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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

     Με το πέρασµα των αιώνων η σηµασία των µνηµείων για το 

ανθρώπινο γένος γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη. Τα µνηµεία καθρεφτίζουν 

την ιστορική και πολιτισµική ταυτότητα κάθε τόπου και αποτελούν τον 

ισχυρό σύνδεσµο µεταξύ των γενεών. 

 

     Ο ρόλος αυτός των µνηµείων έχει στρέψει την προσοχή πολλών 

επιστηµόνων προς αυτά, για την µελέτη και καταγραφή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους αλλά και για την ερµηνεία της συνολικής 

υπόστασής τους σε σχέση µε τον άνθρωπο και τον τόπο που βρίσκονται. 

 

     Τέτοιου είδους δραστηριότητες και προσπάθειες έχουν γίνει πολλές 

κατά το παρελθόν. Η επιστήµη της αρχαιοαστρονοµίας έχει ασχοληθεί 

εκτενέστατα µε τη διερεύνηση του προσανατολισµού των µνηµείων. 

Μέσα από αυτές τις µελέτες έρχονται στην επιφάνεια στοιχεία που 

αφορούν τον τρόπο κτίσης τους και αναβιώνουν πολιτισµικοί και 

λειτουργικοί παράγοντες που λαµβάνονταν υπόψην κατά τη διάρκεια της 

θεµελίωσής τους. Αντικειµενικός σκοπός των µελετών αυτών ήταν η 

εξαγωγή συµπερασµάτων για τη σύνδεση του προσανατολισµού των 

µνηµείων µε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις 

ενός λαού. 

 

     Σήµερα το ενδιαφέρον για τον προσανατολισµό των µνηµείων είναι 

πολύ έντονο. Οι επιστήµες της Γεωδαισίας και της Γεωδαιτικής 

Αστρονοµίας, µε σύµµαχο τα υψηλής ακριβείας όργανα και τις µεθόδους 

που χρησιµοποιούν, συµβάλλουν αποτελεσµατικά. Η δυνατότητα του 

προσδιορισµού του αστρονοµικού αζιµουθίου µιας διεύθυνσης, η 

εφαρµογή κατάλληλων γεωδαιτικών µεθόδων µεταφοράς αζιµουθίου, ο 

ακριβής προσδιορισµός του αζιµουθίου του προσανατολισµού ενός 

µνηµείου αλλά και η πλήρης και ορθή γεωµετρική απεικόνηση του 

µνηµείου µπορούν να δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήµατα 

σχετικά µε την χρονολόγηση και την αφιέρωση του µνηµείου. 
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     Για την ολοκλήρωση αυτής της διπλωµατικής εργασίας πολλοί 

άνθρωποι βοήθησαν, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο. 

 

     Καταρχήν θα θελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ.∆.-∆. 

Μπαλοδήµο για την ανάθεση της διπλωµατικής εργασίας. 

 

     Τον ∆ρ. Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π. κ. 

Γεώργιο Πανταζή για την  καθοδήγηση και την συνολική επίβλεψή του  

σε όλη την πορεία της εργασίας. 

 

     Την ∆ρ. Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π. κ. 

Ευαγγελία Λάµπρου για τις επισηµάνσεις της και την πολύτιµη βοήθεια 

της. 

 

     Τον αναπληρωτή καθηγητή της σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων 

Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Ρωµύλο Κορακίτη για τη βοήθεια του όταν αυτή 

του ζητήθηκε.  

 

     Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο Λιβαδίου κ. Ιωάννη 

Γκούµα για την φιλοξενία του και την βοήθεια που παρείχε. 

 

     Τους αρχαιολόγους κ. Λάζαρο ∆εριζιώτη, Έφορο της 7
ης

 Ε.Β.Α. και  

κ. Σπύρο Κουγιουµτζόγλου για τις πληροφορίες αλλά και τη συνολική 

βοήθεια τους τις ηµέρες των µετρήσεων. 

 

     Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ  την οικογένεια µου για την 

ψυχολογική συµπαράσταση της. 

 

     Τον φίλο µου Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ∆ηµήτρη 

Αθανασόπουλο για την πραγµατκά πολύτιµη βοήθεια του σε όλη τη 

διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας. 

 

     Επίσης θα θελα να ευχαριστήσω τη φίλη µου Ρέα Μαρδάκη, καθώς 

και τους φίλους µου ∆ηµήτρη Ασηµακόπουλο, Τάσο Κατσούλη, Γιάννη 

Τσουρέλη, Σωτήρη Λεµπέση, Κώστα Ρηγόπουλο, Γιάννη Ψαλτάκη και 

Γιώργο Χονδροκώστα για την ηθική τους υποστήριξη. 

 

     Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον συνεργάτη µου στην 

εργασία αυτή Κώστα Καλλιαρόπουλο για την άψογη συνεργασία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
     Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση και ερµηνεία του 

προσανατολισµού της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Καστρίου που 

βρίσκεται στον ∆ήµο Λιβαδίου του Νοµού Πιερίας µε σκοπό τη 

χρονολόγηση της και τον προσδιορισµό της αφιέρωσης της. 

