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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια νέα γεωµετρική µεθοδολογία, η οποία
συνδυάζει γεωδαιτικές και αστρονοµικές µεθόδους µε σκοπό τον προσδιορισµό του
ακριβούς προσανατολισµού µνηµείων. Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να οδηγήσει επίσης
στον προσδιορισµό της χρονικής περιόδου κτίσης του µνηµείου.
Παρουσιάζεται η εφαρµογή που έγινε στους ναούς και στα παρεκκλήσια που
βρίσκονται στο χώρο της Μοναστικής Πολιτείας των Μετεώρων, όπου απεδείχθει ο
συστηµατικός τρόπος προσανατολισµού, ο οποίος συνδέεται κυρίως µε την ηµέρα
εορτασµού τους.
Κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας, µε τη χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών
ψηφιακών

σταθµών,

δηµιουργήθηκε

µια

βάση

δεδοµένων

που

περιέχει

τα

προσανατολισµένα Τοπογραφικά διαγράµµατα των κατόψεών τους. Τα διαγράµµατα αυτά
αναφέρονται σε ενιαίο κρατικό σύστηµα αναφοράς και αποδίδουν πλήρως και µε ακρίβεια
της τάξης ± 2mm όλη τη γεωµετρική πληροφορία για κάθε ναό.
Η µεθοδολογία είναι εύκολη και γρήγορη και µια γενικευµένη εφαρµογή της µπορεί
να βοηθήσει εξαιρετικά στη δηµιουργία αρχείων µε αντίστοιχες πληροφορίες για όλα τα
µνηµεία.

1. Εισαγωγή
Τα µνηµεία, αποτελούν την ιστορική και πολιτισµική κληρονοµιά ενός έθνους και
είναι αυτά που µε την παρουσία τους µέσα στο πέρασµα των αιώνων µεταφέρουν
αναλλοίωτα τα γεγονότα µιας περιόδου και κληροδοτούν στις σύγχρονες γενιές
πολιτισµικές αξίες και γνώση.
Είναι λογικό λοιπόν τα µνηµεία να έχουν διαχρονικά αποτελέσει αντικείµενο µελέτης
από διαφορετικούς επιστήµονες και επιστήµες. Η κατασκευή, η χωροθέτηση ενός
µνηµείου αλλά και ο προσανατολισµός του συνδέεται άµεσα µε τη χρήση του, την
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ιστορικότητα και τη λειτουργικότητά του, τις λατρευτικές τελετές που αυτό εξυπηρετεί
αλλά και µε την τοπογραφία του χώρου στον οποίο έχει κατασκευασθεί. Ιδιαίτερα για
τους χριστιανικούς και Βυζαντινούς ναούς, µεγάλη σηµασία έχει η είσοδος των ακτίνων
του ηλιακού φωτός στο χώρο του Ιερού Βήµατος και στο σηµείο της Αγίας Τράπεζας
όπου ο ιερέας τελεί, κατά τη Θεία λειτουργία, το µυστήριο της Θείας ευχαριστίας [5].
Η µέχρι σήµερα έρευνα για τον προσανατολισµό των µνηµείων εµφανίζει τις εξής
αδυναµίες:
α) Ο σχετικά ατελής και εποµένως όχι ακριβής ορισµός του βασικού άξονα ή άλλων
ειδικών διευθύνσεων ενός µνηµείου, λόγω της µη ύπαρξης λεπτοµερούς αποτύπωσης –
τεκµηρίωσής του.
β) η αδυναµία προσδιορισµού του αστρονοµικού αζιµουθίου των γραµµών αυτών µε την
απαραίτητη ακρίβεια. Μέχρι τώρα ο προσδιορισµός αυτός γίνεται κυρίως µε τη χρήση
τοπογραφικής πυξίδας, η οποία παρέχει τον προσανατολισµό στον µαγνητικό και όχι στον
αστρονοµικό βορρά µε χαµηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελέσµατα και προϋποθέτει
την υλοποίηση των γραµµών αυτών στο χώρο του µνηµείου.
γ) η αδυναµία µέτρησης και παρουσίασης της οριογραµµής του ορίζοντα, ο οποίος
βρίσκεται µπροστά από κάθε µνηµείο.
Η γνώση των παραπάνω στοιχείων µπορεί να προκύψει µόνο από την ορθή
γεωµετρική απόδοση - τεκµηρίωση της µορφής του µνηµείου και της οριογραµµής του
ορίζοντα και από την εφαρµογή αστρονοµικών µετρήσεων.

