάλλον το 
αντίθετο. 
Ανεξαρτήτως της δομικής παρακολούθη-
σης, από την επί τόπου έρευνα των στοι-
χείων του βόρειου Τείχους προκύπτει η 
ανάγκη για κάποια επέμβαση προς ελά-
φρυνση των ωθήσεων από μέσα προς τα 
έξω. Η δομική παρακολούθηση στην περί-
πτωση αυτή θα είναι διαφωτιστική.
Προτείνεται η χρήση κλισιομέτρου που θα 
πλαισιώσει την παρακολούθηση παραμορ-
φώσεων στα διάφορα μέρη του Τείχους. 
Θα είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι 
μετρήσεις του κλισιομέτρου με αυτές των 
παραμορφώσεων.
Τέλος, κρίνεται αναγκαία η μελέτη με την 
μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων τμημά-
των του Τείχους για την εκτίμηση της στα-
τικής και αντισεισμικής του επάρκειας, αλ- 
λά και για τη διεξοδική έρευνα παραμέ-
τρων συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τους 
οπτικούς αισθητήρες. Κρίνεται απαραίτητο 
για τον σωστό έλεγχο του Τείχους να γίνει 
συνδυασμένη μελέτη παραμορφώσεων και 
μετακινήσεων με τη χρήση αισθητήρων 
οπτικών ινών και μη-γραμμικής ανάλυσης 
πεπερασμένων στοιχείων.

Ευάγγελος Αστρεινίδης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Δομοστατικός
 Δημήτριος Εγγλέζος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός 
Εδαφομηχανικός
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Η υψηλής ακρίβειας τοπογραφική παρακολούθηση προκαθορισμένων σημείων 
στο νότιο και ανατολικό Τείχος της Ακρόπολης 

Η τοπογραφική παρακολούθηση προκα-
θορισμένων σημείων στο νότιο και ανατο-
λικό Τείχος της Ακρόπολης εφαρμόστηκε 
πειραματικά, προκειμένου να γίνεται έλεγ-
χος τυχόν μικρομετακινήσεων σε βάθος 
χρόνου. Η τοπογραφική μέθοδος έχει το 
πλεονέκτημα ελέγχου μιας μεγάλης έκτα-
σης της επιφάνειας και προβλέφθηκε να 
γίνει σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
υψηλής ακρίβειας, για τις οποίες έχει ήδη 
γίνει λόγος.
Κύριος στόχος ήταν η επίτευξη της μέγι-

στης δυνατής ακρίβειας. Επειδή η παρακο-
λούθηση μικρομετακινήσεων είναι εξαιρε-
τικά απαιτητική, επιδιώχθηκε να αξιοποιη-
θούν οι δυνατότητες της σύγχρονης τοπο-
γραφίας. Τα μέλη της Επιτροπής Τειχών 
–η οποία αποτελείτο από μηχανικούς της 
ΥΣΜΑ και τον κ. Θ. Χατζηθεοδώρου, το-
πογράφο μηχανικό του ΥΠΠΟΤ– αποφά-
σισαν, το 2005, οι μετρήσεις να γίνονται σε 
σταθερούς τοπογραφικούς στόχους επάνω 
στο Τείχος, προσανατολισμένους εξ αρχής 
σε σταθερά βάθρα αναφοράς.

Κρίσιμα θέματα στην πρώτη φάση σχεδια-
σμού του προγράμματος ήταν η επιλογή 
των περιοχών παρακολούθησής τους και 
οι θέσεις των βάθρων αναφοράς, λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τους σοβαρούς τοπογρα-
φικούς περιορισμούς.

Οι περιοχές παρακολούθησης 
του Τείχους
Σε πρώτη φάση ορίστηκαν οι περιοχές πα-
ρακολούθησης του Τείχους οι οποίες θε-
ωρήθηκαν περισσότερο κρίσιμες, ως προς 
τη δομική τους ευστάθεια. Η επιλογή έγι-
νε κατόπιν μιας γενικής εκτίμησης των τά-
σεων παραμόρφωσης, η οποία βασίζεται 
αφενός στην έως σήμερα γνώση μας για 
την κατασκευαστική δομή του Τείχους και 
αφετέρου στον τρόπο και τις θέσεις των 
επισκευών που διενεργήθηκαν κατά τη μα-
κραίωνη ιστορία του. 

Η δομή του Τείχους
Η δομή του Τείχους μάς είναι γνωστή σε 
μεγάλο βαθμό από τη μεγάλη ανασκαφή 
της Ακρόπολης στο τέλος του 19ου αι. Εί-
ναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από 
μεγάλους ορθογώνιους πωρόλιθους, είτε 
λατομείου είτε σε δεύτερη χρήση, σε οριζό-
ντιες στρώσεις κατά το ισόδομο σύστημα 
και σε πάχος που κυμαίνεται καθ’ ύψος από 
2 έως 6m. Το ύψος σε κάποιες περιοχές 
ξεπερνά τα 18 μέτρα. Στην αυθεντική μνη-
μειακή του μορφή η εξωτερική του επιφά-
νεια, ήταν κεκλιμένη προς τα έσω, και δια-
μορφωμένη με βαθμιδωτές υποχωρήσεις 
~2-3cm. 
Σήμερα στην εξωτερική επιφάνειά του με 
δυσκολία διακρίνει ο κοινός παρατηρητής 
την αυθεντική κατασκευή, καθώς οι λιθο-
δομές των επισκευών κάλυψαν μεγάλο μέ-
ρος του. Σε ορισμένες περιοχές, προστέθη-
κε σύμμεικτη τοιχοποιία υπό τη μορφή 
επένδυσης, μπροστά από την αρχαία κατα-
σκευή. Έτσι η αρχική σαφής γεωμετρία 
του Τείχους έχει αλλοιωθεί (εικ. 1). Ειδι-
κότερα, η κλίση προς τα έσω της επιφά-
νειάς του εμφανίζεται εντονότερη ως προς 
την αρχική. Παρ’ όλη την εξωτερική αλ-
λοίωση, ο πυρήνας του Τείχους παραμένει 
αυτούσιος και το περίγραμμά του γενικά 
δεν έχει αλλάξει από την αρχαιότητα. Ειδι-
κότερα στη περιοχή της ΝΑ γωνίας, το 
Τείχος διατηρεί μεγάλο μέρος της αρχαίας 
επιφάνειάς του, έχει συμπληρωθεί μόνο 
τοπικά με μικρές πέτρες και κονιάματα ανά-

μεσα στις αυθεντικές στρώσεις, και σε μι-
κρό βάθος.

Τάσεις παραμόρφωσης του Τείχους
Η μορφή των επισκευών μέσα στους αιώ-
νες είναι ενδεικτική των δομικών προβλη-
μάτων και των τάσεων παραμόρφωσής του. 
Κύρια είναι η τάση εξώθησης, λόγω των 
ισχυρών φορτίων των επιχώσεων που αντι-
στηρίζει, πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε 
στο παρελθόν –τα μεσαιωνικά χρόνια– με 
την προσθήκη αντηρίδων. 

Σε κάποιες περιοχές οι δομικές βλάβες 
αποτελούν εκδήλωση της γήρανσης των 
δομικών υλικών και της σταδιακής μείω-
σης των μηχανικών αντοχών τους. Αποτέ-
λεσμα αυτών είναι να παρουσιάζεται ύβω-
ση και ολίσθηση τμημάτων. Επίσης, στις 
επισκευασμένες περιοχές η απώλεια των 
αντοχών των κονιαμάτων και οι εξαλλοιώ-
σεις του συνδετικού υλικού είχαν ως απο-
τέλεσμα ρηγματώσεις, εσωτερικές αποκολ-
λήσεις τμημάτων και πτώση λίθων στο πα-
ρελθόν. 
Με αντιπαραβολή φωτογραφιών των τε-
λευταίων 150 χρόνων γίνεται μια μακρο-
σκοπική εκτίμηση των περισσότερων ευ-
παθών περιοχών του Τείχους. 
Κατά κύριο λόγο είναι η κεντρική περιοχή 
νοτίως του Παρθενώνα στην οποία πα-
ρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες αποκολλή-
σεις στις αρχές του 20ού αι. Το Τείχος σε 
αυτή την περιοχή διαθέτει το μεγαλύτερο 

ύψος, ενώ η επιφάνεια του είναι εξολο-
κλήρου επενδυμένη με νεώτερη σύμμεικτη 
τοιχοποιία (εικ. 2).

Επίσης είναι η ΝΑ γωνία, η περιοχή που 
έγιναν οι πρώτες επισκευαστικές εργασίες 
στα Τείχη τα νεώτερα χρόνια (το 1870, 
κατά προσέγγιση, λίγο μετά την καθαίρεση 
των μεσαιωνικών επάλξεων). Και τέλος, 
είναι η ανώτερη ζώνη σε όλο το μήκος 
του, η περιοχή που παρουσιάζει τις περισ-
σότερες ρηγματώσεις. 

Σταθερότητα παρουσιάζει η χαμηλότερη 
ζώνη κοντά στη βάση του. Εκεί διατηρείται 
ακόμη η αρχική κατασκευή, μέχρι την εξω-
τερική επιφάνειά του.

Θέσεις των στόχων
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το δίκτυο ση-
μείων παρακολούθησης αναπτύχθηκε στο 
νότιο Τείχος στις αναφερθείσες περιοχές 
και σε μικρό τμήμα του ανατολικού, προ-
κειμένου να ελέγχεται η ΝΑ γωνία. Περι-
λαμβάνει, προς το παρόν, 46 ειδικά τοπο-

Εικ. 1. Σχηματική τομή του νότιου Τείχους. Σχέδιο Β. Μανιδάκη

Εικ. 2. Κεντρική περιοχή του νότιου Τείχους, σημαντικές αποκολλήσεις τμημάτων της νεώτερης 
επένδυσης από σύμμεικτη τοιχοποιία. Φωτ. Αρχείου ~1938

Εικ. 3. Διάταξη σε τρεις ζώνες καθ ύψος, 39 τοπογραφικών πρισμάτων στο νότιο Τείχος. Σχέδιο Β. Μανιδάκη

Εικ. 4. Η περιοχή παρακολούθησης του Τείχους εκτείνεται στο ανατολικό σκέλος του νότιου Τείχους 
(σε μήκος 155m περίπου από τη ΝΑ γωνία του Τείχους) και σε τμήμα 12m του ανατολικού Τείχους
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γραφικά πρίσματα, 39 στο νότιο Τείχος 
και 7 σε μικρό τμήμα του ανατολικού Τεί-
χους. Η διάταξή τους έγινε σε τρεις ζώνες 
ως προς το ύψος (εικ. 3).
Τα πρίσματα αγκυρώθηκαν με βύσματα 
επάνω στο Τείχος και προσανατολίστηκαν 
προς μια από τις δύο προβλεπόμενες θέ-
σεις του τοπογραφικού οργάνου. Επιλέ-
χτηκαν λίθοι σκληροί και ανθεκτικοί –πλην 

μαρμάρων– στους οποίους διαπιστώθηκε 
η καλή συνοχή τους στην επιφάνεια του 
Τείχους. 
Η εγκατάσταση των πρισμάτων με τη χρή-
ση αναρτώμενης πλατφόρμας δεν θα ήταν 
δυνατή χωρίς την συνδρομή του προσωπι-
κού του ηλεκτρομηχανολογικού συνεργεί-
ου της ΥΣΜΑ, και ιδιαιτέρως των κ.κ. Σ. 
Γούση και Σ. Νικολόπουλου, οι οποίοι με 

ευρηματικότητα αντιμετώπισαν τις ιδιο-
μορφίες του έργου.

Τα βάθρα ελέγχου
Ως προς την επιλογή των θέσεων των βά-
θρων αναφοράς το σοβαρότερο κριτήριο 
ήταν η τοπογραφία της περιοχής. Βέλτι-
στες είναι προφανώς οι εποπτικές θέσεις σε 
ακλόνητο έδαφος και μέσα στην επιτρεπό-
μενη μέγιστη απόσταση για την εξασφάλι-
ση των επιθυμητών ακριβειών (~130 μ.). 
Στην προκειμένη περίπτωση όμως θέσεις 
επάνω στο βράχο της Ακρόπολης, ενώ θα 
ήταν απόλυτα σταθερές βρίσκονται πολύ 
κοντά στο Τείχος, ενώ περισσότερο επο-
πτικές θέσεις μέσα στον αρχαιολογικό χώ- 
ρο της νότιας κλιτύος, βρίσκονται επάνω 
σε επιχώσεις, σε λιγότερο σταθερό έδαφος. 
Επίσης, οι θεμελιώσεις των βάθρων παρα-
κολούθησης δεν θα μπορούσαν να έχουν 
μεγάλη έκταση ή βάθος, καθώς βρίσκονται 
μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της νότιας 
κλιτύος και πολύ κοντά στο θέατρο του 
Διονύσου. 
Τελικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα πα-
ραπάνω, οι θέσεις που επιλέχθηκαν ήταν η 
πρώτη επάνω σε επίχωση και πολύ κοντά 
στον αναλημματικό τοίχο του Περιπάτου, 
ενώ η δεύτερη επάνω στο πέτρινο στηθαίο 
της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου 
στην οδό Θρασύλλου (εικ. 4).