 

     Η εργασία αυτή αποτελείται από εννέα κεφάλαια. 

 

     Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στις παλαιοχριστιανικές 

βασιλικές. Παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι των βασιλικών, τα µέρη 

τους και τα οικοδοµικά υλικά που χρησίµοποιόνταν για την κτίση τους.   

 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των τοπογραφικών και 

ιστορικών στοιχείων, τόσο της περιοχής, όσο και της βασιλικής, καθώς 

και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και συνοπτικά οι εργασίες που 

πραγµατοποιήθηκαν. 

 

     Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ίδρυση του γεωδαιτικού δικτύου 

και τη µέτρησή του µε το σύστηµα GPS. 

 

     Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αστρονοµικές παρατηρήσεις 

που έγιναν, η επεξεργασία των µετρήσεων αυτών και τελικά ο 

προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου των χαρακτηριστικών 

διευθύνσεων του µνηµείου. 

 

     Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ίδρυση του πολυγωνοµετρικού 

δικτύου και στις διαδικασίες που έγιναν για την αποτύπωση της 

βασιλικής, την τελική δηµιουργία της κάτοψης και τον προσδιορισµό του 

βασικού άξονά της. 

 

     Στο έκτο κεφάλαιο εµφανίζονται όλες οι µετρήσεις και η επεξεργασία 

σχετικά µε τον αισθητό ορίζοντα. 

 

    Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες προσδιορισµού 

της φαινόµενης πορείας του ήλιου για διάφορες ηµεροµηνίες. 

 

    Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται κυρίως στη χρονολόγηση και την 

αφιέρωση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Καστρίου. 

     

     Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα συµπεράσµατα της 

εργασίας και γίνονται κάποιες προτάσεις. 
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Κεφάλαιο 1 

 

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 
 

1.1 Γενικά 

 

     Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι πιστοί συγκεντρώνονταν για κοινή 

προσευχή σε µεγάλους  χώρους  που είχαν οι πλούσιοι. Επίσης η Βάπτιση 

γινόταν εξωτερικά, σε ″ρέων ύδωρ″. Αργότερα, προς το τέλος του 2
ου

 

αιώνα, που οι πιστοί αυξήθηκαν καθιερώθηκαν µόνιµοι χώροι λατρείας. 

Ο µόνιµος τόπος λατρείας ονοµάστηκε εκκλησία. Οι µόνιµοι τόποι ήταν 

κάποιο µεγάλο δωµάτιο σε κάποιο σπίτι πιστού που το παραχωρούσε. Οι 

συγκεντρώσεις γίνονταν κάθε απόγευµα και κυρίως τη Κυριακή το πρωί. 

Υπήρχε µεγάλο πλήθος τέτοιων ναών όµως πολλοί καταστράφηκαν από  

τους διωγµούς που γίνονταν εκείνα τα χρόνια.  

 

     Το 313 µ.Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος µε τον Λικίνιο εξέδωσαν το 

διάταγµα των Μεδιολάνων, όπου αναγνωρίστηκε ο Χριστιανισµός  ως 

ισότιµη θρησκεία µε τις υπόλοιπες που υπήρχαν στην αυτοκρατορία. Ο 

Χριστιανισµός πήρε επίσηµη θέση και οι ναοί προσλαµβάνουν ιερό 

χαρακτήρα, που επιβάλει τη µορφή µιας επιβλητικής, µνηµειακής 

αρχιτεκτονικής.   

 

     Η παλαιοχριστιανική βασιλική είναι ένα νέο αρχιτεκτονικό 

δηµιούργηµα που όµως έχει προκύψει από διάφορα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία που ήταν γνωστά στα διάφορα ρωµαϊκά κτίρια. Ο τύπος αυτός 

όµως δεν ακολούθησε την ίδια µορφή σε όλα τα παλαιοχριστιανικά 

παραδείγµατα. Παράγοντες όπως η προσωπικότητα του αρχιτέκτονα, 

τοπικές αρχιτεκτονικές παραδόσεις αλλά και κλιµατολογικές συνθήκες 

συντέλεσαν στη δηµιουργία διαφόρων ειδών της βασιλικής. [Γκιολές Ν., 

1998] 

 

1.2 Βασικοί τύποι της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 

 

     ∆ιακρίνουµε τους εξής δύο βασικούς τύπους παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής: 

 

• Η ανατολικού τύπου βασιλική που είναι καµαροσκέπαστη και 

επικρατεί στις ανατολικές επαρχίες της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

Τα τρία κλίτη της ανατολικής βασιλικής, που χωρίζονται µε 

πεσσούς, καλύπτονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες, παράλληλες 



 

στον κατά µήκος άξονα του ναού. Οι καµάρες είναι ισοϋψείς και 

καλύπτονται εξωτερικώς µε αµφικλινή στέγη. 