2. Περιγραφή µεθοδολογίας
Ο προσδιορισµός του προσανατολισµού µνηµείων ανάγεται στον γεωµετρικό
προσδιορισµό του αστρονοµικού αζιµουθίου του βασικού άξονα ή άλλης ειδικής
διεύθυνσης τους. Η διερεύνηση και ερµηνεία του προσανατολισµού τους γίνεται
προσδιορίζοντας την ηµεροµηνία και την χρονολογία κατά την οποία ο άξονας αυτός
συναντά τον ήλιο ή κάποιο άλλο ουράνιο σώµα, στο ίδιο αστρονοµικό αζιµούθιο καθώς
ανατέλλει πάνω από τον αισθητό ορίζοντα, που βρίσκεται µπροστά από το µνηµείο. Η
σχηµατική παράσταση του προβλήµατος διερεύνησης προσανατολισµού µνηµείων
παρουσιάζεται στο σχήµα 1, από το οποίο διαπιστώνεται ότι οι βασικές γεωµετρικές
ενέργειες που θα οδηγήσουν στην επίλυση του είναι:
- Ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου µιας συγκεκριµένης διεύθυνσης ΑΒ.
Αυτός µπορεί να γίνει µε ακρίβεια, µε αστρονοµικές παρατηρήσεις. Στην Ελλάδα, λόγω

2

της γεωγραφικής θέσης, εφαρµόζεται η µέθοδος παρατήρησης του Πολικού Αστέρα.
Επιτυγχάνεται ακρίβεια καλύτερη από ±1″, χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένο γεωδαιτικό
σταθµό (Total station) τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος συνδέεται µε δέκτη του
συστήµατος GPS για τη λήψη του παγκόσµιου χρόνου UTC [2].
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Σχήµα 1 : Σχηµατική παράσταση του προσδιορισµού του προσανατολισµού µνηµείων.
- Η µεταφορά αυτού του αστρονοµικού αζιµουθίου στο χώρο του µνηµείου µε τη βοήθεια
γεωδαιτικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό ιδρύεται στην περιοχή του µνηµείου και οι
µετρήσεις σε αυτό µπορούν να γίνουν είτε µε επίγειες µεθόδους (µέτρηση αποστάσεων,
γωνιών) είτε µε δορυφορικές µεθόδους (GPS).
- Η ορθή και πλήρης γεωµετρική αποτύπωση του µνηµείου οριζοντιογραφικά για τον
καθορισµό του σχήµατός του. Συνήθως η αποτύπωση γίνεται σε τοπικό καρτεσιανό
σύστηµα αναφοράς (X,Y,Z), µε αυθαίρετη επιλογή της αρχής και αστρονοµικό
προσανατολισµό σύµφωνα µε τον προηγούµενο προσδιορισµό και σπανιότερα η
αποτύπωση εντάσσεται σε ενιαίο (κρατικό) σύστηµα αναφοράς, στο οποίο η θέση ενός
σηµείου ορίζεται αν είναι γνωστές οι ορθογώνιες συνταγµένες στην προβολή (Χ, Υ) και
το ορθοµετρικό του υψόµετρο Η, από τη µέση στάθµη της θάλασσας [1].
Χρησιµοποιώντας

σύγχρονες

τοπογραφικές

µεθόδους

αποτύπωσης

όπως

αυτές

εφαρµόζονται µε τη χρήση ολοκληρωµένων ψηφιακών γεωδαιτικών σταθµών, µετρούνται
γωνίες και αποστάσεις για κάθε επιθυµητό σηµείο του µνηµείου και υπολογίζονται οι
συντεταγµένες του Χ, Υ, Ζ στο επιλεγµένο σύστηµα αναφοράς, µε ακρίβεια που µπορεί
να φθάσει τα ±2mm.
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- Ο γεωµετρικός προσδιορισµός τόσο του βασικού άξονα όσο και άλλων