Τοπογραφικές εργασίες
Η προς παρακολούθηση περιοχή του Τεί-
χους εκτεινόταν σε τμήμα του νότιου Τεί-
χους (σε μήκος 155m περίπου από τη ΝΑ 
γωνία του Τείχους) και σε τμήμα 12m του 
ανατολικού Τείχους από τη ίδια γωνία. Οι 
μετρήσεις γίνονταν περιοδικά κάθε μήνα 
από τον Νοέμβριο του 2006 έως τον Ιού-
νιο του 2008. Συνολικά λήφθηκαν 20 σει-
ρές μετρήσεων. 
Στην περιοχή αυτή του Τείχους είχαν το-
ποθετηθεί οι στόχοι και για την εκτέλεση 
των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα δυο 
βάθρα τα οποία είχαν κατασκευαστεί στις 
θέσεις, που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Το τοπογραφικό όργανο που χρησιμοποι-
ήθηκε είναι νέας τεχνολογίας (γεωδαιτικός 
σταθμός) και μπορεί να εξασφαλίσει ακρί-
βεια 0,2mm σε απόσταση 130m και 1cc σε 
γωνίες. Το συγκεκριμένο όργανο διαθέτει 
Automatic Target Recognition, αναγνωρί-
ζει δηλαδή αυτόματα τους στόχους-πρί-

σματα μετά την πρώτη φορά και σε κάθε 
επόμενη μέτρηση κεντράρει στο σημείο το-
μής των νημάτων του πρίσματος, ώστε να 
εξασφαλίζει ότι οι μετρήσεις επαναλαμβά-
νονται στα ίδια πάντα σημεία με πολύ υψη-
λή ακρίβεια, εκμηδενίζοντας στην ουσία το 
σφάλμα του παρατηρητή (εικ. 5). Κατά τη 
διαδικασία των μετρήσεων στα δεδομένα 
περιλαμβάνονταν οι ατμοσφαιρικές συνθή-
κες της στιγμής (θερμοκρασία, ατμοσφαι-
ρική πίεση). 
Για κάθε έναν από τους στόχους μετά την 
επεξεργασία των μετρήσεων, συντάχθηκαν 
συγκριτικά διαγράμματα, στα οποία φαίνε-
ται η διαχρονική απόκλιση των αποτελε-
σμάτων από την αρχική μέτρηση στις τρεις 
διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις αυτές είναι η 
κάθετη στο Τείχος (Χ), η παράλληλη προς 
αυτό (Υ) και η κατακόρυφη (Ζ). Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 20 σειρές μετρήσεων 
σε διάστημα 19 μηνών. Η γκρίζα ζώνη στο 
διάγραμμα είναι η περιοχή πέραν της οποί-
ας έχουμε ένδειξη μετακίνησης (εικ. 6).

Η θέση του κάθε βάθρου (Χ,Υ,Ζ οργάνου) 
δεν λαμβάνονταν σταθερή στις αρχικές τι-
μές της, αλλά επαναπροσδιοριζόταν σε κά- 
θε σειρά μετρήσεων από τρία σταθερά ση-
μεία του βράχου, που είναι προσανατολι-
σμένα σε αυτό. 
Η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου διεξα-
γόταν τις νυχτερινές ώρες και μέχρι το ξη-
μέρωμα για να έχουμε σταθερές σχετικά 
ατμοσφαιρικές συνθήκες για αποφυγή δι-
αθλάσεων, συστολοδιαστολών κ.λπ. Επί-
σης, επιλέγονταν νύχτες χωρίς έντονο άνε-
μο ή βροχή κ.λπ. 
Προβλήματα μικρής σημασίας κατά το διά-
στημα τακτικών μετρήσεων που δυσχέραι-
ναν το έργο ήταν η περιστασιακή έλλειψη 
ορατότητας, όπως για παράδειγμα η ανά-
πτυξη αυτοφυούς βλάστησης που απέ-
κρυπτε σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιους 
στόχους. Επομένως η όποια μελλοντική 
παράταση της παρακολούθησης, συνδέε-
ται με τη συντήρηση του δικτύου και τα-
κτικούς καθαρισμούς από τη βλάστηση, 
που αναπτύσσεται γύρω από τους στό-
χους.

Συμπεράσματα
Σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων είναι ότι οι ενδείξεις μικρο-
μετακινήσεων παρατηρούνται στις ακραίες 
περιοχές του Τείχους, όπου αναμένεται 

Εικ. 5. Βάθρο Β1: οι αναλαμπές είναι τα τοπογραφικά πρίσματα επί του Τείχους προσανατολισμένα 
προς το βάθρο. Φωτ. Σπ. Λελούδας, 2008

Εικ. 6. Ενδεικτικό διάγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης ενός στόχου στο οποίο σημειώνεται η 
απόκλιση από την αρχική θέση κατά Χ,Ψ,Ζ. Επεξεργασία μετρήσεων Γ. Παρτσινέβελος

Εικ. 7. Διανύσματα μικρομετακίνησης του κεντρικού τμήματος του νοτίου Τείχους 
Σχέδιο Θ. Ηλιόπουλος

Εικ. 8. Διανύσματα μικρομετακίνησης της ΝΑ γωνίας του Τείχους. Σχέδιο Θ. Ηλιόπουλος
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Τα Tείχη της Ακρόπολης αποτελούν χαρα-
κτηριστική περίπτωση μνημείου που επι-
τρέπει, ή καλύτερα επιβάλλει, την αξιοποίη-
ση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμο-
γών (ΣΤΕ). Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται 
από τις συστηματικές ιδιαιτερότητες των 
περιμετρικών Tειχών, εν συγκρίσει προς τα 
υπόλοιπα μνημεία του Ιερού Βράχου. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται:
• Το εκτεταμένο μήκος του μνημείου. 
• Οι συστηματικές διαφοροποιήσεις της 
δόμησής του κατά περιοχές. 
• Το απότομο ανάγλυφο του βράχου έδρα-
σης, που καθιστά ιδιαίτερα επίπονη και σε 
πολλά σημεία αδύνατη την πρόσβαση για 
αυτοψία.
• Το βεβαρυμμένο ιστορικό βλαβών και 
αστοχιών. 
• Η στατική λειτουργία του μνημείου ως 
φορέα αντιστήριξης δια βαρύτητας και η 
απόλυτη αλληλεπίδραση με τα περιβάλλο-
ντα γεωυλικά (βράχος θεμελίωσης-αντι-
στηριζόμενες γαίες).
• Οι έντονες δράσεις από υψηλές οριζόντι-
ες ωθήσεις γαιών, τόσο υπό στατικές, όσο 
και υπό σεισμικές συνθήκες.   

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω δυ-
σκολίες και ιδιαιτερότητες, σε συνδυασμό 
με τις αναστηλωτικές προτεραιότητες των 
υπολοίπων μνημείων της Ακρόπολης, που 
ετέθησαν κατά τον προγραμματισμό των 
έργων από την ΕΣΜΑ, δεν επέτρεψαν στο 
παρελθόν την έναρξη των επεμβάσεων απο-
κατάστασης των Tειχών. 
Όμως, η «καθυστέρηση» αυτή έδωσε τη 
δυνατότητα στην ΥΣΜΑ να εντάξει την 
αποκατάσταση του μνημείου σε ένα ολο-
κληρωμένο διεπιστημονικό σχεδιασμό με-
λετών και επεμβάσεων [4], ο οποίος αξιο-
ποιεί:
• Tην ανεκτίμητη εμπειρία από την εκτέλε-
ση των αναστηλωτικών έργων στα υπόλοι-
πα μνημεία της Ακρόπολης [5]. 
• Tην ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών 
εργαλείων και την εξέλιξη επιστημονικών 
κλάδων (π.χ. βραχομηχανική, εδαφοδυνα-
μική), ο συνδυασμός των οποίων επιτρέπει 
την αξιόπιστη επίλυση σύνθετων προβλη-
μάτων αλληλεπίδρασης στατικών φορέων 
και γεωυλικών [3]. 
• Tην εξέλιξη κατασκευαστικών τεχνικών 
και πρακτικών, οι οποίες επιτρέπουν απο-
τελεσματικές επεμβάσεις, σε πλήρη συμ-
φωνία με τις αρχές αναστήλωσης. 

Είναι προφανές, ότι η αξιοποίηση των σύγ-
χρονων τεχνολογικών εφαρμογών στην 
αναστηλωτική διαδικασία πρέπει να εντάσ-
σεται σε ένα συνολικό σχέδιο και να μη 
αποτελεί αποσπασματική δράση με περιο-
ρισμένη δυνατότητα απόδοσης αποτελε-
σμάτων. 
Υπό το πρίσμα αυτό οι σύγχρονες τεχνο-
λογικές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται 
στην αποκατάσταση των περιμετρικών Tει-
χών, εντάσσονται στο γενικό σχήμα που 
περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα 1 και 
περιλαμβάνει έξι διακριτές διαδοχικές ανα-
στηλωτικές φάσεις, που ξεκινούν από την 
τεκμηρίωση του μνημείου και τον προσδι-
ορισμό της απαιτούμενης (τοπικής ή συνο-
λικής) επέμβασης, ενώ καταλήγουν στην 
παρακολούθηση και συντήρησή του μετά 
την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. 
Ειδικότερα, οι σύγχρονες τεχνολογικές 
εφαρμογές που ήδη εφαρμόσθηκαν μέχρι 
σήμερα είναι οι ακόλουθες: 
• Τριδιάστατη σάρωση και φωτογραμμε-
τρική αποτύπωση (ΦΓΜ) για τη γεωμετρι-
κή τεκμηρίωση του μνημείου και του υπο-
κείμενου βράχου [10, 9].
• Τοπογραφικές μετρήσεις υψηλής (ΤΜ) 
ακρίβειας για την παρακολούθηση μικρο-
μετακινήσεων.
• Ενοργάνωση με αισθητήρες οπτικών ινών 
(ΟΙ) για την παρακολούθηση των παρα-
μορφώσεων από μηχανικά και θερμικά 
αίτια [1]. 
• Δίκτυο επιταχυνσιογράφων (ΔΕ) για τον 

ακριβή καθορισμό της σεισμικής κίνησης 
και της δυναμικής απόκρισης του συνόλου 
του μνημείου.
• Κατασκευή ψηφιακής πλατφόρμας για 
την ένταξη κάθε αναστηλωτικής πληρο-
φορίας σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων 
(ΒΔ), που διαχειρίζονται και χωρική πληρο-
φορία (ΓΠΣ) [10, 9].
Στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα δράσεων, όπου αξιο-
ποιήθηκαν οι προαναφερθείσες σύγχρονες 
τεχνολογικές εφαρμογές. 

Τριδιάστατη σάρωση 
και φωτογραμμετρική αποτύπωση 

Ανάδρομη ανάλυση για την ερμηνεία δομικής 

βλάβης στο βόρειο Τείχος

Το παράδειγμα αναφέρεται στην ερμηνεία 
σημαντικής δομικής αστοχίας σε περιοχή 
του βορείου Τείχους. Η δομική αστοχία συ-
νέβη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά 
και αρχαιολογικά δεδομένα, κατά το τέλος 
του 18ου ή τις αρχές του 19ου αι. και περι-
λαμβάνει: α) την κατάρρευση του ανώτερου 
τμήματος του Τείχους στην εξεταζόμενη 
περιοχή (δηλαδή της στέψης του Τείχους 
που είχε κατασκευασθεί από αρχιτεκτονικά 
μέλη του θριγκού του Αρχαίου Ναού της 
Αθηνάς), β) σημαντική προς τα έξω από-
κλιση 7cm, από την κατακόρυφο του υπό-
λοιπου κατώτερου τμήματος (δηλαδή του 
υποκείμενου της στέψης που κατέρρευσε), 
γ) στροφή 1ο περίπου (εικ. 1).