• Η ελληνιστικού τύπου βασιλική που είναι ξυλόστεγη και 

ονοµάστηκε έτσι γιατί επικρατεί στις περιοχές του 

ελληνορωµαϊκού κόσµου, στα παράλια της Μεσογείου. Οι 

ξυλόστεγες βασιλικές διαιρούνται µε κιονοστοιχίες σε τρία µέχρι 

και εννέα κλίτη. Το µεσαίο είναι υπερυψωµένο και διατρυπάται  

από σειρά παραθύρων που φωτίζουν άπλετα το εσωτερικό του 

ναού. 

 

1.2.1 Παραλλαγές της ελληνιστικής ξυλόστεγης βασιλικής  
 

     ∆ιακρίνονται οι εξής παραλλαγές της ελληνιστικής ξυλόστεγης 

βασιλικής: 

 

I. Μονόχωρες δροµικές βασιλικές που δεν έχουν 

εσωτερικά στηρίγµατα και ονοµάζονται συχνά 

µονόκλιτες βασιλικές. Η παραλλαγή αυτή σπανίζει στα 

παλαιοχριστιανικά χρόνια και χρησιµοποιήθηκε κυρίως 

για µαρτύριο. 

II. ∆ροµικές βασιλικές, ορθογώνια κτίρια που έχουν 

εσωτερικά στηρίγµατα, κατά κανόνα κίονες, που βαίνουν 

παράλληλα προς τον κατά µήκος άξονα και τον χωρίζουν 

σε στενόµακρες στοές, που ονοµάζονται κλίτη. Τα 

στηρίγµατα αυτά εκτείνονται σε όλο το µήκος του ναού 

και δε διακόπτονται ούτε κάµπτονται µπροστά από την 

αψίδα. Ονοµάζονται δροµικές επειδή η διάταξη που 

αναφέρθηκε παραπάνω θυµίζει τους κεντρικούς δρόµους 

των Ρωµαϊκών πόλεων, οι οποίοι είχαν εκατέρωθεν 

στοές. Οι βασιλικές αυτές συνήθως είναι τρίκλιτες ή 

πεντάκλιτες. Το µεσαίο κλίτος είναι πλατύτερο και 

υψηλότερα στεγασµένο µε αµφίριχτη στέγη, ενώ τα 

πλάγια κλίτη καλύπτονται µε µονόριχτες στέγες. 

III. Βασιλικές µε εγκάρσιο κλίτος. Είναι βασιλικές που 

ανάµεσα στα κλίτη και τον ανατολικό τοίχο, µπροστά 

από την αψίδα, διαµορφώνεται ένας επιµήκης εγκάρσιος 

τοίχος. 

IV. Σταυρόσχηµες βασιλικές. Αυτές θεωρούνται εξέλιξη 

των µικρών διαστάσεων µονόχωρων µαρτυρίων που 

χτίζονταν τη πρωτοχριστιανική εποχή πάνω από τον τάφο 

ενός µάρτυρα ή κάποιου ιερού χώρου. Ο τάφος συνήθως 

βρίσκονταν στο κέντρο, στη διασταύρωση των κεραιών 

του σταυρού. Με την επικράτηση του Χριστιανισµού 



 

συνεχίζεται η χρήση σταυρόσχηµων µαρτυρίων µόνο που 

τώρα οι διαστάσεις τους είναι ιδιαίτερα µεγάλες για να 

εξυπηρετούν το πλήθος των προσκυνητών. Τα µνηµεία 

αυτής της κατηγορίας αποτελούν παραλλαγή των 

βασιλικών διότι αποτελούν σύνθεση τεσσάρων 

σταυρικός διατεταγµένων ξυλόστεγων βασιλικών.  

 

1.3 Μέρη της βασιλικής 

 

     Οι βασιλικές έχουν δηµιουργηθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 

των πιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να διαµορφωθούν τα µέρη της 

βασιλικής ως εξής: 

 

I. Περίβολος. Έτσι ονοµάζεται η ευρύχωρη αυλή που 

περιέκλειε το συγκρότηµα της βασιλικής, αποµονώνοντάς τη 

από το γύρω χώρο και συγχρόνως αναδεικνύοντάς τη. 

II. Αίθριο. Είναι η τετράπλευρη αυλή που περικλειόταν από 

στοές µπροστά από τη δυτική πλευρά, συνήθως, της 

βασιλικής. Το αίθριο µπορεί να θεωρηθεί συνεπτυγµένη 

µορφή των παλαιότερων ευρύχωρων περιβόλων. 

Αποσκοπούσε στο να αποµονώσει το ναό από το γύρω χώρο 

και να προετοιµάσει την είσοδο του πιστού στο ναό. Στο 

αίθριο παρέµεναν οι κατηχούµενοι και οι άλλες κατηγορίες 

χριστιανών που δεν είχαν δικαίωµα εισόδου στο ναό. Οι στοές 

προστάτευαν τους πιστούς από τις καιρικές συνθήκες και 

διευκόλυναν την είσοδο τους στο ναό. 

III. Πρόπυλο. Είναι η είσοδος στο αίθριο και παλαιότερα στον 

περίβολο γινοταν από µνηµειακό πρόπυλο. Μερικές φορές 

στην πρόσοψη του αίθριου υπήρχαν αµυντικοί πύργοι. 