ειδικών

διευθύνσεων του µνηµείου, ο οποίος γίνεται µε αναλυτική διαδικασία χρησιµοποιώντας το
διάγραµµα κάτοψης του µνηµείου, χωρίς να απαιτείται η υλοποίησή τους στο χώρο του
µνηµείου.
- Ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου των γραµµών αυτών, µε αναλυτική
διαδικασία, χρησιµοποιώντας το προσανατολισµένο διάγραµµα της κάτοψης του
µνηµείου.
- Ο γεωµετρικός προσδιορισµός της οριογραµµής του αισθητού ορίζοντα, που βρίσκεται
µπροστά από το µνηµείο και είναι ορατός από συγκεκριµένο σηµείο στο χώρο του
µνηµείου. Ως αισθητός ορίζοντας ενός µνηµείου από κάποια θέση (σηµείο) ορίζεται η
προβολή στην ουράνια σφαίρα του συνόλου των ορεινών όγκων ή των κτισµάτων, που
βρίσκονται στη διεύθυνση των χαρακτηριστικών γραµµών του µνηµείου και εµποδίζουν
την ορατότητα του παρατηρητή, που βρίσκεται στη θέση αυτή, προς την ουράνια σφαίρα
και τα ουράνια σώµατα (ήλιο, αστέρια). [6]
Ο προσδιορισµός της γραµµής που ορίζει τον αισθητό ορίζοντα µπορεί να γίνει αν
από οποιοδήποτε σηµείο µε γνωστές συντεταγµένες και µε γνωστή µια συγκεκριµένη
διεύθυνση, γίνουν µετρήσεις γωνίας ύψους (ή κατακόρυφης γωνίας) και οριζόντιας γωνίας
προς τα σηµεία που ορίζουν τη γραµµή του αισθητού ορίζοντα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο
ορίζοντας προκύπτει από τη γραφική παράσταση αζιµουθίου (Az) και γωνίας ύψους (υ)
για κάθε σηµείο του. Αν οι µετρήσεις γίνουν από άλλο σηµείο και όχι το επιθυµητό, τότε
πρέπει η γραµµή του ορίζοντα να αναχθεί οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά ώστε να
προκύψει η µορφή της όπως θα φαινόταν από το σωστό σηµείο (φαινόµενη θέση). Ο
προσδιορισµός των σηµείων της οριογραµµής του ορίζοντα

µπορεί να γίνει µε µια

ακρίβεια ±7″ αν αυτός είναι κοντινός και δεν απαιτείται αναγωγή, ενώ στις περιπτώσεις
που αυτός είναι µακρινός

και απρόσιτος ή απαιτείται αναγωγή των µετρήσεων, η

αβεβαιότητα προσδιορισµού τους διαφοροποιείται από µνηµείο σε µνηµείο και είναι της
τάξης των ±1′.6 [4].
- Ο προσδιορισµός της φαινόµενης πορείας του ήλιου ή άλλου αστέρα από το χώρο του
µνηµείου, σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία - χρονολογία, ο οποίος µπορεί να γίνει
χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό µε τη βοήθεια του οποίου γίνεται προσοµοίωση
της ουράνιας σφαίρας για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και προσδιορίζεται η θέση ή η
πορεία του ουράνιου σώµατος µε µια ακρίβεια της τάξης των ±2″. [3]
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3. Χρονολόγηση µνηµείων
Η χρονολόγηση ενός µνηµείου, όπως εξετάζεται στο πλαίσιο αυτής της εργασίας,
βασίζεται σε γεωµετρικές ενέργειες και υπολογισµούς. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα
για τον προσδιορισµό της χρονολογίας (χρονική περίοδος) κτίσης ενός µνηµείου είναι:
-

Η λεπτοµερής αποτύπωση του µνηµείου για τον γεωµετρικό προσδιορισµό της
γραµµής µε την οποία διερευνάται ο προσανατολισµός του (βασικός άξονας ή
άλλη ειδική διεύθυνση) και του αστρονοµικού αζιµουθίου της.

-

Ο προσδιορισµός της οριογραµµής του αισθητού ορίζοντα.

-

Ο προσδιορισµός της πορείας του ήλιου ή άλλου ουράνιου σώµατος, για την
ηµεροµηνία που σχετίζεται µε την κτίση του µνηµείου (ηµέρα εορτής του
µνηµείου, ισηµερία, ηλιοστάσιο), για διάφορα έτη.

Από την ψηφιακή σχεδίαση των γραµµών αυτών, που έχουν προκύψει µε αναλυτική
διαδικασία, προκύπτει το σηµείο τοµής της πορείας του ήλιου για κάποια ηµεροµηνία και
της οριογραµµής του ορίζοντα, που απέχει την ελάχιστη απόσταση από τη γραµµή που
υλοποιεί το αζιµούθιο του βασικού άξονα ή άλλης ειδικής διεύθυνσης του µνηµείου. Ως
έτος κτίσης του µνηµείου ορίζεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η γραµµή που υλοποιεί
την πορεία του ήλιου ή άλλου ουράνιου σώµατος και η οποία διέρχεται από το σηµείο
αυτό.
Η χρονολόγηση ενός µνηµείου, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την προτεινόµενη
µεθοδολογία, πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα
αυτή υπολογίζεται αν είναι γνωστά:
-

Το σφάλµα προσδιορισµού του αστρονοµικού αζιµουθίου του βασικού άξονα
ή άλλης ειδικής διεύθυνσης του µνηµείου.