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών 
για την αποκατάσταση των περιμετρικών Tειχών της Ακρόπολης

μεγαλύτερη κινητικότητα. Σύμφωνα με τα 
μέχρι σήμερα αποτελέσματα της τοπογρα-
φικής παρακολούθησης, οι μετρήσεις στη 
βάση του Τείχους δεν εμφανίζουν αποκλί-
σεις – έχουν διασπορά μικρότερη του 1mm, 
ενώ εμφανίζουν υπολογίσιμη διασπορά 
της τάξης των 2mm στο άνω μέρος σε κα-
τακόρυφη, αλλά και σε κάθετη στο Τείχος 
κατεύθυνση. Πρόκειται για ενδείξεις για 
καθ’ ύψος μικρομετακίνηση και ταυτόχρο-
νη εισχώρηση της ανώτερης περιοχής του 
Τείχους, όπως φαίνεται και στη διανυσμα-

τική του απεικόνιση (εικ. 7). Το φαινόμε-
νο είναι παροδικό και οι μετρήσεις επανέρ-
χονται στις αρχικές τιμές σε μεταγενέστερη 
χρονική φάση. 
Οι ενδείξεις στους στόχους εκατέρωθεν 
της ΝΑ γωνίας (θέσεις Ν1 και Α1) είναι σε 
συμφωνία, εμφανίζουν όμοια κίνηση (παρ’ 
όλο που μεσολαβεί το κατακόρυφο ρήγ-μα 
πολύ κοντά στην καμπή του Τείχους) και 
όμοια διαγράμματα αποκλίσεων, στις τρεις 
διευθύνσεις για τις αντίστοιχες χρονικές 
περιόδους. Εξετάζοντας τις μετρήσεις της 
ΝΑ γωνίας διαφαίνεται τάση μικρομετακί-
νησης του Τείχους προς τα ανατολικά (εικ. 
8).

Περιοδικότητα μέσα στον χρόνο
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των μετρή-
σεων, αν και δεν ξεπερνούν τους 19 μήνες, 

επέτρεψαν να διαφανεί περιοδικότητα των 
μικρομετακινήσεων μέσα στον χρόνο. Πα-
ρατηρείται κυματοειδής καμπύλη στα δια-
γράμματα των περισσοτέρων στόχων, κυ-
ρίως στην άνω περιοχή του Τείχους, με 
ακραίες τιμές τον μήνα Σεπτέμβριο και τον 
μήνα Φεβρουάριο (εικ. 9).
Η σταδιακή αύξηση του ύψους και εισχώ-
ρηση της άνω περιοχής του Τείχους της 
τάξης των 2mm σημειώνονται στο τέλος 
της θερινής περιόδου. Το αν η διαφαινό-
μενη διαστολή του Τείχους, συνδέεται με 

την αντίστοιχη εισχώρηση, η οποία σημει-
ώνεται το ίδιο διάστημα, είναι ένα θέμα 
προς διερεύνηση. Κατά ένα μέρος σχετίζε-
ται βέβαια και με την κατασκευαστική μι-
κρή κλίση των Τειχών προς τα έσω. 
Αντίθετα, η μείωση του ύψους του Τεί-
χους και η εξώθηση της άνω περιοχής ση-
μειώνεται τους χειμερινούς μήνες με μέγι-
στες τιμές τον μήνα Φεβρουάριο. 
Οι πρώτες αυτές διαπιστώσεις διατυπώνο-
νται με κάθε επιφύλαξη. Θεωρούμε ότι η 
επιβεβαίωση της «κυματοειδούς καμπύ-
λης» μικρομετακίνησης έσω-έξω και πάνω-
κάτω της άνω περιοχής του νοτίου Τεί-
χους, χρειάζεται τουλάχιστον διπλάσια χρο-
νική περίοδο παρακολούθησης και κατα-
γραφής για την επιβεβαίωσή της. Επίσης, 
χρήσιμη και διαφωτιστική είναι η συγκρι-
τική τους εξέταση με τις λεπτομερείς με-

τρήσεις που δίνει διάταξη οπτικών ινών 
στην περιοχή της ΝΑ γωνίας του Τείχους. 
Η μέθοδος ελέγχου των οπτικών ινών, η 
οποία εφαρμόστηκε σε αμέσως επομένη 
χρονική φάση και είναι εν εξελίξει, φαίνε-
ται να επαληθεύει μέχρι στιγμής το συμπέ-
ρασμα αυτό (άρθρο Δ. Εγγλέζου στο πα-
ρόν τεύχος).

Προτάσεις
Η συνέχιση της τοπογραφικής παρακο-
λούθησης μπορεί να αναδείξει με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια τις σημερινές ενδείξεις για 
μικρομετακίνησεις, με περιοδικότητα μέσα 
στον χρόνο. 
Οι σταθεροί στόχοι του βράχου μπορούν 
να περιοριστούν σε 2-3 κοινούς για τα 2 
βάθρα, με τη χρήση κατάλληλων πρισμά-
των, ώστε να περιοριστούν οι αβεβαιότητες 
και να αμβλυνθούν οι διαφορές στις μετρή-
σεις των σταθερών στόχων του βράχου. 
Προτείνεται πλήρης σειρά μετρήσεων μετά 
από έκτακτα γεγονότα, όπως σεισμούς και 
έντονους παγετούς ή καύσωνες. 
Το δίκτυο ελέγχου μπορεί να πυκνώσει ή 
να επεκταθεί με την προσθήκη νέων πρι-
σμάτων σε περιοχές για τις οποίες θα δια-
πιστωθεί στο μέλλον ότι απαιτείται έλεγ-
χος.

Βάσω Μανιδάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θόδωρος Ηλιόπουλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννης Παρτσινέβελος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Σπύρος Λελούδας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Την ευθύνη του έργου είχε η Βάσω Μανιδάκη, 

αρχιτέκτων ΥΣΜΑ. Η τοπογραφική μελέτη έγινε 

με ανάθεση στους Θόδωρο Ηλιόπουλο, Ιωάν-

νη Παρτσινέβελο, τοπογράφους μηχανικούς 

και Σπύρο Λελούδα μηχανολόγο μηχανικό μετά 

από δημόσιο διαγωνισμό, τον οποίο προκήρυ-

ξε η ΥΣΜΑ το 2006. 

Εικ. 9. Διάγραμμα μετρήσεων κατά Ζ των υπό παρακολούθηση στόχων. Επεξεργασία μετρήσεων 
Β. Μανιδάκη

Πίν. 1. Σχέδιο αναστηλωτικών φάσεων των περιμετρικών Τειχών της Ακρόπολης
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Στόχος της ανάλυσης, που αποτελεί προ-
καταρκτική προσέγγιση της μελέτης μέ-
τρων αναστήλωσης του περιμετρικού Τεί-
χους της Ακρόπολης, με έμφαση στον αντι-
σεισμικό σχεδιασμό, ήταν ο έλεγχος της 
προσομοίωσης του προβλήματος, καθώς 
και η βαθμονόμηση των μηχανικών παρα-
μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ερ-
μηνεία της δομικής αστοχίας. Κατά τους 
υπολογισμούς, εφαρμόστηκαν οι αρχές της 
βραχομηχανικής για την προσομοίωση δό-
μησης εν ξηρώ [3].
Για την ορθή διατύπωση του προβλήματος 
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από ευρύ πε-
δίο επιστημονικών ειδικοτήτων: ιστορικά-
αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά, τοπογραφι-
κά-φωτογραμμετρικά, σεισμολογικά και 
γεωτεχνικά-γεωλογικά. Ιδιαίτερη σημασία 
είχε η χρήση ακριβούς γεωμετρικού μοντέ-
λου, που προέκυψε από τρισδιάστατη σά-
ρωση της περιοχής [6].

Από την ανάλυση προέκυψε σημαντική 
οριζόντια μετακίνηση στη στέψη (της αρχι-
κής) διατομής, η οποία σε συνδυασμό με 
τη γεωμετρία των δόμων της στέψης (γείσα 
μορφής Γ) και την επιφόρτισή τους από 
νέα τοιχοποιία μπορεί να ερμηνεύσει την 
ανατροπή τους. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν λη-
φθεί υπ’ όψιν τυχόν προϋπάρχουσα μετα-
κίνηση-στροφή από προγενέστερες σεισμι-
κές δράσεις. Ακριβώς κάτω από το γείσο 
(στη θέση που αντιστοιχεί στην αναλυόμε-
νη στέψη της πραγματικής διατομής, με 
δομική αστοχία), η υπολογιζόμενη οριζό-
ντια μετακίνηση ανέρχεται σε 8cm. Η τιμή 
αυτή βρίσκεται σε καλή συμφωνία με την 
παρατηρούμενη μετακίνηση (7cm). Να ση-
μειωθεί ότι η τιμή αυτή δεν προκύπτει με 
«επεξεργασία» των δεδομένων, αλλά απο-
τελεί αντικειμενικό προϊόν της πρωτογενούς 
ανάλυσης. Επιπλέον, από τον δείκτη (εφελ-
κυστικής-θλιπτικής) αντοχής προκύπτει σα-
φώς η εικόνα ρηγματώσεων της εξωτερι-
κής όψης στην εξεταζόμενη διατομή (εικ. 
2α-β, πρβλ. εικ. 1).
Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι η προ-
σομοίωση είναι επιτυχής και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αναλύσεις στερέωσης 
σε περιοχές του Τείχους με επικρατούσες 
συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης, δηλα-
δή μακριά από γωνίες και περιοχές έντο-
νης γεωμετρικής ασυνέχειας [2].

Έλεγχος βραχοπτώσεων στο βόρειο Τείχος
Η ακριβής γεωμετρία του Τείχους και του 

υποκείμενου βράχου, όπως έχει προκύψει 
από τα δεδομένα της τρισδιάστατης σάρω-
σης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον 
σχεδιασμό (ήπιων) μέτρων ανάσχεσης των 
βραχοπτώσεων. Πράγματι, οι αναλύσεις 
βραχοπτώσεων παρουσιάζουν μεγάλη ευ-
αισθησία σε μικρές αλλαγές της γεωμετρίας 
και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το 

τελικό αποτέλεσμα (θέση έργων, κόστος, 
αισθητικό αποτέλεσμα).
Η ανάγκη σχεδιασμού των μέτρων αυτών 
είναι κατά τη γνώμη του γράφοντος επιτα-
κτική και προς τούτο παρατίθενται τα ακό-
λουθα στοιχεία:
1. «Η επιφανειακή εκδήλωση του βράχου 
είναι γενικώς κερματισμένη (ισχυρώς κατά 
θέσεις). Ο εν λόγω κερματισμός είναι εντο-
νότερος στη βόρεια πλευρά του λόφου» [7].
2. Ο έντονος επιφανειακός κερματισμός 
διαπιστώθηκε και κατά τις εργασίες αποψί-
λωσης του βραχώδους πρανούς (Δεκέμ-
βριος 2007-Ιανουάριος 2008), όπου με 
μέριμνα του γράφοντος έγινε καθαίρεση 
των μικρών επισφαλών βραχοτεμαχίων, 
που αποκαλύφθηκαν μετά τον καθαρισμό 
της βλάστησης. 
3. Αστάθειες και καταπτώσεις ογκωδών 
βραχοτεμαχών από το πρανές της Ακρόπο-
λης έχουν καταγραφεί σε πολλές περιπτώ-
σεις, έως και το πρόσφατο παρελθόν. Αξί-
ζει υπόμνησης το ογκώδες βραχοτεμάχιο 
(μεγέθους 1m3), που αποκολλήθηκε τον 
Μάρτιο του 2006, μετά από προηγηθείσα 
ισχυρή βροχόπτωση.
4. Συστηματική κατάπτωση μικρών βραχο-
τεμαχίων παρατηρήθηκε και κατά την άτυ-
πη συνεργασία του γράφοντος με την Α΄ 
ΕΠΚΑ στο πλαίσιο παρακολούθησης της 
Κλεψύδρας (Άνοιξη 2008).
5. Κατά το παρελθόν έχουν μελετηθεί και 
υλοποιηθεί μέτρα στερέωσης σε διάφορες 
περιοχές του λόφου. Επιγραμματικά ανα-
φέρονται οι λιθοδομές σταθεροποίησης 
περί το μέσον της βόρειας πλευράς από τον 
Μπαλάνο (μετά από συστηματικές κατα-
πτώσεις ογκωδών βραχοτεμαχίων) [8] και 
οι κατά περιοχές συστηματικές αγκυρώσεις 
στο πλαίσιο του επιχειρούμενου από 1976 
έργου αναστήλωσης. Πρέπει να επισημαν-
θεί ότι η ανωτέρω λιθοδομή παρουσιάζει 
συστηματικές ρηγματώσεις, οι οποίες σα-
φώς δηλούν την κινηματική δράση της 
αντιστηριζόμενης βραχόμαζας.
Με βάση τα δεδομένα αυτά πραγματοποι-
ήθηκαν προκαταρκτικές αναλύσεις για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας χαρακτηρι-
στικής περιοχής του βορείου τμήματος του 
Περιπάτου, προκειμένου να σχεδιαστούν 
κατάλληλα μέτρα προστασίας των διερχο-
μένων.
Με διασταλτική ερμηνεία στις βραχοπτώ-
σεις περιλαμβάνονται και πιθανές καταρ-
ρεύσεις τμημάτων ή δομικών μελών του 

Τείχους (βλ. το προηγούμενο παράδειγμα 
ανάδρομης ανάλυσης). 
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η δια-
τομή της προηγούμενης περίπτωσης βάσει 
των ακόλουθων κριτηρίων: 
• Ιστορικό αστοχίας.
• Δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά βρα-
χώδους πρανούς.
• Σημαντική συγκέντρωση εργαζομένων 
και επισκεπτών προς χρήση του υφιστάμε-
νου στην περιοχή ανελκυστήρα.