IV. Νάρθηκας. Έτσι ονοµάζεται η στενόµακρη αίθουσα που 

εκτείνεται σε όλο το µήκος της δυτικής στενής πλευράς της 

βασιλικής. Η ονοµασία αυτή οφείλεται στο στενόµακρο 

σχήµα του, που θυµίζει το στέλεχος του οµώνυµου φυτού. Ο 

νάρθηκας χρησίµευε ως ο χώρος παραµονής των 

κατηχουµένων και των µετανοούντων, αυτών που είχαν 

διαπράξει κάποιο αµάρτηµα και δεν επιτρεπόταν να 

παρακολουθήσουν το µυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Ο 

νάρθηκας επικοινωνεί µε το µεσαίο κλίτος µε τρίβηλο, 

δηλαδή τριπλό άνοιγµα που σχηµατίζεται µε την παρεµβολή 

µεταξύ των τοίχων δύο κιόνων και φράζεται µε αναρτηµένα 

παραπετάσµατα. Στα πλάγια κλίτη υπάρχουν απλοί δίοδοι. 

V. ∆ιακονικό. Είναι ο χώρος που βρίσκονταν στα δεξιά της 

εισόδου του ναού και εκεί κατατίθονταν οι προσφορές των 



 

πιστών και φυλάσσονταν τα σκεύη της εκκλησίας. Το 

διακονικό ήταν ορθογώνιο δωµάτιο µε κόγχη, 

προσαρµοσµένο στο νότιο τµήµα του νάρθηκα. Στη δύση δεν 

υπάρχει διακονικό, γιατί οι πιστοί προσκόµιζαν τις προσφορές 

στο Βήµα στην αρχή της λειτουργίας των πιστών και από 

αυτές οι ιερείς επέλεγαν τµήµα για το µυστήριο της θειας 

Ευχαριστίας.  

VI. Παστοφόρια. Η λέξη προέρχεται από το «παστάς» που 

σηµαίνει νυφικό κρεβάτι και αναφέρεται στη µυστική ένωση 

του πιστού µέσω του µυστηρίου της θείας Ευχαριστίας µε το 

νυµφίο Χριστό. Σε κάποιους ναούς η αψίδα του ιερού 

βήµατος εγγράφεται στο ορθογώνιο του ναού. 

∆ιαµορφώνονται έτσι εκατέρωθεν της αψίδας δυο ορθογώνιοι 

χώροι, οι οποίοι ταυτίζονται µε τα γνωστά από τις 

«Αποστολικές ∆ιαταγές» παστοφόρια. Στα µνηµεία της 

ανατολής τα παστοφόρια ήταν συχνά διώροφα µε πυργοειδή 

µορφή και χρησίµευαν ως σκευοφυλάκια αλλά και για 

λειτουργικές δραστηριότητες.  

VII. Υπερώα ή γυναικωνίτης. Είναι ο χώρος που διαµορφώνεται 

πάνω από τα πλάγια κλίτη και το νάρθηκα. Από το χώρο αυτό 

παρακολουθούσαν τη λειτουργία οι γυναίκες. Στη δύση που η 

διάκριση των φύλων δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο στην 

ανατολή δεν υπήρχαν κατά κανόνα γυναικωνίτες. Η διάκριση 

στη δύση γινόταν µε το οι άντρες να στέκονται στο νότιο 

κλίτος και οι γυναίκες στο βόρειο.   

VIII. Αψίδα ή κόγχη του ιερού βήµατος είναι η ανατολική πλευρά 

των βασιλικών που απολήγει σε ηµικυλινδρική κόγχη. Οι 

αψίδες καλύπτονταν εσωτερικά µε τεταρτοσφαιρικό θόλο ενώ 

εξωτερικά η στέγη είχε κλιµακωτή διάταξη. Πολλές φορές οι 

αψίδες έχουν εξωτερικά ακτινωτές αντηρίδες, που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση του τοίχου, προκειµένου να 

εξουδετερωθούν οι ωθήσεις της βαριάς κατασκευής του 

τεταρτοσφαιρικου θόλου. Μερικές φορές σε πρώιµα µνηµεία 

εσωτερικά πλαισιωνόταν η αψίδα µε κίονες ή ηµικίονες που 

τοποθετούνταν στην άκρη της χορδής, διαµορφώνοντας έτσι 

θριαµβευτικό τόξο, το οποίο αποσκοπούσε στην έξαρση του 

σηµαντικότερου σηµείου του ναού, που συµβολίζει τον 

ουράνιο κόσµο. [Γκιολές Ν., 1998] 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Οικοδοµική τέχνη των παλαιοχριστιανικών βασιλικών 

 