-

Η τιµή της µεταβολής της πορείας του ήλιου, για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία
που εξετάζεται. Η τιµή αυτή, διαφοροποιείται µεταξύ ηλιοστασίων και
ισηµεριών, από 3″/έτος (ελάχιστη τιµή) έως 11″/έτος (µέγιστη τιµή) [4].

Η αβεβαιότητα της χρονολόγησης ενός µνηµείου προκύπτει ως το πηλίκο του
σφάλµατος προσδιορισµού του προσανατολισµού του και της ετήσιας µεταβολής της
θέσης του ήλιου. Η αβεβαιότητα αυτή κυµαίνεται από ± 2 έτη έως ± 300 έτη όταν ο
προσανατολισµός του µνηµείου συνδέεται µε τη θέση του ήλιου. Εξαρτάται καθοριστικά
τόσο από το µέγεθος του µνηµείου όσο και από τη θέση και τον τρόπο µέτρησης του
αισθητού ορίζοντα, που βρίσκεται στη διεύθυνση του βασικού άξονα ή άλλης ειδικής
διεύθυνσης του και συνδέεται µε τον προσανατολισµό του [4].

5

4. Εφαρµογή της µεθοδολογίας στη Μοναστική Πολιτεία των Μετεώρων.
Η µεθοδολογία προσδιορισµού και ερµηνείας του προσανατολισµού µνηµείων
εφαρµόστηκε στους χώρους της µοναστικής πολιτείας των Μετεώρων (χάρτης 1), που
παρουσιάζει έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και συγκεκριµένα στις ιερές µονές Μεγάλου
Μετεώρου, Βαρλαάµ, Ρουσάνου, Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Αγίας Τριάδος, Αγίου
Στεφάνου , στον ιερό ναό Παναγίας της ∆ούπιανης και στον ιερό ναό Κοιµήσεως της
Θεοτόκου στην Καλαµπάκα.

Χάρτης 1. Περιοχή Μετεώρων

Σχήµα 2: Γεωδαιτικό δίκτυο

Στην περιοχή των Μετεώρων ιδρύθηκε τρισδιάστατο γεωδαιτικό δίκτυο (σχήµα 2) µε
σκοπό την ένταξη της αποτύπωσης των ναών σε ενιαίο κρατικό σύστηµα αναφοράς. Οι
µετρήσεις στο δίκτυο αυτό, που αποτελείται από έξι κορυφές, πραγµατοποιήθηκαν µε τη
χρησιµοποίηση δεκτών του συστήµατος GPS, λόγω της σχετικής θέσης των κορυφών του
δικτύου αλλά και της έκτασης την οποία αυτό καλύπτει. Από την επίλυση του δικτύου,
στο σύστηµα ΕΓΣΑ ′87, προέκυψαν οι συντεταγµένες των κορυφών του (Χ, Υ, Η).
Πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου των διευθύνσεων
Τ4 – Τ0 και Τ2 – Τ1. Αυτός έγινε µε παρατηρήσεις στον Πολικό Αστέρα από τα σηµεία
Τ4 και Τ2 του τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου αντίστοιχα. Οι µετρήσεις και στα δύο
σηµεία πραγµατοποιήθηκαν σε µια νύκτα και διήρκεσαν 2 περίπου ώρες. Έτσι το δίκτυο
απέκτησε ορθό αστρονοµικό προσανατολισµό.
Κατόπιν έγιναν οι µετρήσεις που αφορούσαν στην αποτύπωση των ναών και των
παρεκκλησίων. Οι µετρήσεις έγιναν χρησιµοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά γεωδαιτικά
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όργανα, που υλοποιούν τη θέση ενός σηµείου µε τη βοήθεια laser και µετρούν την
απόσταση προς αυτό χωρίς πρίσµα, και προσδιορίστηκαν οι συντεταγµένες των σηµείων
λεπτοµερειών µε µια αβεβαιότητα της τάξης των ±3mm. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι τα
ψηφιακά τοπογραφικά διαγράµµατα των κατόψεων τους. Έγιναν επίσης οι µετρήσεις και
οι απαραίτητες αναγωγές για τον προσδιορισµό της οριογραµµής του αισθητού ορίζοντα
µε αβεβαιότητα που κυµαίνεται από 3″ έως 1.6′. Η πορεία του ήλιου για κάθε ηµεροµηνία
προκύπτει ψηφιακά, χρησιµοποιώντας κατάλληλο πρόγραµµα. Η διερεύνηση του
προσανατολισµού σε όλους τους ναούς και τα παρεκκλήσια έγινε µε τον βασικό κατά
µήκος άξονα τους, που θα µπορούσε µε µικρές παραδοχές να χαρακτηριστεί και άξονας
συµµετρίας τους και ο οποίος διέρχεται πάντοτε από το µέσο της Αγίας Τράπεζας ή µε την
ειδική διεύθυνση που συνδέει το µέσο της Αγίας Τράπεζας µε το µέσο του ανοίγµατος που
υπάρχει στο ιερό Βήµα.