Από τις αναλύσεις (εικ. 3α) προκύπτει σα-
φής κίνδυνος για τους διερχόμενους δε-
δομένου ότι τα πίπτοντα τεμάχια απειλούν 
σαφώς το βόρειο τμήμα του Περιπάτου 

και μπορούν να καταλήξουν έως το βόρειο 
όριο του αρχαιολογικού χώρου (είσοδος 
Κανελλοπούλου). Η επανάληψη των ανα-
λύσεων με τοποθέτηση φραχτών ανάσχε-
σης σε κατάλληλες θέσεις επιτρέπει την 
ασφαλή διέλευση των διερχομένων (εικ. 
3β). 

Τοπογραφικές μετρήσεις 
υψηλής ακρίβειας
Οι τοπογραφικές μετρήσεις υψηλής ακρί-
βειας χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
μικρομετακινήσεων του Τείχους (έλεγχος 
ασφαλείας). Από τα μέχρι στιγμής διατιθέ-
μενα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μετα-
κινήσεις: 

Εικ. 3α-β. Διαδρομές βραχοπτώσεων σε περι-
οχή του βορείου Τείχους α: χωρίς μέτρα προ-
στασίας β: με μέτρα προστασίας. Σχέδιο Δ. 
Εγγλέζος

Εικ. 4. Αποτελέσματα τρισδιάστατης ανάλυσης με θερμοκρασιακή φόρτιση: παραμορφωσιακό πεδίο. 
Σχέδιο Δ. Εγγλέζος

Εικ. 5. Αποτελέσματα τρισδιάστατης ανάλυσης με θερμοκρασιακή φόρτιση: εντατικό πεδίο. Σχέδιο 
Δ. Εγγλέζος

Εικ. 2α-β. Αποτελέσματα της ανάλυσης α: Οριζόντια μετακίνηση, β: Δείκτης αντοχής. Σχέδιο Δ. Εγγλέζος 

Εικ. 1. Περιοχή της ανάλυσης. Εσωτερική όψη 
βορείου Τείχους. Φωτ. Δ. Εγγλέζος, 2008
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• Είναι περιοδικές εντός του ετήσιου κύ-
κλου.
•   Βρίσκονται εντός ασφαλών ορίων: ± 1.5mm.
•  Οφείλονται κυρίως σε κυμαινόμενα θερ-
μοκρασιακά φορτία και μικρομεταβολές 
στις ωθήσεις γαιών.
Στο παρόν παράδειγμα οι τοπογραφικές 
μετρήσεις χρησιμοποιούνται και για τον 
έλεγχο της τριδιάστατης προσομοίωσης της 
ΝΑ περιοχής του Τείχους. Ειδικότερα, εξε-
τάζεται το παραμορφωσιακό πεδίο στη νό-
τια περιοχή του Τείχους, όπως προκύπτει 
από την επιβολή θερμοκρασιακών φορτί-
ων που αντιστοιχούν στη θερινή περίοδο 
του έτους. 

Η συνειδητά απλοποιημένη προσομοίωση 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Ελαστική ανάλυση (γεγονός που υποστη-
ρίζεται από την περιοδικότητα των μετρή-
σεων).
• Εξιδανικευμένη γεωμετρία του Τείχους.
• Θεώρηση του Τείχους ως συνεχούς μέ-

σου με κατάλληλες ιδιότητες του λιθοσώ-
ματος [2]. 
• Επαρκές μήκος ώστε να περιοριστεί, κα- 
τά το δυνατόν, η επίδραση των συνορια-
κών δεσμεύσεων. 
• Θερμοκρασιακό φορτίο λόγω μεταβολής 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 20οC, 
δεδομένου ότι η μέτρηση αναφοράς ελή-
φθη μήνα Νοέμβριο. 
Η προκύπτουσα κατά την ανάλυση παρα-
μόρφωση (εικ. 4) βρίσκεται σε σαφή ποιο-
τική (ανύψωση, υποχώρηση προς τα έσω, 
διαμήκη κίνηση από Α προς Δ) και ποσοτι-
κή συμφωνία (πίν. 2) με τα δεδομένα των 
τοπογραφικών μετρήσεων στην αντίστοι-
χη περιοχή του Τείχους. Συνεπώς, προκύ-
πτει η επάρκεια της επιχειρούμενης προσο-
μοίωσης για προκαταρκτικές αναλύσεις. 

Ενοργάνωση με αισθητήρες 
οπτικών ινών
Η αξιοποίηση των οπτικών ινών γίνεται κα-
ταφανής στα ακόλουθα παραδείγματα όπου: 

Α. Ελέγχεται εκ νέου η προηγουμένως ανα-
φερθείσα προσομοίωση. 
Β. Αξιολογείται η απόδοση μέτρων στερέ-
ωσης του βράχου με αγκύρια. 

Περίπτωση Α
Στο πλαίσιο ελέγχου της προσομοίωσης 
εξετάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα 
από αισθητήρα οπτικών ινών εγκατεστημέ-
νο στο άνω τμήμα του νοτίου Τείχους, στη 
διεύθυνση Α-Δ. Από τις μετρήσεις, αλλά 
και τους υπολογισμούς (πίν. 2), προκύπτει 
βράχυνση του Τείχους στην ανωτέρω δι-
εύθυνση. Επιπλέον, στην περιοχή του αι-
σθητήρα παρατηρείται βάσει των υπολογι-
σμών θλίψη, επίσης στη διεύθυνση Α-Δ: -25 
kPa >σ11> -40 kPa, η οποία συγκρίνεται 
καλώς με την προκύπτουσα από τις μετρή-
σεις θλίψη: -35 kPa >σ11> -50 kPa (εικ. 5).
Τα ανωτέρω ενισχύουν την εκτίμηση ότι η 
προσομοίωση της ΝΑ περιοχής του Τεί-
χους αναφορικά με τις επιβαλλόμενες δρά-
σεις και τις ιδιότητες των υλικών είναι καλή 
και μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για 
συνθετότερες αναλύσεις. 

Περίπτωση Β
Στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση μικρών 
βραχωδών τεμαχίων στη ΝΑ γωνία του 
βράχου της Ακρόπολης» επιλέχθηκε ένα 
αγκύριο στο οποίο τοποθετήθηκαν δύο αι-
σθητήρες οπτικών ινών. Οι αισθητήρες το-
ποθετήθηκαν στη μέση του αγκυρίου και 
σε αντιδιαμετρικές θέσεις, ώστε εκτός των 
αξονικών παραμορφώσεων να είναι δυνα-
τή η καταγραφή και φαινομένων διάτμη-
σης στις περιπτώσεις ολίσθησης βραχωδών 
μαζών. 
Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων (εικ. 
6), παρατηρείται ότι το αγκύριο παρουσιά-
ζει συστηματική βράχυνση (440μm), η 
οποία αποδίδεται σε ομοιόμορφη θερμο-
κρασιακή μεταβολή. Η υπόθεση ελέγχεται 
υπολογιστικά βάσει εύλογων παραδοχών 
για τη θερμοκρασιακή μεταβολή (20οC), 
και τις θερμικές ιδιότητες του χάλυβα. Από 
τους υπολογισμούς προκύπτει βράχυνση 
ίση με 460μm, η οποία βρίσκεται σε πολύ 
καλή συμφωνία με τις μετρήσεις. 
Βεβαίως, το σημαντικότερο συμπέρασμα 
είναι ότι η βραχόμαζα παραμένει σταθερή 
και δεν εντείνει το αγκύριο. 

Δίκτυο επιταχυνσιογράφων 
Η ουσιαστική αξιοποίηση του δικτύου επι-

ταχυνσιογράφων δεν είναι δυνατή επί του 
παρόντος, διότι η βαθμονόμηση αναλύσεων 
δυναμικής απόκρισης προϋποθέτει ισχυρή 
σεισμική κίνηση, η οποία θα καταγραφεί 
από το σύνολο των οργάνων του δικτύου. 

Βάση Δεδομένων και Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ)
Στόχος είναι η ένταξη στη βάση δεδομέ-
νων όλων των υφιστάμενων πληροφοριών 
για το Τείχος και η δημιουργία μέσω ΓΠΣ 
πολυεπίπεδων θεματικών χαρτών για την 
αρτιότερη χρησιμοποίησή τους. Ήδη έχουν 
εισαχθεί πιλοτικά δεδομένα από την επι-
σκευή περιοχής της εσωτερικής όψης του 
ανατολικού Τείχους (εικ. 7). Κατά την εξέ-
λιξη των δράσεων προβλέπεται διαρκής 
ενημέρωση της βάσης δεδομένων.  

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των προηγηθέντων, προ-
κύπτουν αβίαστα τα ακόλουθα συμπερά-
σματα για τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρ-
μογές:
1. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύγ-
χρονης αναστηλωτικής διαδικασίας.
2. Δίνουν τη δυνατότητα μη καταστροφι-
κής άντλησης δεδομένων για τις ιδιότητες 
των υλικών και τη δομική τους συμπερι-
φορά, γεγονός το οποίο στην περίπτωση 
των μνημείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
(ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων μικροκα-
ταστροφών για λήψη δοκιμίων). 
3. Συνεισφέρουν τα μέγιστα στη συνεχή 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της ασφά-
λειας ενός μνημείου.
4. Επιτρέπουν συνεχή έλεγχο των υπολο-
γιστικών εργαλείων και της μεθοδολογίας 
προσομοίωσης του μνημείου, στο πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης   μετρήσεων/δεδομένων 
από σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές 
και αποτελεσμάτων των αναλύσεων.
5. Η ορθολογική χρησιμοποίησή τους απαι-
τεί την ένταξή τους σε ένα επεξεργασμένο 
σχέδιο αναστήλωσης. Βεβαίως, σε κάθε πε-
ρίπτωση η ορθή αξιοποίηση της εφαρμο-
γής σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών 
στα απαιτητικά και σύνθετα προβλήματα 
που θέτει η αναστήλωση μνημείων, ανα-
δεικνύει ως βασικό μοχλό επιτυχίας τον 
ανθρώπινο παράγοντα, εν προκειμένω την 
κρίση και την εμπειρία του Μηχανικού. 

Τέλος, αξίζει να τονισθεί ότι η αποτελε-
σματική αξιοποίηση των σύγχρονων τε-

χνολογικών εφαρμογών αποτελεί χαρα-
κτηριστικό πεδίο ανάδειξης της διεπιστη-
μονικής συνεργασίας σε κρίσιμο συστατικό 
της επιτυχούς αναστήλωσης. 