     Τα οικοδοµικά υλικά και ο τρόπος χρήσης τους εξαρτάται κυρίως από 

τη περιοχή που βρίσκεται η κάθε παλαιοχριστιανική. ∆ιαφορετικές 

οικοδοµικές τεχνικές είχαν αναπτυχθεί και εφαρµόζονταν σε κάθε τόπο, 

χωρίς να µπορούν να αποκλειστούν και ξένες επιδράσεις. Τα υλικά δοµής  

των βασιλικών της παλαιοχριστιανικής περιόδου µπορούν να διακριθούν 

σε δύο κύριες κατηγορίες, που είναι η πέτρα και η οπτή πλίνθος 

(τούβλα). Στον ελλαδικό χώρο και στα µικρασιατικά παράλια κυριαρχεί 

αργολιθοδοµή µε ζώνες από τούβλα, ενώ στην Κωνσταντινούπολη και σε 

περιοχές της άµεσης επίδρασης της οι πέτρες είναι συχνά αδρά 

λαξευµένες. Τα τόξα των ανοιγµάτων και οι θόλοι χτίζονται κατά κανόνα 

µε τούβλα. Σε περιοχές που χρησιµοποιείται αποκλειστικά η πέτρα, οι 

θόλοι γίνονται από κατάλληλα λαξευµένες πέτρες που ονοµάζονται 

θολίτες. 

 

     Το συνδετικό υλικό στη παλαιοχριστιανική εποχή αποτελείται από 

ασβέστη, άµµο και τριµµένο κεραµίδι. Το κονίαµα αυτό έχει ρόδινο 

χρώµα, είναι ιδιαίτερα σκληρό και αντέχει στην υγρασία. Οι αρµοί που 

σχηµατίζονται είναι αρκετά παχείς. Εσωτερικώς, στα πλουσιότερα 

µνηµεία έχουµε χρήση µαρµάρου ενώ τα φτωχότερα σοβατίζονται και 

ζωγραφίζονται. Αντίστοιχα στα πατώµατα των πλουσιοτέρων µνηµείων 

έχουµε χρήση µαρµάρου ενώ στα φτωχότερα χρησιµοποιούνται πήλινες 

πλάκες ή ψηφιδωτά. [Γκιολές Ν., 1998] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 2 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

2.1 Γενικά 

 

     Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισµός του 

προσανατολισµού της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Καστρίου 

καθώς και η διερεύνηση της χρονολογίας κτίσης και της αφιέρωσής της. 

 

     Προκειµένου να διερευνηθεί ο προσανατολισµός της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Καστρίου απαραίτητα είναι: 

 

-Η δηµιουργία του σχεδίου κάτοψης του µνηµείου. 

-Ο προσδιορισµός του βασικού άξονα ή κάποιας άλλης χαρακτηριστικής     

διεύθυνσης. 

-Ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου του βασικού άξονα. 

-Ο προσδιορισµός και η µέτρηση της οριογραµµής του αισθητού  

ορίζοντα. 

-Ο προσδιορισµός της πορείας του ηλίου για κάποια συγκεκριµένη                    

ηµεροµηνία. 

 

     Συνοπτικά οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να 

επιτευχθούν τα παραπάνω είναι οι εξής: 

 

-Ίδρυση-µέτρηση δικτύου GPS. 

-Αστρονοµικές παρατηρήσεις. 

-Ίδρυση πολυγωνοµετρικού δικτύου. 

-Αποτύπωση του µνηµείου. 

-Σχεδίαση. 

-Μέτρηση αισθητού ορίζοντα. 

-∆ηµιουργία πορειών ηλίου. 

 

     Στα επόµενα κεφάλαια θα γίνει ανάλυση της κάθε επιµέρους 

εργασίας. 

 

2.2 Τοπογραφικά στοιχεία 
 

     Η επαρχία Ελασσώνος (χάρτης 2.1), η οποία καταλαµβάνει την ορεινή 

περιοχή στα Βορειοδυτικά της Θεσσαλίας, κατοικήθηκε κατά την 

αρχαιότητα από τους Περραιβούς και η περιοχή τους ονοµάστηκε 

Περραιβία. Η έκταση που απλώνεται στα δυτικά του Ολύµπου και 

ανάµεσα στο Όρος Τίταρος και στα Χασιά αποτελεί την Περραιβική 



 

Τρίπολη που στα νότια περιορίζεται από τα υψώµατα του Μ. 

Ελευθεροχωρίου. Η ˝Άνω Περραιβία˝ διασχίζεται από τους ποταµούς 

Σαραντάπορο και Βούλγαρη. 

      

     Στο τµήµα αυτό της Περραιβίας αναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα 

τρεις πόλεις, η λεγόµενη ˝Τριπολίτιδα˝, η οποία αποτελείτο από τις 

πόλεις Άζωρο, ∆ολίχη και Πύθιο. Η πόλη της Αζώρου βρίσκεται στη 

δυτική Άνω Περραιβία, η ∆ολίχη στην κεντρική και το Πύθιο στην 

ανατολική , στις παρυφές του Ολύµπου . 