4.1. Αποτελέσµατα εφαρµογής.
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της
διερεύνησης του προσανατολισµού, των 16 ναών και παρεκκλησίων που βρίσκονται στις
έξι εν ενεργεία µονές της µοναστικής πολιτείας των Μετεώρων, του ιερού ναού Παναγίας
της ∆ούπιανης και του ιερού ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Καλαµπάκα.
Προκύπτει ότι :
-

Οι 14 από τους 16 ναούς, στους οποίους εφαρµόστηκε η προτεινόµενη µεθοδολογία,
είναι σαφώς προσανατολισµένοι σε συγκεκριµένη διεύθυνση.
O βασικός κατά µήκος άξονας των περισσότερων ναών είναι τοποθετηµένοςστραµµένος σε συγκεκριµένη διεύθυνση. Από τους 14 προσανατολισµένους ναούς,
στους 10 είναι προσανατολισµένος ο βασικός άξονας του ναού, ενώ στους 4 είναι
προσανατολισµένη η διεύθυνση της γραµµής που συνδέει το µέσο της Αγίας Τράπεζας
µε το µέσο του µοναδικού ανοίγµατος στην κόγχη του ιερού Βήµατος όταν δεν
υπάρχει άλλο άνοιγµα στην διεύθυνση του βασικού άξονα.

-

Ο προσανατολισµός των ναών συνδέεται είτε µε την ηµέρα στην οποία τιµάται η
µνήµη του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωµένος ο ναός είτε µε χαρακτηριστικές
ηµέρες στη διάρκεια του έτους όπως είναι οι ισηµερίες. ∆ιαπιστώνεται ότι σε 11 από
τους 14 ναούς ο προσανατολισµός τους συνδέεται άµεσα µε την ηµεροµηνία εορτής
του τιµώµενου Αγίου ενώ για 3 ο προσανατολισµός τους συνδέεται µε την ηµέρα της
ισηµερίας.
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ΜΟΝΕΣ

ΝΑΟΙ

ΕΤΟΣ
ΚΤΙΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

-

Β.Α

119ο 34’ ± 2.3′

ΕΟΡΤΗ (7/1/1360)

1360

Β.Α

119ο 34’ ± 0.6′

ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ
ΠΑΤΩΜΑ

70ο 35’ ± 20.9′

ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕΤΕΩΡΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΩΣ

1388
επέκταση

Β.Α
109ο 11’ ± 5.6′

1789

ΚΩΝ/ΝΟΥ &
ΕΛΕΝΗΣ
ΑΓΙΟΙ
ΠΑΝΤΕΣ

1542
(Πάσχα
9 / 4)

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

1350

ΒΑΡΛΑΑΜ

Β.Α

113ο 50’ ± 2.3′

1528

Π.Τ

ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ

-

Β.Α

57ο 59’ ± 7.0′

Β.Α

27ο 14’

ΕΟΡΤΗ (21/5/1789 )
(Τρίτη Ώρα)

ΕΟΡΤΗ (4/6/1542 )
(Τρίτη Ώρα)

ΕΟΡΤΗ 30/1/1350

99ο 21’ ± 8.6′

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 1528

1527
Π.Τ

ΑΝΑΠΑΥΣΑ

130ο 13’ ± 11.4′

ΕΟΡΤΗ (06/12/1527)

ΑΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1350

Β.Α

112ο 37’ ± 4.4′

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 1350
(Τρίτη Ώρα)

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

1600

Β.Α

115ο 16’ ± 3.0′

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 1600
(Τρίτη Ώρα)

Β.Α

58ο 19’ ± 1.6′

ΕΟΡΤΗ (22/5/1458)

(± 17έτη)

ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑ∆Α

1458

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΟΡΤΗ (6/8/1388)

51ο 0’

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΩΣ

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑ∆Α

(7/1/1360)