Δημήτρης Εγγλέζος
Δρ Πολιτικός Μηχανικός 

Έργο Τειχών, ΥΣΜΑ
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Γενική άποψη της Ακρόπολης. Φωτ. Σ. Γεσαφίδης, 2009

Η βόρεια πλευρά του Παρθενώνα κατά τις εργασίες ανατοποθέτησης του τελευταίου λίθου επιστυλίου. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2009

2009-2010, Η πρόοδος των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη

Φέτος ολοκληρώνεται το μεγάλο αναστη-
λωτικό πρόγραμμα της Ακρόπολης που 
ξεκίνησε πριν εννέα χρόνια, όταν μια νεο-
σύστατη υπηρεσία, η Υπηρεσία Συντήρη-
σης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), κλή-
θηκε να υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο έργο. 
Αν και νεοσύστατη, η Υπηρεσία διέθετε 
επιστημονική γνώση και εμπειρία, καθώς 
σε αυτήν είχε ενταχθεί το σύνολο του επι-
στημονικού προσωπικού και προσωπικού 
εφαρμογής που εργαζόταν τα προηγούμε-
να χρόνια στην Ακρόπολη. Κυρίως όμως, 
διέθετε την επιστημονική εποπτεία και στή-
ριξη της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημεί-
ων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), της διεπιστημο-
νικής επιτροπής η οποία από το 1975 είχε 
την ευθύνη των επεμβάσεων στα μνημεία 
της Ακρόπολης. Στην ΕΣΜΑ οφείλεται η 
ανάπτυξη των αρχών και της μεθοδολογί-
ας για την αποκατάσταση των κλασικών 
μνημείων, τομέα στον οποίο η χώρα μας 
είχε ήδη κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. 
Το πρόγραμμα το οποίο κληθήκαμε να υλο-
ποιήσουμε το 2000 ήταν τιτάνιο. Επεμβά-
σεις, ταυτόχρονα, στον Παρθενώνα, τα 
Προπύλαια και τον ναό της Αθηνάς Νί-
κης, εργασίες στα περιμετρικά Τείχη της 
Ακρόπολης, συντήρηση της επιφάνειας 
των μνημείων, καταγραφή και διερεύνηση 
των διάσπαρτων επί του βράχου αρχιτε-
κτονικών μελών, κά.
Θυμάμαι με συγκίνηση την αγωνία που 
μας διακατείχε όλους το βράδυ της 13ης 
Φεβρουαρίου 2001, όταν περιμέναμε έξω 
από την αίθουσα συνεδριάσεων του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) 
για να παρουσιάσουμε τον προγραμματι-
σμό μας και την προετοιμασία της ΥΣΜΑ, 
ώστε να εγκριθεί η έναρξη του μεγαλύτε-
ρου αναστηλωτικού προγράμματος που 
είχε πραγματοποιηθεί στην Ακρόπολη. Εί-
χαμε προετοιμασθεί κατάλληλα: 
• υπήρχαν εγκεκριμένες μελέτες για όλα τα 
έργα που προτείνονταν, 
• είχαμε διερευνήσει την εγκατάσταση νέου 
γερανού για την εκτέλεση του έργου απο-
κατάστασης της βόρειας πλευράς του Παρ-
θενώνα, 
• είχαμε έτοιμη τη μελέτη για τις γερανογέ-
φυρες των Προπυλαίων, 
• είχαμε εξασφαλίσει το μάρμαρο που χρει-
αζόμασταν από τα λατομεία Διονύσου-
Πεντέλης,
• χάρις στις δυνατότητες που παρείχε στην 
ΥΣΜΑ το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής 

της, είχαμε προσλάβει, με αυστηρές αξιο-
κρατικές διαδικασίες, το απαιτούμενο πρό-
σθετο επιστημονικό και τεχνικό προσωπι-
κό για την εκτέλεση των έργων, 
• είχαμε διερευνήσει και μελετήσει τη δημι-
ουργία διατάξεων και ιδιοκατασκευών που 
θα επιτάχυναν τις εργασίες και 
• είχαμε μια γενναία χρηματοδότηση από 
το Γ΄ ΚΠΣ που δημιουργούσε πλέον τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης και επιτάχυνσης 
των εργασιών στην Ακρόπολη. 
Η ομόφωνη έγκριση του εκτεταμένου προ-
γράμματος από το ΚΑΣ, μαζί με τα θετικά 
σχόλια για το επίπεδο προετοιμασίας της 
Υπηρεσίας, μας γέμισε χαρά, αλλά δεν μεί-
ωσε την αγωνία μας. Ξέραμε ότι είχαμε 
μπροστά μας εντατική δουλειά και πολύ 
μεγάλες δυσκολίες. Γνωρίζαμε καλά ότι, 
παρά τις μελέτες που διαθέταμε για όλες τις 
επεμβάσεις που θα ξεκινούσαμε, θα αντι-
μετωπίζαμε φθορές και προβλήματα που 
δεν τα γνωρίζαμε και θα τα ανακαλύπταμε 
μετά την αποσυναρμολόγηση των μνημεί-
ων. Προβλήματα που απαιτούσαν τη σύ-
νταξη και άλλων συμπληρωματικών μελε-
τών, ή την επέκταση των επεμβάσεων σε 
μεγαλύτερες περιοχές των μνημείων. Κι 
όλα αυτά, με τη συνεχή απειλή του χρόνου 
και την προσπάθεια να απαντούμε κάθε 
τόσο στο εύλογο ερώτημα της κοινής γνώ-
μης: «Μα γιατί δεν τελειώνουν τα έργα 
στην Ακρόπολη;»
Τελικά το έργο που εκπονήθηκε στην Ακρό-
πολη ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που 
είχε αρχικά εγκριθεί. Συνολικά αναστηλώ-
θηκαν στα μνημεία 1094 αρχιτεκτονικά 
μέλη με βάρος 2.675 τόνων. Η ελληνική 
Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντα-
ποκρίθηκαν στα αιτήματα της ΥΣΜΑ και 
της ΕΣΜΑ για έγκριση και άλλων προ-
γραμμάτων και αύξηση της χρηματοδότη-
σης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Σήμερα, που το έργο αυτό ολοκληρώνεται 
θα παρουσιάσω τις εργασίες του τελευταί-
ου χρόνου, μέσα από φωτογραφίες των 
μνημείων που είτε έχουν ήδη απελευθερω-
θεί από τα ικριώματα, είτε απελευθερώνο-
νται σταδιακά αυτό τον καιρό. 
Στον Παρθενώνα, πρόσφατα ολοκληρώ-
θηκε η αποκατάσταση της βόρειας πλευράς 
του μνημείου, που αποτελεί το πιο εκτετα-
μένο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε 
στην Ακρόπολη. Την εποπτεία των εργασι-
ών στη βόρεια πλευρά είχαν οι αρχιτέκτο-
νες Ν. Τογανίδης –που είναι και προϊστά-

μενος του έργου αποκατάστασης του Παρ-
θενώνα– Β. Ελευθερίου και Λ. Λαμπρι-
νού. Τις μελέτες δομικής αποκατάστασης 
εκπόνησαν οι πολιτικοί μηχανικοί Α. Βρού-
βα και Γ. Στεφάνου. Υπεύθυνη για την 
τεκμηρίωση του έργου αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνα είναι η αρχαιολόγος Ε. Καρα-
κίτσου. Στο έργο συνέβαλε επίσης ο αρχι-
τέκτων Α. Παπανδρόπουλος. Από πλευράς 
μαρμαροτεχνιτών επικεφαλής ήταν οι Γ. 
Αγγελόπουλος και Δ. Φώσκολος. 
Το έργο αποκατάστασης της βόρειας πλευ-
ράς του Παρθενώνα προέβλεπε την απο-
συναρμολόγηση οκτώ κιόνων (από τον 4ο 
έως τον 11ο από ανατολικά) και των αντί-
στοιχων περιοχών του υπερκείμενου θρι-
γκού, προκειμένου να αφαιρεθούν τα οξει-
δωμένα σιδερένια στοιχεία της προηγούμε-
νης αναστήλωσης και να διορθωθούν οι πα-
ρατοποθετήσεις των αρχιτεκτονικών μελών. 
Η επέμβαση επεκτάθηκε στο δυτικό τμήμα 
του θριγκού της βόρειας πλευράς, μετά από 
μελέτη της Ρ. Χριστοδουλοπούλου, προκει-
μένου να μεταφερθούν στο Μουσείο της 
Ακρόπολης έξι αυθεντικές μετόπες και να 
αντικατασταθούν στο μνημείο με χυτά αντί-
γραφα.
Μέσα στη χρονιά που πέρασε, ολοκληρώ-
θηκε η δομική αποκατάσταση των υπόλοι-
πων μελών του θριγκού (διαζωμάτων, λί-
θων της ζωφόρου του γείσου), με ένταξη 
σε αυτά όλων των αρχαίων θραυσμάτων 
που ταυτίσθηκαν. Τα μέλη ανατοποθετή-
θηκαν στο μνημείο, στις αυθεντικές τους 
θέσεις. Στο μνημείο τοποθετήθηκαν και τα 
αντίγραφα των αυθεντικών μετοπών που 
απομακρύνθηκαν. Επίσης, έγινε λάξευση 
της τελικής επιφάνειας πολλών αρχιτεκτο-
νικών μελών και ολοκληρώθηκε η λάξευ-
ση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα 
από νέο μάρμαρο του 9ου, 10ου και 11ου 
κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας. 
Όλες οι εργασίες συνοδεύονταν από συ-
στηματική φωτογραφική και σχεδιαστική 
τεκμηρίωση. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
φωτογραφικές και τοπογραφικές αποτυ-
πώσεις για την παραγωγή ορθοφωτομω-
σαϊκών σε όλες τις στρώσεις του θριγκού. 
Η επεξεργασία και τελική παραγωγή των 
ορθοφωτομωσαϊκών έγινε από την τοπο-
γράφο μηχανικό Δ. Μαυρομάτη.  
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, με την 
ευκαιρία της επανέκθεσης των γλυπτών 
του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, αποτυπώθηκαν από τον αρχιτέκτο-
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να Α. Παπανδρόπουλο και τη σχεδιάστρια 
Κ. Ματάλα 29 λίθοι της ζωφόρου και 26 
μετόπες του μνημείου. 
Αυτή την εποχή απομακρύνονται από τη 
βόρεια πλευρά του μνημείου τα ικριώματα, 
προκειμένου αυτή να αποδοθεί και πάλι 
στο ευρύ κοινό. Η ολοκλήρωση της επέμ-
βασης σε αυτή την περιοχή, εκτός του ότι 
αυξάνει τη στατική επάρκεια του μνημείου, 
αναβαθμίζει την αισθητική του αξία, καθώς 
η βόρεια πλευρά σε συνδυασμό με τη δυτι-
κή, παρέχουν μια από τις πιο ολοκληρωμέ-
νες θεάσεις του μνημείου τόσο για τον ει-
σερχόμενο επισκέπτη όσο και για τον θεατή 
από τα περισσότερα σημεία της πόλης.  
Στα Προπύλαια ολοκληρώθηκε η αποκα-
τάσταση της οροφής της ανατολικής στοάς 
και η απομάκρυνση των ικριωμάτων. Υπεν-
θυμίζεται ότι η αποκατάσταση της οροφής 
της δυτικής αίθουσας του κεντρικού κτη-
ρίου είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2008. 
Προϊστάμενος του έργου αποκατάστασης 
των Προπυλαίων είναι ο αρχιτέκτονας Τ. 
Τανούλας, ενώ στο έργο μετέχουν ο αρχι-
τέκτονας Κ. Καρανάσος και, μέχρι τον Ιού-
νιο του 2009, ο πολιτικός μηχανικός Β. Πα-
παβασιλείου. Υπεύθυνη για την τεκμηρίω-
ση του έργου είναι η αρχαιολόγος Ε. Πε-
τροπούλου. Σημαντική είναι η συμβολή 
στο έργο της πολύπειρης σχεδιάστριας Γ. 
Μουτοπούλου. Επικεφαλής του συνερ-
γείου είναι ο εμπειρότατος μαρμαροτεχνί-
της Γ. Ρήγος. 
Τη χρονιά που πέρασε, στα Προπύλαια 

ολοκληρώθηκε η αναστήλωση των μελών 
του θριγκού της ανατολικής στοάς, με την 
τοποθέτηση λίθων του τυμπάνου και της 
σίμης. Επίσης, ολοκληρώθηκε η δομική 
αποκατάσταση των δύο τελευταίων δοκών 
της οροφής της ανατολικής στοάς από αρ-
χαία θραύσματα και συμπληρώματα από 
νέο μάρμαρο. Ακολούθησε η ανατοποθέ-
τηση των δοκών αυτών, καθώς και όλων 
των φατνωματικών πλακών. Στη συνέχεια, 
στεγανοποιήθηκε η οροφή του μνημείου 
με ειδικά μελετημένο κονίαμα και, τέλος, 
τον Δεκέμβριο του 2009, απομακρύνθη-
καν η γερανογέφυρα και τα ικριώματα. Το 
πρόγραμμα αποκατάστασης των οροφών 
του κεντρικού κτηρίου που εφαρμόστηκε 
στα Προπύλαια, προέβλεπε την επέκταση 
της αναστήλωσης σε επιφάνεια διπλάσια 
από αυτή που είχε αναστηλωθεί στις αρχές 
του 20ού αι. Η επιλογή αυτή αύξησε ση-
μαντικά τη διδακτικότητα του μνημείου, 
αφού οι επισκέπτες διέρχονται πλέον κάτω 
από στεγασμένη περιοχή των Προπυλαίων 
και έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν 
καλύτερα τη διάρθρωση του χώρου και τις 
αρχιτεκτονικές μορφές. 
Αυτή την περίοδο, γίνονται εργασίες απο-
μάκρυνσης του προστατευτικού δαπέδου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, που είχε κατα-
σκευασθεί για την προστασία του αυθεντι-
κού δαπέδου των Προπυλαίων. Παράλλη-
λα, είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία των 
μελών που θα ενταχθούν στον νότιο τοίχο 
του κεντρικού κτηρίου, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη του Κ. Καρανάσου. 
Τέλος, ο Τ. Τανούλας εκπονεί τη μελέτη 
αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των 
Προπυλαίων.
Στον ναό της Αθηνάς Νίκης έχουν εστια-
στεί το τελευταίο διάστημα όλες οι προσπά-
θειες της Υπηρεσίας, με στόχο οι εργασίες 
να ολοκληρωθούν έως το τέλος του Ιουλί-
ου. Αυτό θα επιτρέψει την απομάκρυνση 
της γερανογέφυρας και των ικριωμάτων 
μέσα στον προσεχή Αύγουστο. Προϊσταμένη 
του έργου αποκατάστασης του ναού της 
Αθηνάς Νίκης είναι η πολιτικός μηχανικός 
Δ. Μιχαλοπούλου, ενώ στο έργο μετέχει ο 
αρχιτέκτονας Κ. Μαμαλούγκας. Υπεύθυνη 
για την τεκμηρίωση του έργου είναι η αρ-
χαιολόγος Ε. Λεμπιδάκη. Επικεφαλής του 
συνεργείου είναι ο εμπειρότατος μαρμα-
ροτεχνίτης Λ. Ζαχαρόπουλος. Επισημαί-
νεται ότι το έργο του ναού της Αθηνάς Νί-
κης αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες όταν, 
τον Ιούλιο του 2009, έληξαν οι συμβάσεις 
οκτώ εργαζομένων σε αυτό. Για να αντιμε-
τωπισθεί το πρόβλημα κρίθηκε απαραίτητη 
η συμβολή προσωπικού από τα έργα του 
Παρθενώνα και των Προπυλαίων. 
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες δομι-
κής αποκατάστασης των επιστυλίων του 
ναού, τα οποία και ανατοποθετήθηκαν. 
Επίσης, τοποθετήθηκαν στην οριστική τους 
θέση οι δοκίδες και οι φατνωματικές πλά-