 

     Η θέση των τριών αυτών πόλεων ήταν πολύ σηµαντική τόσο κατά την 

αρχαιότητα όσο και στους επόµενους µεταχριστιανικούς αιώνες διότι 

ήταν πέρασµα από τη Θεσσαλία προς τη Μακεδονία και αντίθετα και 

γι’αυτό άλλαξε πολλές φορές κυριαρχία και κατεχόταν µε τη σειρά, από 

τους Περραιβούς, από τους Μακεδόνες και από τους Θεσσαλούς. Τα      

περάσµατα αυτά είναι της Πέτρας που ελεγχόταν από την πόλη του 

Πυθίου και της Βολουστάνας, του Σαρανταπόρου που ελεγχόταν από την 

πόλη της ∆ολίχης. Εκτός από τους παραπάνω δρόµους θα πρέπει να 

σηµειώσουµε και το πέρασµα του Ολύµπου διαµέσου της Καρυάς και το 

πέρασµα που οδηγεί στην Καλαµπάκα του Νοµού Τρικάλων από την 

Άζωρο. [∆εριζιώτης Λάζαρος, 2002] 

 
 

Χάρτης 2.1 : Περιοχή Ελασσώνας 

 



 

 

 

Χάρτης 2.2: Περιοχή ανασκαφών 

 

 

 

2.3 Ιστορικά στοιχεία 



 

 

     Οι ιστορικές πηγές αν και είναι αρκετά πλούσιες για την αρχαία και τη 

ρωµαϊκή περιόδο σιωπούν κατά την παλιοχριστιανική και βυζαντινή, 

γι’αυτό δεν είναι γνωστό αν τα αρχαία ονόµατα των πόλεων συνέχιζουν 

να υπάρχουν και κατά την χριστιανική εποχή. 

 

     Σύµφωνα µε τον F. Gschnitzer και µε βάση τις επιγραφικές µαρτυρίες 

οι πόλεις της Περραιβίας υπήρχαν µέχρι τον τρίτο µ.Χ αιώνα και οι 

οποίες στη συνέχεια εντάχθηκαν στα εδάφη της Λάρισας επί της εποχής 

∆ιοκλητανού, όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά η επαρχία της Θεσσαλίας 

και στην οποία προστέθηκε και ένα µέρος της Άνω Μακεδονίας και 

συγκεκριµένα οι περιοχές των Ορεστών και των Ελιµιωτών µε τις πόλεις 

∆ιοκλητιανούπολη και Καισάρεια. 

 

     Ο Προκόπιος στο χωρίο 4,3,8 γράφει για τη Θεσσαλία ότι η χώρα 

ήταν εύφορη και µε άφθονο νερό, αλλά οι κάτοικοι δεν µπορούσαν να 

την εκµεταλλευτούν µέχρι τότε σχεδόν καθόλου από τον φόβο εχθρικών 

επιδροµών. Γιατί πουθενά σε αυτές τις περιοχές δεν υπήρχαν οχυρωµένα 

καταφύγια, ακόµα και η Λάρισα και η Καισάρεια ήταν ουσιαστικά 

ανοχύρωτες λόγω της άσχηµης κατάστασης των τειχών τους. Στη 

συνέχεια αναφέρει ο Ιουστινιανός ανακαίνισε και πολλά άλλα ˝φρούρια˝ 

στη Θεσσαλία. Από τα επτά ονόµατα που αναφέρονται για τη Θεσσαλία, 

το δεύτερο κατά σειρά είναι της Λόσσονος που ταυτίζεται µε τη 

σηµερινή Ελασσώνα. Τα χωριά του Προκοπίου δίνουν µια γενική εικόνα 

για το πόσο αραιό είχε γίνει το δίκτυο των οχυροµένων πόλεων στην 

ύστερη ρωµαική περιοχή και ίσως δεν είναι σύµπτωση ότι αναφέρει µε το 

όνοµά τους τη Λάρισα και την Καισάρεια. Αυτές οι δύο πόλεις ήταν οι 

µοναδικές σε όλη τη Βόρεια Θεσσαλία. Η Ολοσσών επίσης δεν 

συγκαταλεγόταν πλέον, σύµφωνα µε τον Προκόπιο, στις πόλεις αυτήν 

την εποχή, µπόρεσε όµως να κτιστεί εδώ ένα µικρό οχυρό, τµήµα του 

οποίου σώζεται ακόµη. 

 

     Οι Επισκοπικοί κατάλογοι δεν αναφέρουν καµία επισκοπή για την 

περιοχή της Περραιβίας εκτός από αυτή του ∆οµενίκου ( Χυρετίαι κατά 

την αρχαιότητα ) κατά τον 11
ο 
αιώνα.  

 

     Η 7
η
 Ε.Β.Α. ήδη από το 1993 ξεκίνησε επιφανειακές έρευνες στο 

χώρο της Περραιβίας και συγκεκριµένα στην Άζωρο, Μηλέα και στο 

Καστρί Λιβαδίου όπου εντοπίστηκαν ίχνη της παλαιοχριστιανικής και 

βυζαντινής περιόδου. [∆εριζιώτης Λάζαρος, 2002] 

 

     

 



 

2.4 Ανασκαφή στο Καστρί ∆ήµου Λιβαδίου 

 

     Η επιφανειακή έρευνα στην περιοχή µεταξύ των ∆ηµοτικών 

διαµερισµάτων Λιβαδίου και ∆ολίχης του ∆ήµου Λιβαδίου επισήµανε 

δύο χριστιανικούς ναούς. Ο ένας εξ αυτών ανεσκάφη κατά το 

µεγαλύτερο µέρος . Πρόκειται για τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική 

(φωτ. 2.3) µε νάρθηκα και προσκτίσµατα στη νοτιοδυτική πλευρά.  