Β.Α

Β.Α
ΡΟΥΣΑΝΟΥ

81ο 13’ ± 1′

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

1682

ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1350

∆ΥΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
(προσθήκη)

274ο 42’ ± 23.2′

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 1689

Π.Τ

117ο 39’ ± 9.7′

ΕΟΡΤΗ (07/01/1682)

Β.Α

111ο 13’ ± 1.5′

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 1350
(Τρίτη Ώρα)

Π.Τ

119ο 04’ ± 6.6′

ΕΟΡΤΗ (27/12/1350)

ΑΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1398

Β.Α

124ο 50’ ± 0.8′

ΠΑΝΑΓΙΑ
∆ΟΥΠΙΑΝΗ

ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ

-

Β.Α

52ο 51’ ± 1.8′

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ

1000

Β.Α

90ο 10’ ± 0.5′

ΕΟΡΤΗ (10/2/1398)
(Τρίτη Ώρα)

ΕΟΡΤΗ (15/8/1000)

(± 13 έτη)

Β.Α = Βασικός άξονας,

Π.Τ = Παράθυρο Ιερού – Αγία Τράπεζα

Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του προσανατολισµού
των ναών των µονών των Μετέωρων.
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-

Επιπλέον, ο προσανατολισµός ορισµένων ναών, 5 από τους 14, σχετίζεται µε την
Τρίτη