Λάξευση ραβδώσεων σε συμπλήρωμα σπονδύ-
λου της βόρειας κιονοστοιχίας. Φωτ. Λ. Λαμπρι-
νού, 2009

κες της οροφής του μνημείου. Έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η προσαρμογή των αντιγρά-
φων των λίθων της ζωφόρου του ναού, 
από το συνεργείο Προπυλαίων, και έχει 
αρχίσει η τοποθέτησή τους στο μνημείο. 
Από προσωπικό του συνεργείου των Προ-
πυλαίων λαξεύτηκαν οι πέντε λεοντοκεφα-
λές στους λίθους της σίμης από νέο μάρ-
μαρο, στους οποίους εντάχθηκαν τα αρ-
χαία θραύσματα που έχουν διασωθεί. Σε 
εξέλιξη βρίσκονται οι προσαρμογές των 
μελών του ανατολικού (λίθων του οριζό-
ντιου και καταέτιου γείσου και λίθων του 
τυμπάνου) και του δυτικού αετώματος (λί-
θων γείσου) επί του εδάφους, ώστε αμέ-
σως μετά την τοποθέτηση των αντιγράφων 
της ζωφόρου να ακολουθήσει η τοποθέ-
τηση των μελών αυτών. Τέλος, από προ-
σωπικό του συνεργείου του Παρθενώνα 
πραγματοποιήθηκε η τελική κατεργασία 
της επιφάνειας των επιστυλίων του μνη-
μείου. Τους δύο επόμενους μήνες το ίδιο 
συνεργείο θα αναλάβει τη λάξευση του 
απέργου από την επιφάνεια των τοίχων 
του ναού. 
Όσον αφορά στις εργασίες καταγραφής 
των διασπάρτων μελών, με προϊσταμένη 
την αρχαιολόγο Ε. Σιουμπάρα, αυτές επι-
κεντρώθηκαν στη συστηματική καταγρα-
φή, τεκμηρίωση και διερεύνηση των πώρι-
νων αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκο-
νταν διάσπαρτα στην Ακρόπολη. Τα μέλη, 
στην πλειονότητά τους, προέρχονται από 
τον Αρχαίο Ναό της Αθηνάς Πολιάδος 
και τον αρχαϊκό Παρθενώνα. Ήδη έχουν 
καταγραφεί 783 πώρινα αρχιτεκτονικά μέ- 
λη και έχουν ταυτισθεί ως συνανήκοντα 
106 θραύσματα. Στο πλαίσιο του έργου 
των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών, 
219 πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη μεταφέρ-
θηκαν και αποθηκεύτηκαν στην αποθήκη 
του Belvedere –αφού αυτή συντηρήθηκε–,  
έγιναν οι κατάλληλες μηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις από το Η/Μ συνεργείο και το-
ποθετήθηκαν ράφια εντός αυτής. 
Το συνεργείο των Διασπάρτων Αρχιτεκτο-
νικών Μελών ανέλαβε, επίσης, τη διερεύ-
νηση και μετακίνηση του λιθοσωρού που 
βρισκόταν στη δυτική πλευρά του Παρθε-
νώνα, καθώς και των επιγραφών που ήταν 
αποτεθειμένες στην περιοχή αυτή. Η προ-
εργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την 
προετοιμασία της έναρξης του έργου απο-
κατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρ-
θενώνα. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές δραστηρι-
ότητες των έργων αφορούσαν στα περιμε-
τρικά Τείχη της Ακρόπολης, μνημείο εξαι-
ρετικής σημασίας με συνεχείς επισκευές 
από την αρχαιότητα, που συνέβαλαν στη 
διατήρησή του έως τις μέρες μας. Υπεύθυ-
νος των δράσεων αυτών ήταν μέχρι το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, οπότε έληξε η σύμβα-
σή του με την Υπηρεσία, ο γεωτεχνικός μη-
χανικός Δ. Εγγλέζος. Στόχος των δράσεων 
ήταν η αναλυτική τεκμηρίωση και συστη-

ματική παρακολούθηση των δομικών βλα-
βών, ρηγματώσεων και παραμορφώσεων 
του Τείχους με τις πιο σύγχρονες μεθό-
δους ηλεκτρονικής καταγραφής, ώστε να 
διερευνηθεί η στατική του επάρκεια, να 
συνταχθούν μελέτες και να πραγματοποιη-
θούν επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα σε 
αυτό. 
Για την τεκμηρίωση των Τειχών, πραγμα-
τοποιήθηκαν: 
• Τοπογραφικές μετρήσεις υψηλής ακρί-

Άποψη της αναστηλωμένης οροφής της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. 
Φωτ. Τ. Τανούλας, 2009

Άποψη των Προπυλαίων από τη ΒΔ γωνία του Παρθενώνα. Φωτ. Τ. Τανούλας, Δεκέμβριος 2009Ανατοποθέτηση λίθου γείσου με τη χρήση αρπάγης. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2009



63

βειας με χρήση γεωδαιτικού σταθμού, ερ-
γασίες των οποίων την ευθύνη είχε η Β. 
Μανιδάκη. 
• Τεκμηρίωση με σύγχρονες φωτογραμμε-
τρικές μεθόδους.
• Εγκατάσταση συστήματος οπτικών ινών.
• Εγκατάσταση συστήματος επιταχυνσιο-
γράφων σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. Από τον ίδιο φορέα, σε συνεργα-
σία με την ΥΣΜΑ, συντάχθηκαν μελέτες 
σεισμικής επικινδυνότητας και επίδρασης 
των γεωλογικών συνθηκών στην περιοχή 
της Ακρόπολης, που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν κατά τη σύνταξη των μελετών απο-
κατάστασης των μνημείων. 
Κατά το παρελθόν έτος, συνεχίσθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης 
της επιφάνειας του μαρμάρου, με υπεύ-
θυνη τη χημικό μηχανικό Ε. Παπακων-
σταντίνου στις περιοχές των μνημείων, 
όπου εκτελούνταν αναστηλωτικές επεμβά-
σεις, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στο ση-
μείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος συντήρη-
σης των ετών 2001-2009, πραγματοποιή-
θηκαν επεμβάσεις συντήρησης επιφάνειας 
σε 1129 αρχιτεκτονικά μέλη συνολικά. 
Ιδιαίτερο βάρος, κατά το τελευταίο έτος, 
δόθηκε στη συντήρηση και τον καθαρισμό 
με το πρωτότυπο σύστημα laser που ανα-

πτύχθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρή-
της σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ. Η μέθο-
δος επελέγη και εφαρμόζεται για τον καθα-
ρισμό της οροφής της πρόστασης των Κα-
ρυατίδων, στο Ερέχθειο. Σε σύνολο 40 
φατνωμάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί ο κα-
θαρισμός 14 αρχιτεκτονικών μελών. Κατά 
τη διάρκεια του καθαρισμού αποκαλύφθη-
καν ίχνη γραπτού διακόσμου και ίχνη αρ-
χαίου χρώματος. Εκτός από την εφαρμογή 
μη καταστροφικών μεθόδων ανάλυσης για 
τη μελέτη και ανάλυση των ιχνών αυτών, 
είναι σε εξέλιξη συνεργασία με το Βρετανι-
κό Μουσείο για τη διερεύνηση των ιχνών 
του αιγυπτιακού μπλε. 
Το έργο του Τομέα Υποστήριξης είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό και περιλαμβάνει:  
• Το Η/Μ συνεργείο, με προϊστάμενο τον 
ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό Σ. Οι-
κονομόπουλο, που προδιαγράφει, σχεδιά-
ζει, εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει 
τον μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτεί-
ται για τις αναστηλωτικές επεμβάσεις, τα 
ηλεκτρικά εργαλεία των έργων και όλα τα 
δίκτυα υποδομής επί του βράχου. 
• Το Εργαστήριο Εκμαγείων. 
• Τον Τομέα Εκπαίδευσης και Ενημέρω-
σης, με προϊσταμένη την αρχιτέκτονα-αρ-
χαιολόγο Κ. Χατζηασλάνη και μέλη τις 
αρχαιολόγους Ε. Καϊμάρα και Α. Λεοντή. 

• Το Γραφείο Τεκμηρίωσης των επεμβά-
σεων με προϊσταμένη έως τις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2009 την αρχαιολόγο Φ. Μαλλού-
χου-Tufano και από τις 28 Μαΐου 2010 
την αρχαιολόγο Ε. Λεμπιδάκη. 
• Το Λογιστήριο με προϊστάμενο τον Π. 
Κατσιμίχα. 
• Τη Γραμματεία με υπεύθυνη τη Χ. Πα-
πανικολάου 
• Το Φωτογραφικό Εργαστήριο, με υπεύ-
θυνο τον Σ. Μαυρομμάτη. 
Μέσα στη χρονιά που πέρασε ολοκληρώ-
θηκαν δράσεις της ΥΣΜΑ, που χρηματο-
δοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΚτΠ) και που είχαν 
στόχο να αξιοποιήσουν ψηφιακές τεχνο-
λογίες για την τεκμηρίωση και τη σχεδια-
στική αποτύπωση των μνημείων, αλλά και 
για την προβολή των μνημείων της Ακρό-
πολης και του αναστηλωτικού έργου στο 
επιστημονικό και το ευρύ κοινό. Οι δρά-
σεις αυτές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και 
παρουσιάσθηκαν αναλυτικά σε ημερίδα 
που διεξήχθη στις 19 Μαρτίου 2010, στο 
Μουσείο της Ακρόπολης. 
Πριν τελειώσω με την παρουσίαση του 
έργου της ΥΣΜΑ, κατά το παρελθόν έτος, 
θα ήθελα να αναφερθώ στην έκδοση των 
Ενημερωτικών ειδήσεων από την αναστή-
λωση των μνημείων της Ακρόπολης, τον 

Ιούλιο 2009, με υπεύθυνη τη Φ. Μαλλού-
χου-Tufano και την έκδοση με τίτλο Η 
αποκατάσταση των Προπυλαίων της Αθη-
ναϊκής Ακρόπολης από την ομιλούσα. 
Με την ολοκλήρωση του μεγάλου αναστη-
λωτικού προγράμματος, που ξεκίνησε το 
2000, μία δημιουργική περίοδος των ανα-
στηλώσεων της Ακρόπολης θα κλείσει. Θέ- 
λω, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 
μεγάλου αυτού προγράμματος, να τονίσω 
την προσφορά όλου του προσωπικού των 
έργων, του επιστημονικού, του τεχνικού 
και του προσωπικού υποστήριξης που δού-
λεψε εντατικά. 
Αποκτήσαμε πολύτιμες εμπειρίες, ανακα-
λύψαμε μυστικά των μνημείων μας, χαρή-
καμε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Η συνεργα-
σία, το ομαδικό πνεύμα, το καλό εργασια-
κό κλίμα, η αίσθηση ότι συμμετείχαμε στη 
θεραπεία των προβλημάτων των μνημείων 
ενίσχυε τις προσπάθειές μας. Θέλω να τους 
ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για την 
προσπάθειά τους. 
Ανεκτίμητη είναι και η συμβολή της ΕΣ- 
ΜΑ στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Στην ΕΣΜΑ 
οφείλεται η ανάπτυξη των αρχών και της 
μεθοδολογίας των επεμβάσεων, στοιχεία 
που μαζί με την αξιοποίηση της γνώσης 
και της εμπειρίας των προηγούμενων ετών 
αποτέλεσαν τις κινητήριες δυνάμεις του 