 

     Στο εσωτερικό της κόγχης απεκαλύφθη η µαρµάρινη βάση της 

Τραπέζης και το εγκαίνιο του ναού (φωτ 2.2). Στη νότια πλευρά του 

κεντρικού κλίτους απεκαλύφθη ο άµβων του ναού, ο οποίος είναι 

µεταγενέστερος . Τέλος, όλο το κεντρικό κλίτος εκάλυπτε από ψηφιδωτό 

δάπεδο, το οποίο έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση (φωτ. 2.4). 

 

     Τα ιστορικά στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η βασιλική 

χτίστηκε µεταξύ των ετών 400µ.Χ και 700µ.Χ.  

 

 
 

Φωτ. 2.1 : Πανοραµική άποψη ανασκαφών στο Καστρί Λιβαδίου 

 

 

 



 

 
 

Φωτ. 2.2 : Εγκαίνιο παλαιοχριστιανικής βασιλικής Καστρίου 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Φωτ. 2.3 : Παλαιοχριστιανική βασιλική Καστρίου 
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Φωτ. 2.4 : Ψηφιδωτά δαπέδου κεντρικού κλίτους 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 3 
 

Ι∆ΡΥΣΗ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
 

     Ιδρύθηκε στην ευρύτερη περιοχή της ανασκαφής γεωδαιτικό δίκτυο 

που αποτελείται από επτά κορυφές µε τη διάταξη που φαίνεται στο 

σχήµα (3.1). Σαν σταθερή κορυφή µε γνωστές συντεταγµένες επιλέχθηκε 

το τριγωνοµετρικό σηµείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) 

µε την ονοµασία ˝Καστρί˝. Οι υπόλοιπες έξι κορυφές του δικτύου 

βρίσκονται στις τρεις περιοχές των µετρήσεων. Συγκεκριµένα είναι οι 

κορυφές Σ1 και Σ2 στην Άζωρο, οι κορυφές Σ3, Σ4 στην Μηλέα και οι 

κορυφές Σ5 και Σ6 στο Καστρί Λιβαδίου. 

 

     Η ίδρυση του τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου στην περιοχή έγινε 

για τρεις συγκεκριµένους λόγους. Τα φ και λ που προσδιορίστηκαν 

χρησιµοποιήθηκαν για  την ένταξη της αποτύπωσης του ναού στο 

κρατικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87. Επίσης είναι απαραίτητα για τον 

προσδιορισµό του αστρονοµικού αζιµουθίου µιας συγκεκριµένης 

διεύθυνσης, καθώς και για τον προσδιορισµό της φαινόµενης πορείας του 

ήλιου. 

 

     Το δίκτυο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να πληρεί κάποιες συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις : 

 

·    Μία κορυφή να έχει γνωστές συντεταγµένες (ΧΟ, ΥΟ, ΗΟ). Η κορυφή 

αυτή είναι το τριγωνοµετρικό σηµείο ˝Καστρί˝ (ΓΥΣ). 

 

·    Να καλύπτεται η ευρύτερη περιοχή των µετρήσεων. 

 

·    Η πρόσβαση στις κορυφές να είναι εύκολη. 

 

     Το δίκτυο µετρήθηκε µε τη χρήση του συστήµατος GPS. Η χρήση 

GPS κρίθηκε αναγκαία λόγω της απόστασης µεταξύ των κορυφών αλλά 

και λόγω της θέσης τους. Οι δέκτες που χρησιµοποιήθηκαν για την 

πραγµατοποίηση των µετρήσεων είναι οι δέκτες 4600LS της εταιρίας 

Τrimble (φωτ. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
      

Φωτ. 3.1 : ∆έκτης GPS 

 

 

 

 

 

     

Σχήµα 3.1 : Μορφή τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου 

 

 

1000µ.0 2000µ. 3000µ. 4000µ.

ΑΖΩΡΟΣ

Γ.Υ.Σ.

ΜΗΛΕΑ

ΚΑΣΤΡΙ

Σ2Σ1

Σ3

Σ5
Σ6

Σ4



 

 

     Μετρήθηκαν οκτώ βάσεις στις 18 και στις 19
 
Μαΐου του 2003. 

Κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν να µετρηθούν περισσότερες βάσεις λόγω των 

θέσεων των κορυφών και της επιδιωκόµενης ακρίβειας. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

  

ΑΠΟ 

     

ΠΡΟΣ 

 

ΚΕΚΛ. 

ΑΠΟΣΤ. 

(m) 

   

Ratio 

 

Reference 

variance 

ΥΨΟΣ 

ΑΝΤ. 

ΑΠΟ  

(m) 

ΥΨΟΣ 

ΑΝΤ. 