Ώρα. Η ώρα αυτή, στη χριστιανική θρησκεία, είναι η ώρα τέλεσης του

µυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά τη Θεία λειτουργία.
Ειδικότερα:
Στην Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου διαπιστώθηκε ότι το καθολικό της µονής, που είναι
αφιερωµένο στη Μεταµόρφωση του Σωτήρος είναι προσανατολισµένο στην ανατολή
του ήλιου την ηµέρα εορτής του Τιµίου Προδρόµου (7 Ιανουαρίου) για το έτος κτίσης
(1360). Είναι πιθανόν λοιπόν το σηµερινό Ιερό του ναού της Μεταµορφώσεως, που
ήταν ο αρχικός µικρός ναός, να ήταν αφιερωµένο στον Άγιο Ιωάννη. Στη συνέχεια, όταν
έγινε η επέκταση του ναού, το 1388, αυτός αφιερώθηκε στη Μεταµόρφωση του
Σωτήρος, ενώ παράλληλα διαµορφώθηκε ο διπλανός βοηθητικός χώρος, σε παρεκκλήσι
το οποίο αφιερώθηκε στον Άγιο Ιωάννη. Οι κτίτορες του µεγάλου ναού δεν µπορούσαν
βέβαια να αλλάξουν τον προσανατολισµό του. Για να δείξουν όµως ότι συνδύασαν την
ηµέρα εορτασµού του ναού µε τη θέση του ήλιου τοποθέτησαν ξεχωριστή µαρµάρινη
πλάκα στο δάπεδο, στο κέντρο περίπου του ναού, µε τέτοιο τρόπο ώστε η γραµµή που
φέρει να βρίσκεται στη διεύθυνση της ανατολής του ήλιου την ηµέρα εορτασµού του
ναού (6 Αυγούστου 1388). Για τον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισµός του συνδέεται µε τη θέση του ήλιου την Τρίτη
ώρα κατά την ηµέρα εορτής των Αγίων (21 Μαίου) για το έτος κτίσης το οποίο και
επιβεβαιώθηκε.
Στην Ι.Μ. Βαρλαάµ διαπιστώθηκε ότι το καθολικό της µονής, που είναι αφιερωµένο
στους Αγίους Πάντες, είναι προσανατολισµένο στον ήλιο την Τρίτη ώρα την ηµέρα
εορτής των Αγίων (9 Απριλίου) για το έτος κτίσης (1542), το οποίο και επιβεβαιώθηκε.
Αντίστοιχα ο ιερός ναός των Τριών Ιεραρχών είναι προσανατολισµένος στην ανατολή
του ήλιου στον ορίζοντα, την ηµέρα εορτής των Αγίων (30 Ιανουαρίου) για το έτος
κτίσης (1350).
Στην Ι.Μ. Ρουσάνου η διεύθυνση της γραµµής, που συνδέει το µέσο της Αγίας Τράπεζας
µε το µέσο του µοναδικού ανοίγµατος που υπάρχει στο νοτιοανατολικό τµήµα του ιερού
βήµατος είναι προσανατολισµένη στην ισηµερία για το έτος κτίσης (1528). Στην
περίπτωση αυτή και λόγω της τοπογραφίας του βράχου, οι κτίτορες του ναού δεν
µπορούσαν να προσανατολίσουν το βασικό κατά µήκος άξονα του. Για το λόγο αυτό
τοποθέτησαν το άνοιγµα σε τέτοια θέση, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος των ακτίνων
του ήλιου στο Ιερό Βήµα, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στη διάρκεια του έτους.
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Στην Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Αναπαυσά ο προσανατολισµός του παρεκκλησίου του Αγίου
Αντωνίου, συνδέεται µε τη θέση του βασικού άξονά του την Τρίτη ώρα την ηµέρα
εορτής του Αγίου (17 Ιανουαρίου) για το έτος κτίσης (1350), το οποίο επιβεβαιώθηκε.
Στο καθολικό της µονής, που είναι αφιερωµένο στον Άγιο Νικόλαο, η διεύθυνση της
γραµµής, που συνδέει το µέσο της Αγίας Τράπεζας µε το µέσο του µοναδικού
ανοίγµατος που υπάρχει στο νοτιοανατολικό τµήµα του ιερού βήµατος, ορίζει την
ανατολή του ήλιου στον ορίζοντα την ηµέρα εορτής του Αγίου (6 ∆εκεµβρίου) για το
έτος κτίσης (1527), το οποίο και επιβεβαιώθηκε.
Στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος το καθολικό της µονής, είναι προσανατολισµένο µε το βασικό
κατά µήκος άξονά του, στην ανατολή του ήλιου, την ηµέρα εορτής της Αγίας Τριάδος
(22 Μαίου) για το έτος κτίσης (1458), το οποίο επιβεβαιώθηκε. Στο µικρό παρεκκλήσι
του Τιµίου Προδρόµου η διεύθυνση της γραµµής που συνδέει το µέσο της Αγίας
Τράπεζας µε το µέσο του ανοίγµατος στην κεντρική κόγχη του, ορίζει την ανατολή του
ήλιου στον ορίζοντα την ηµέρα εορτής του Αγίου (7 Ιανουαρίου) για το έτος κτίσης
(1682).
Στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου διαπιστώθηκε ότι ο οµώνυµος ναός κατασκευάστηκε έτσι
ώστε η γραµµή που συνδέει το µέσο της Αγίας τράπεζας µε το µέσο του παραθύρου
στην κόγχη του ιερού βήµατος, να είναι προσανατολισµένη στην ανατολή του ήλιου
στον ορίζοντα την ηµέρα εορτής του Αγίου (27 ∆εκεµβρίου) για το έτος κτίσης (1350).
Το καθολικό της µονής, που είναι αφιερωµένο στον Άγιο Χαράλαµπο, είναι
προσανατολισµένο µε τον βασικό κατά µήκος άξονά του την Τρίτη ώρα την ηµέρα
εορτής του Αγίου (10 Φεβρουαρίου) για το έτος κτίσης (1398), το οποίο επιβεβαιώθηκε.
Για τον Ι. Ν. της Παναγίας της ∆ούπιανης διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισµός του δεν
συνδέεται µε τη θέση του ήλιου στον ορίζοντα για καµία ηµέρα του έτους.
Έγινε ακόµη ο προσδιορισµός του έτους κτίσης για δύο ναούς:
- του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου στη µονή Αγίου Νικολάου
Αναπαυσά.

Λαµβάνοντας

υπόψη

την

αβεβαιότητα

προσδιορισµού

του

προσανατολισµού του, όπως προέκυψε από την εφαρµογή της µεθοδολογίας και την
τιµή της µεταβολής της πορείας του ήλιου για τις 7 Ιανουαρίου, προκύπτει ότι το έτος
κτίσης του ναού είναι το 1600 µ.Χ µε αβεβαιότητα ±17 χρόνια, που σηµαίνει ότι ο ναός
έχει οικοδοµηθεί τη χρονική περίοδο 1583µ.Χ – 1617µ.Χ, προσανατολισµένος στον
ήλιο.
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- του ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Καλαµπάκα. Το έτος κτίσης του ναού,
όπως προκύπτει είναι το 1000µ.Χ µε αβεβαιότητα ± 13 χρόνια, που σηµαίνει ότι ο ναός
έχει οικοδοµηθεί προσανατολισµένος στον ήλιο, τη χρονική περίοδο 987µ.Χ – 1013µ.Χ

5. Συµπεράσµατα.
Από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθοδολογίας για τον ορισµό και την
ερµηνεία του προσανατολισµού των ναών στη Μοναστική Πολιτεία των Μετεώρων,
διαπιστώνεται ότι