έργου. Αλλά και σε όλη την περίοδο από 
το 2000 μέχρι σήμερα, η ΕΣΜΑ ήταν πά-
ντοτε δίπλα στα έργα. Με τις συχνές συνε-
δριάσεις της (πάνω από 200), πολλές από 
τις οποίες έλαβαν χώρα επάνω στον βράχο, 
αντιμετώπιζε τα προβλήματα που παρου-
σιάζονταν συνεχώς σε ένα τόσο μεγάλο και 

δύσκολο έργο: προβλήματα θεωρητικά και 
προβλήματα αρχών, επιστημονικής έρευ-
νας και τεχνολογικών εφαρμογών, προ-
βλήματα επιλογής υλικών και διαδικασιών. 
Και θα πρέπει, νομίζω, να τονίσουμε ότι η 
προσφορά των μελών της ΕΣΜΑ υπήρξε 
όλα αυτά τα χρόνια αφιλοκερδής.
Δεν μπορώ να μη ξεχωρίσω την ιδιαίτερη 
προσφορά στα έργα της Ακρόπολης του 
Προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομότιμου Καθη-
γητή κ. Χαράλαμπου Μπούρα. Η βαθειά 
επιστημονική του γνώση, το διεθνές κύρος 
του, το υψηλότατο ήθος του, η επιμονή 
του στην επιστημονική συνέπεια και τη δι-
επιστημονική συνεργασία, το αδιάλειπτο 
ενδιαφέρον του για τα έργα, που δεν μείω-
σαν οι αντιξοότητες και οι δυσκολίες, συ-
νετέλεσαν ώστε σήμερα το όνομά του να 
είναι συνώνυμο των έργων Ακροπόλεως. 
Προσωπικά έχω ιδιαίτερους λόγους να 
τον ευχαριστήσω. Για την εμπιστοσύνη 
που μου έδειξε από την αρχή, όταν ανέλα-
βα τον συντονισμό και την εκτέλεση του 
έργου, τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρ-
ρυνση σε όλες τις δυσκολίες, τις πολύτιμες 
συμβουλές του για την επίλυση των προ-
βλημάτων. Για όλα τα παραπάνω, αλλά και 
για πολλά ακόμη, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. 
Θα ήθελα να κλείσω αυτή την ομιλία με 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η ΥΣΜΑ, μια 
πρότυπη Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ πραγμα-

Κάτοψη του ανατολικού τμήματος του ναού της Αθηνάς Νίκης μετά την τοποθέτηση των επιστυ-
λίων και των δοκίδων της οροφής. Φωτ. Σ. Γεσαφίδης, 2010

Τοποθέτηση φατνωματικής πλάκας στην ορο- 
φή του ναού της Αθηνάς Νίκης. Φωτ. Κ. Μα- 
μαλούγκας, 2010

Άποψη του ναού της Αθηνάς Νίκης από Α κατά τις εργασίες τοποθέτησης δοκίδων της οροφής. 
Φωτ. Δ. Μιχαλοπούλου, 2010

Μετακίνηση ενεπίγραφου λίθου από το συνεργείο των Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών. Φωτ. 
Ε. Σιουμπάρα, 2009
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τοποίησε με αυστηρές και απόλυτα διαφα-
νείς διαδικασίες –ως προς την εκτέλεση 
των εργασιών, ως προς την επιλογή του 
προσωπικού και ως προς τη διαχείριση 
των πιστώσεων– με εντατική δουλειά, με 
κέφι και ενθουσιασμό ένα μεγάλο και ποι-
οτικό έργο, ένα έργο που τοποθετεί τη χώ- 
ρα μας στη διεθνή πρωτοπορία στον τομέα 
των αναστηλώσεων. Για τα επόμενα χρό-
νια προγραμματίζονται επεμβάσεις σε περι-
οχές των μνημείων, που παρουσιάζουν 
δομικά προβλήματα, με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ. Η Πολιτεία, παρά τη δυ-
σμενή οικονομική κατάσταση, έχει δηλώ-
σει την πρόθεσή της να υποστηρίξει οικο-
νομικά τα έργα της Ακρόπολης. 
Στη δίνη των πρωτόγνωρων εξελίξεων που 
ζούμε αυτόν τον καιρό, τολμώ να ευχηθώ 

οι εργασίες στην Ακρόπολη να συνεχισθούν 
τα επόμενα χρόνια, με τους ίδιους ρυθ-
μούς, το ίδιο δημιουργικό πνεύμα και τον 
ενθουσιασμό που χαρακτήρισε την περίοδο 
που τελειώνει. Στην προσπάθεια αυτή κινη-
τήριες δυνάμεις θα αποτελέσουν όχι μόνον 
η γνώση και η εμπειρία, αλλά και η ικανο-
ποίηση που προσφέρει η επαφή με τα 
σπουδαία αυτά μνημεία, συναισθήματα που 
κάνουν τη δουλειά έργο χαράς και μας κά-
νουν υπερήφανους που είμαστε Έλληνες. 

Μαρία Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Κείμενο διαλέξεως στην Ένωση Φίλων Ακρο-

πόλεως, στις 6 Μαΐου 2010

Κατά τη διαδικασία καθαρισμού της φατνωματι-
κής οροφής της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου 
με τεχνολογία laser. Φωτ. Γ. Φραντζή, 2009

Στάδιο καθαρισμού φατνώματος της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου με τεχνολογία laser. Φωτ. Α. 
Μαριδάκη, 2009

μογής θα ενταχθεί στο ψηφιακό αποθετή-
ριο του ΕΚΤ με στόχο τη μέγιστη δυνατή 
διάχυση, μέσω διαδικτύου και την ενσω-
μάτωσή του στην EUROPEANA - Ευρω-
παϊκό Ψηφιακό Αποθετήριο Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

Τέλος, ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαί-
δευσης της ΥΣΜΑ πραγματοποίησε μια 
σειρά από δράσεις στο πλαίσιο του πρώ-
του χρόνου λειτουργίας του Νέου Μου-
σείου της Ακρόπολης, όπως: οργάνωσε το 

Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου, πραγ-
ματοποίησε ξεναγήσεις σε περίπου 450 
άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμ-
βριο, δημιούργησε το εκπαιδευτικό έντυ-
πο με τίτλο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα», 
στην ελληνική (22.200 έντυπα) και αγγλι-
κή γλώσσα (5.000 έντυπα), που χρησιμο-
ποιείται στο πρόγραμμα με το ίδιο θέμα 
μέσα στο Μουσείο. Τέλος δημιουργήθηκε 
ταινία 13� για τον Παρθενώνα και τα γλυ-
πτά του με τίτλο «Παρθενών» με σκοπό να 
προβάλεται έξω από την αίθουσα του Παρ-

θενώνα στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, καθώς και νέα έκδοση της ταινίας για 
παιδιά μέχρι 12 χρονών που προβάλλεται 
έξω από το εκπαιδευτικό κέντρο, ως εισα-
γωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Τα γλυπτά του Παρθενώνα».

Εκδηλώσεις για τα έργα Ακροπόλεως
Το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς 
που πέρασε υπήρξε, αναμφισβήτητα, η ολο-
κλήρωση των δύο μεγάλων αναστηλωτι-
κών προγραμμάτων, που εκτελούνταν σε 
μνημεία της Ακρόπολης. Στο τέλος του Δε-
κεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η αποκατά-
σταση των οροφών του κεντρικού κτηρίου 
των Προπυλαίων, και η αποκατάσταση της 
βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. Μετά 
και την απομάκρυνση των ικριωμάτων τα 
μνημεία αποδόθηκαν στο ευρύ κοινό εξυ-
γιασμένα από τη φθοροποιό δράση παλαι-
ότερων επεμβάσεων και με αναβαθμισμένη 
την αισθητική τους ποιότητα, χάρις στη 
συστηματική και επιστημονικά ορθή απο-
κατάστασή τους. Το γεγονός γιορτάστηκε 
με μια επίσημη τελετή παράδοσης των έρ-
γων στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Μαΐου 2010, 
στις 10.30 π.μ. Τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας υποδέχτηκαν ο Υπουργός Πολι-
τισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνος, 
η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ, κ. Λ. 
Μενδώνη, ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Ομότ. 
Καθ. κ. Χ. Μπούρας, η Διευθύντρια της 
ΥΣΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου και ο Προϊστά-
μενος της Α� ΕΠΚΑ, κ. Α. Μάντης. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν επίσης μέλη της 
ΕΣΜΑ, επιστήμονες που είχαν διατελέσει 
μέλη της Επιτροπής στο παρελθόν, υπηρε-
σιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟΤ και προ-
σωπικότητες από άλλους χώρους. Μετά 
την επίσημη ξενάγηση από τη Διευθύντρια 
της ΥΣΜΑ, οι παριστάμενοι είχαν την ευ-
καιρία να περιηγηθούν στα μνημεία και 
στις δύο μικρές φωτογραφικές εκθέσεις, 
που παρείχαν πληροφορίες για το ιστορικό 
των έργων αποκατάστασης και τις εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε μνημείο 
και που, ειδικά για την περίσταση, είχαν 
στηθεί στον αρχαιολογικό χώρο. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα εν-
θουσιασμού και συγκίνησης για την επί-
τευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου. Σε 
αυτό συνέβαλε η παρουσία του προσωπι-
κού της ΥΣΜΑ αλλά και συναδέλφων που 

Τα νέα της Ακρόπολης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Φωτ. Κ. Χατζηασλάνη, 2009

Το εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα». Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ πραγματοποίησε, το 2009, 120 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε 2.750 μα-
θητές (Δ�, Ε�, ΣΤ�) Δημοτικού και Α� Γυ-
μνασίου. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 63 εκπαιδευ-
τικά προγράμματα με θέμα «Πάμε στην 
Ακρόπολη» σε 1.620 μαθητές μέσα στο 
Κέντρο Μελετών της Ακρόπολης, ενώ από 
τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο πραγ-
ματοποιήθηκαν 57 εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με θέμα «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» 
σε 1.130 μαθητές μέσα στο Νέο Μουσείο 
της Ακρόπολης. 
Οι μουσειοσκευές του Τομέα κατά το 2009 
δανείστηκαν σε 200 σχολεία (576 τμήμα-
τα) από 12 νομούς σε όλη την Ελλάδα και 
χρησιμοποιήθηκαν από 11.560 μαθητές.
Παράλληλα τη χρονιά που πέρασε, ο Το-
μέας πραγματοποίησε σεμινάρια σε 1.880 
άτομα, εκπαιδευτικούς και φοιτητές στους 
οποίους δόθηκε και εκπαιδευτικό υλικό. 
Τα περισσότερα σεμινάρια είχαν θέμα «Εκ-
παιδευτικά Προγράμματα για την Ακρό-
πολη και το Νέο Μουσείο».