ΠΡΟΣ 

(m) 

ΓΥΣ Σ1 644.597 6.0 3.420 0.260 1.416 

ΓΥΣ Σ2 647.867 7.4 2.250 0.260 1.343 

ΓΥΣ Σ3 5712.310 6.2 8.902 0.244 1.225 

ΓΥΣ Σ4 5719.210 17.7 4.505 0.244 1.224 

ΓΥΣ Σ5 8059.426 10.0 4.795 0.244 1.122 

ΓΥΣ Σ6 8052.425 1.8 14.544 0.244 1.111 

Σ1 Σ2 12.188 19.6 0.774 1.416 1.353 

Σ4 Σ3 19.405 32.1 1.723 1.236 1.232 

       

Πίνακας 3.1 : Αποτελέσµατα από την επίλυση των βάσεων 

 

       Στη συνέχεια έγινε η επίλυση του δικτύου µε τη βοήθεια του 

προγράµµατος της Trimble GP Survey. Το συγκεκριµένο δίκτυο 

επιλύθηκε στο ΕΓΣΑ ΄87 που ορίζεται µε το ελλειψοειδές GRS 80. 

Χρησιµοποιεί την Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή µε :  

      λο = 24º   

      Κ = 0.9996  

 

     Στην περιοχή των µετρήσεων ο συντελεστής κλίµακας 

παραµόρφωσης στον κεντρικό µεσηµβρινό έχει την τιµή Κ = 

0.999916344 . Υπολογίστηκε  από την σχέση : 

 

Κ = 
1000000

κ
 +1     ,  

 

όπου το κ είναι η κλίµακα παραµόρφωσης που υπολογίζεται από τη 

σχέση : 

 

κ = 12311 ( Χ – 0.5 ) ² - 400 

 

όπου το Χ είναι το µέσο Χ της περιοχής . 

     



 

      Για την επίλυση του δικτύου ως σταθερή κορυφή θεωρήθηκε το 

τριγωνοµετρικό σηµείο ˝Καστρί˝ µε ορθογώνιες συντεταγµένες 

             Χ = 336119.750 m 

             Y = 4427761.080 m 

και ορθοµετρικό υψόµετρο 

             Η = 557.380 m 

 

     Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επίλυσης 

του δικτύου. Στον συγκεκριµένο πίνακα φαίνονται οι τελικές 

συντεταγµένες και τα τυπικά σφάλµατα των κορυφών. 

 

Σηµείο Συντεταγµένες (m) Σφάλµατα (mm) 

 

ΓΥΣ 

Χ= 336119.750 

Υ=4427761.080 

Η=        527.380 

σΧ =±0 

σY=±0 

σΗ=±0 

 

Σ1 

Χ= 336359.845 

Υ=4427174.976 

Η=        438.145 

σΧ =±3.4 

σY=±4.1 

σΗ=±9.7 

 

Σ2 

Χ= 336371.928 

Υ=4427176.516 

Η=        437.791 

σΧ =±3.3 

σY=±3.9 

σΗ=±9.6 

 

Σ3 

Χ= 338212.695 

Υ=4433074.382 

Η=        465.833 

σΧ =±3.7 

σY=±4.6 

σΗ=±10.7 

 

Σ4 

Χ= 338232.078 

Υ=4433074.122 

Η=        465.089 

σΧ =±3.3 

σY=±4.2 

σΗ=±10.2 

 

Σ5 

Χ= 339712.938 

Υ=4434973.609 

Η=        527.004 

σΧ =±6.5 

σY=±6.6 

σΗ=±12.1 

 

Σ6 

Χ= 339701.0130 

Υ=4434971.730 

Η=        528.706 

σΧ =±13.6 

σY=±14.1 

σΗ=±27.9 

 

Πίνακας 3.2 : Ορθογώνιες συντεταγµένες στο ΕΓΣΑ ΄87 και ορθοµετρικά 

υψόµετρα τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου. 

 

 

 

 

 



 

Έγινε επίσης επίλυση του δικτύου στο σύστηµα WGS ΄84 προκειµένου 

να υπολογιστούν οι ελλειψοειδείς συντεταγµένες του γεωδαιτικού 

δικτύου στο WGS ΄84, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:                    

 

 

ΚΟΡΥΦΗ φ λ 

ΓΥΣ 39º  59΄  12.320΄΄ 22º  04΄  56.342΄΄ 

Σ1 39º  58΄  53.584΄΄ 22º  05΄  07.009΄΄ 

Σ2 39º  58΄  53.546΄΄ 22º  05΄  07.499΄΄ 

Σ3 40º  02΄  06.015΄΄ 22º  06΄  19.779΄΄ 

Σ4 40º  02΄  06.020΄΄ 22º  06΄  20.596΄΄ 

Σ5 40º  03΄  08.615΄΄ 22º  07΄  21.358΄΄ 

Σ6 40º  03΄  08.546΄΄ 22º  07΄  20.857΄΄ 

 

Πίνακας 3.3 : Ελλειψοειδείς συντεταγµένες γεωδαιτικού δικτύου. 

 