παρά

το

έντονο

και τραχύ τοπογραφικό ανάγλυφο και τις

δυσκολίες που αντιµετώπισαν κατά την κατασκευή τους, οι κτίτορες των ναών
επιδείκνυαν ιδιαίτερη επιµέλεια στον προσανατολισµό τους. Οι ναοί παρουσιάζουν
ανοµοιοµορφία ως προς τον προσανατολισµό τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι
λατρευτικές ανάγκες και να υπηρετούνται οι θρησκευτικές παραδόσεις που σχετίζονται
µε την είσοδο των ακτινών του ήλιου στο χώρο του Ιερού Βήµατος [5].
Σηµαντικό αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθοδολογίας

στην περιοχή των

Μετεώρων, είναι ότι για πρώτη φορά, παρήχθησαν τοπογραφικά διαγράµµατα,
κλίµακας 1:50, των κατόψεων όλων των ναών που βρίσκονται στο χώρο της µοναστικής
πολιτείας των Μετεώρων σε ενιαίο σύστηµα αναφοράς. Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται τα
προσανατολισµένα διαγράµµατα των κατόψεων όλων των ναών και των παρεκκλησίων,
όπως προέκυψαν από την αναλυτική µέτρηση και σχεδίαση

κατά

τη

διάρκεια

προσδιορισµού του προσανατολισµού τους.
Η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε είναι εύκολη και γρήγορη στην εφαρµογή της
όπως και στην επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου. Βοηθά σηµαντικά στη δηµιουργία
µιας βάσης δεδοµένων GIS µε τεχνικά και ιστορικά στοιχεία για όλα τα µνηµεία.
Η εφαρµογή της, όσο αφορά τη συλλογή των µετρητικών στοιχείων (εργασίες
πεδίου), για ένα µνηµείο αντίστοιχο του ιερού ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην
Καλαµπάκα, απαιτεί χρόνο περίπου 1 – 2 ηµερών από ένα ειδικευµένο συνεργείο δύο
ατόµων, ενώ αντίστοιχος χρόνος απαιτείται για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών
στο γραφείο, την εξαγωγή των συµπερασµάτων και τη δηµιουργία των αντίστοιχων
ψηφιακών σχεδιαστικών παραγώγων.
Η δυνατότητα προσδιορισµού της περιόδου κτίσης του µνηµείου µε την
γεωµετρική αυτή µεθοδολογία, µπορεί να δώσει λύση σε περιπτώσεις µνηµείων όπου ο
προσδιορισµός της χρονολογίας κτίσης του µε άλλες µεθοδολογίες δεν οδηγεί σε σαφή
αποτελέσµατα.
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Σχήµα 3: Προσανατολισµένα διαγράµµατα κατόψεων των ναών της µοναστικής

πολιτείας των Μετεώρων.
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DETERMINATION OF THE ORIENTATION OF THE
″METEORA MONASTIC COMMUNITY″ CHURCHES
BY ASTROGEODETIC METHODOLOGY
Summary
This paper presents a new geometric method for the determination of the
orientation of monuments and in addition can detect the period of time a Monument was
erected .
This method is based on Geodetic and Astronomical measurements, by using
modern digital total stations, which allows for the surveying of a monument and the
determination of its astronomical orientation by observation to Polaris. These instruments
use laser technology for accurate angle measurements and distance measurements without
reflector. The coordinates X, Y and Z of each point are detrmined by an accuracy of the
order of ± 2mm.
The method provides an independent determination of the time the monument was
constructed with a narrow chronological range.
Applications have been carried out in the ″Meteora monastic community″. Sixteen
churches and chapels, where researched and the dates of their erection were confirmed,
excluding to which were determined for the first time. It was proven that their orientation
was done the day of their celebration to the Sun by its main axis or by the direction of the
line, which connects the center of the altar with the center of the altar’s window.
The two churches for which the erection time was determined were : The chapel of
″St. John″ at ″St. Nicolas Anapausas Monastery″ which was built in 1600 AD ± 17 years
and the byzantine church of the ″Assumption of Virgin Mary″ in Kalabaka which was
built in 1000 AD±13 years.
It is concluded that the suggested method allows for the investigation of the
orientation of monuments as well as the determination of their date of erection within a
satisfactory time range. The appropriate parameters for the correct application of the
method are stated and the creation of a database for the monuments is proposed. This
database, which is expected to be of great importance not only for Greece but also for the
whole world, should contain the geometric documentation of the monument, its orientation
with the appropriate historical evidence as well as historical documents referring to the
monument.
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