Κατά το 2009, σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ολοκληρώθηκε 
για το Internet η ψηφιακή εφαρμογή με 
θέμα «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (www. 
parthenonfrieze.gr) παρέχοντας ανοικτή 
πρόσβαση στη ζωφόρο, τόσο στους ειδι-
κούς επιστήμονες, ως βάση δεδομένων, 
όσο και στα σχολεία και στα παιδιά μέσα 
από τα ψηφιακά της παιχνίδια. Η παρου-
σίαση της εφαρμογής στο διαδίκτυο συνο-
δεύτηκε από ενθουσιώδη δημοσιεύματα 
τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρο-
νικό τύπο (14 έντυπα δημοσιεύματα, 33 
ηλεκτρονικά) αλλά και από αναφορές σε 
17 blogs. 
Η ιστοσελίδα www.parthenonfrieze.gr δέ-
χεται κατά μέσο όρο τον μήνα 12.000 επι-
σκέψεις (2.500 επισκέψεις προέρχονται 
από το εξωτερικό). Από τον Ιούνιο έως 
και τον Δεκέμβριο του 2009 η ψηφιακή 
εφαρμογή έχει σημειώσει 43.680 επισκέ-
ψεις, από τις οποίες οι 12.000 επισκέψεις 
προέρχονται από 115 χώρες του εξωτερι-
κού. Ο μέσος χρόνος παραμονής στο site 
είναι 9 λεπτά ενώ κατά μέσο όρο φυλλομε-
τρούνται 12 σελίδες ανά επίσκεψη.
Πολύ σύντομα το ψηφιακό υλικό της εφαρ-
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είχαν στο παρελθόν εργαστεί στα έργα απο-
κατάστασης και είχαν συμβάλει –σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό– στην επιτυχή 
ολοκλήρωσή τους. 
Η Ημερίδα για τις σύγχρονες τεχνολογίες 
στην αναστήλωση της Ακρόπολης, που δι-
οργανώθηκε από την ΥΣΜΑ στο Μουσείο 
της Ακρόπολης στις 19 Μαρτίου 2010, 
έδωσε την ευκαιρία να παρουσιασθεί στην 
επιστημονική κοινότητα το σημαντικό έργο 

της γεωμετρικής τεκμηρίωσης και της ενόρ-
γανης παρακολούθησης των μνημείων και 
του βράχου της Ακρόπολης που πραγμα-
τοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Στην 
Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η Γενική 
Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ, κ. Λ. Μενδώνη 
και ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Ομότ. Καθ. κ. 
Χ. Μπούρας. Εκ μέρους της ΥΣΜΑ έκα-
ναν ανακοινώσεις οι κ.κ. Μ. Ιωαννίδου, 
Δ. Μαυρομάτη, Γ. Αλεξόπουλος, Β. Ελευ-

θερίου, Β. Μανιδάκη και Δ. Εγγλέζος, ενώ 
εκ μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ, η κ. 
Σ. Τσιγάνη. Στην Ημερίδα κλήθηκαν να 
ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εργα-
σιών τους και οι εξωτερικοί συνεργάτες 
της ΥΣΜΑ. Ανακοινώσεις έκαναν οι κ.κ. 
Β. Τσίγκας, Χ. Λιαπάκης, Λ. Γραμματικό-
πουλος, Ι. Καλογεράς, Γ. Σταυρακάκης, 
Ν. Μελής, Δ. Λουκάτος, Κ. Μπούκου-
ρας, Β. Αστρεινίδης, Θ. Ηλιόπουλος, Ι. 
Παρτσινέβελος και Σ. Λελούδας. Η αντα-
πόκριση του κοινού υπήρξε μεγάλη και το 
αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπο-
λης γέμισε ασφυκτικά. Το γεγονός αποτε-
λεί απόδειξη για το ενεργό ενδιαφέρον του 
κοινού για θέματα προστασίας των μνημεί-
ων της Ακρόπολης. Τα Πρακτικά της Ημε-
ρίδας δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος 
των Ενημερωτικών Ειδήσεων.
Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα δράση με 
απήχηση στο ευρύ κοινό, στην οποία συμ-
μετείχαν μέλη του επιστημονικού προσω-
πικού της ΥΣΜΑ, υπήρξε ο κύκλος συνε-
ντεύξεων με θέμα «Γνωρίζοντας την Ακρό-
πολη», που διοργανώθηκε από τον ραδιο-
φωνικό σταθμό ΣΚΑΙ. Οι συνεντεύξεις 
δόθηκαν στον δημοσιογράφο Α. Πορτο-
σάλτε και αποσκοπούσαν σε μια σφαιρική 
παρουσίαση των μνημείων της Ακρόπο-
λης. Εκ μέρους της ΥΣΜΑ μίλησαν: ο Τ. 
Τανούλας για τα Προπύλαια της Ακρόπο-
λης· οι Μ. Ιωαννίδου, Ν. Τογανίδης, Τ. 
Τανούλας και ο μαρμαροτεχνίτης Γ. Δεσύ-
πρης για τη σύγχρονη αναστήλωση της 
Ακρόπολης· η Φ. Μαλλούχου-Tufano για 
την Ακρόπολη τον 19ο και 20ο αι. και για 
την τεκμηρίωση και τις έρευνες κατά την 
αναστήλωση της Ακρόπολης· η Ε. Παπα-
κωνσταντίνου-Ζιώτη για τη συντήρηση 
της επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπο-
λης και η Κ. Χατζηασλάνη για τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα στην Ακρόπολη. Στον 
κύκλο συνεντεύξεων συμμετείχαν πολλοί 
άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες: ο Πρόε-
δρος της ΕΣΜΑ, Ομότιμος Καθηγητής κ. 
Χ. Μπούρας, που μίλησε για την Ακρόπο-
λη τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια 
και για τις θεωρητικές αρχές της σύγχρο-
νης αναστήλωσης της Ακρόπολης· τα μέλη 
της ΕΣΜΑ Καθ. κ. Μ. Κορρές, που μίλη-
σε για τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο δη-
μιουργίας του θαύματος της Ακρόπολης, 
για τον χρυσό αιώνα του Περικλή και τον 
Παρθενώνα και για τη λατρεία της Αθηνάς 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας ξεναγείται στα μνημεία της Ακρόπολης 
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και τη σημειολογία των μνημείων στην 
Ακρόπολη και κ. Δ. Ζιρώ, που μίλησε για 
τον ναό της Αθηνάς Νίκης· ο προϊστάμε-
νος της Α� ΕΠΚΑ κ. Α. Μάντης, που μί-
λησε για το Μουσείο της Ακρόπολης και ο 
Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου της 
Ακρόπολης Καθ. κ. Δ. Παντερμαλής που 
μίλησε, επίσης, για το Μουσείο της Ακρό-
πολης· ο πρώην έφορος Ακροπόλεως κ. 
Ντ. Τσάκος, που μίλησε για τα ιερά και τις 
λατρείες στον λόφο της Ακρόπολης· ο 
πρώην Διευθυντής της ΥΣΜΑ κ. Κ. Ζά-
μπας, για την ομορφιά των μνημείων και 
τα πρώτα χρόνια της αναστήλωσης και για 
τη μεταφορά των γλυπτών από το παλαιό 
στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης· ο Καθ. 
κ. Π. Βαλαβάνης που μίλησε για τη ζωφό-
ρο του Παρθενώνα και η Διευθύντρια του 
ΥΠΠΟΤ κ. Ε. Κόρκα, για τη διαρπαγή 
των μαρμάρων του Παρθενώνα από τον 
Elgin. Οι συνεντεύξεις δημοσιεύονται στο 
βιβλίο με τίτλο «Γνωρίζοντας της Ακρόπο-
λη: οι ειδικοί μιλούν για τον Ιερό Βράχο» 
(εκδ. ΣΚΑΙ-Βιβλίο), την επιστημονική επι-
μέλεια του οποίου είχε η Φ. Μαλλούχου-
Tufanο. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσκεψη 
της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως στα έργα 
Ακροπόλεως. Στις 7 Μαΐου 2010 τα μέλη 
της ΕΦΑ ξεναγήθηκαν στα μνημεία της 
Ακρόπολης από τη Διευθύντρια της ΥΣ-
ΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου. Εκεί είχαν την ευ-
καιρία να θαυμάσουν τα μνημεία, μετά την 
ολοκλήρωση των έργων και την απομά-
κρυνση των ικριωμάτων, αλλά και να ενη-
μερωθούν για την πρόοδο των έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχε προηγηθεί διά-
λεξη της κ. Ιωαννίδου στα μέλη της ΕΦΑ 
(6 Μαΐου 2010), με θέμα την πορεία των 
έργων αναστήλωσης. Η διάλεξη δημοσιεύ-
εται στο παρόν τεύχος των Ενημερωτικών 
Ειδήσεων. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γνω-
στή έκθεση του φωτογράφου της ΥΣΜΑ 
Σ. Μαυρομμάτη συμπεριλήφθηκε σε μια 
ευρύτερη, πολύπτυχη έκθεση με τίτλο «Αθή-
να: μια ζωντανή ιστορία», που διοργάνωσε 
το ΥΠΠΟΤ στη βιβλιοθήκη της Σαγκάης, 
στην Κίνα. Η έκθεση, που εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Ελ-
λάδας στην Παγκόσμια Έκθεση της Σα-
γκάης, εγκαινιάσθηκε στις 11 Ιουνίου 2010 
από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ κ. 
Λ. Μενδώνη. Με την ευκαιρία των εγκαι-

νίων, η κ. Ιωαννίδου ξενάγησε τους επι-
σήμους στην έκθεση των έργων Ακροπό-
λεως. 

Διαλέξεις - Δημοσιεύσεις
Τη χρονιά που μας πέρασε, όπως και κάθε 
χρόνο, τα μέλη του επιστημονικού προσω-
πικού της ΥΣΜΑ έδωσαν διαλέξεις, έκα-
ναν ανακοινώσεις σε συνέδρια ή δημοσί-
ευσαν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με 
θέμα τα μνημεία της Ακρόπολης και τις 
εργασίες αναστήλωσης. 
Η Μ. Ιωαννίδου, εκτός από τις δραστηρι-
ότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, συμ-
μετείχε με άρθρο της, με τίτλο «Η αναστή-

λωση της Ακρόπολης», σε ειδική έκδοση 
της εφημερίδας «Τα Νέα», με τίτλο «Ακρό-
πολη: από τα Μνημεία στο Μουσείο», που 
κυκλοφόρησε με την ευκαιρία των εγκαινί-
ων του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. 
Ο Τ. Τανούλας έδωσε διάλεξη στην Αρ-
χαιολογική Εταιρεία με θέμα «Τα Προπύ-
λαια της αθηναϊκής Ακρόπολης και η περι-
οχή τους», στις 9 Δεκεμβρίου 2009. Διάλε-
ξη με το ίδιο θέμα έδωσε και στο Ετήσιο 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξεναγών στις 26 Φεβρουα-
ρίου 2010. Ιδιαίτερα δραστήριος υπήρξε 
και ο Τομέας Συντήρησης: η Ε. Παπακων-
σταντίνου-Ζιώτη μίλησε στο Σεμινάριο με 
θέμα “Paint on the Parthenon Sculptures” 
που διοργανώθηκε από τη Βρετανική Σχο-
λή στις 14 Δεκεμβρίου 2009. Το θέμα της 
ομιλίας της ήταν «Τα χρώματα στα μνημεία 

της Ακρόπολης». Επίσης, οι συντηρήτριες 
της ΥΣΜΑ Γ. Φραντζή, Α. Πάνου, Α. Τσι-
μερέκη και Κ. Φραντζικινάκη, παρουσία-
σαν ανακοίνωση με θέμα «Μνημεία Ακρο-
πόλεως: τα προγράμματα συντήρησης της 
επιφάνειας και η γενική δραστηριότητα 
του τομέα συντήρησης τα τελευταία χρό-
νια», στην Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένω-
σης Συντηρητών Αρχαιοτήτων, που διεξή-
χθη στις 5 Δεκεμβρίου 2009. Η Λ. Λα-
μπρινού έδωσε διάλεξη στην Αρχιτεκτονι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Notre Dame, 
South Bend των Η.Π.Α με τίτλο “Preserv-
ing the Parthenon: Principles and Imple-
mentation”, την 1η Μαρτίου 2010. Άρθρο 
της ιδίας με τίτλο “Preserving a monument: 
The case of the Parthenon” θα δημοσιευτεί 
στο 10ο τεύχος του περιοδικού Conserva-
tion and Management of Archaeological 
Sites. Ο Κ. Καρανάσος συμμετείχε στο Δι-
εθνές Σεμινάριο Μουσειογραφίας «Premio 
Piranesi-Prix de Rome», που έλαβε χώρα 
στη Ρώμη στις 4 Σεπτεμβρίου 2009. Το 
θέμα της διάλεξής του ήταν η αναστήλωση 
των Προπυλαίων. Ο ίδιος συμμετείχε στο 
8ο Συμπόσιο για την Προστασία των Μνη-
μείων της Μεσογείου (Monubasin 8) που 
διενεργήθηκε στην Πάτρα (31 Μαΐου έως 
2 Ιουνίου 2010). Τίτλος της ανακοίνωσής 
του ήταν «Η αποκατάσταση δεκαέξι αυθε-
ντικών λίθων στην ανωδομή του νότιου 
τοίχου των Προπυλαίων»
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η χρο-
νιά που πέρασε επιφύλαξε σημαντικές αλ-
λαγές για ένα από τα παλαιότερα μέλη των 
έργων Ακροπόλεως, την προϊσταμένη του 
Γραφείου Τεκμηρίωσης, κ. Φ. Μαλλού-
χου-Tufano. Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2009 
έπαψε να υπηρετεί στην ΥΣΜΑ, καθώς δι-
ορίστηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με αντικείμενο την Ιστορία και 
Θεωρία της Αποκατάστασης Μνημείων. 
Ωστόσο, από τη θέση της ως μέλους της 
ΕΣΜΑ, εξακολουθεί να συμβάλει με τις 
γνώσεις και την εμπειρία της σε ένα έργο 
που υπηρέτησε με συνέπεια πάνω από τρι-
άντα χρόνια. 

Εύη Πετροπούλου
Αρχαιολόγος

Εργοτάξιο Προπυλαίων 
Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας με εργαζόμενους στον Παρθενώνα. Δεξιά 
διακρίνεται ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ Χ. Μπούρας. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2010

Το βιβλίο «Γνωρίζοντας την Ακρόπολη».
Φωτ. Ε. Μπαρδάνη, 2010
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