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Διαχρονική Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Οριοθέτησης Δρόμου 

Η ερμηνεία των φωτογραφιών, είναι ένας σημαντικός και επιστημονικά αποδεκτά 
τρόπος, για τη μελέτη των ορίων ακινήτων, καθώς και τη διαπίστωση τυχόν μεταβολών 
τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η φωτοερμηνεία τους, χρησιμεύει για τη 
διαπίστωση των χρήσεων γης σε ορισμένη περιοχή και τον υπολογισμό των όποιων 
μεταβολών σε δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με παρατήρηση 
μεμονωμένων εικόνων, είτε με στερεοσκοπική εξέταση και επεξεργασία ζεύγους 
αεροφωτογραφιών.  
 
Κατά την παρατήρηση μιας εικόνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, εξετάζονται οι 
διαφοροποιήσεις των σχημάτων, τα μεγέθη των εικονιζόμενων αντικειμένων, ο τόνος 
και η υφή της εικόνας. Κατά τη στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους 
αεροφωτογραφιών, το αντικείμενο ενδιαφέροντος εξετάζεται όπως ακριβώς είναι στην 
πραγματικότητα, αφού επιτυγχάνεται αφ’ ενός μεν τρισδιάστατη παρατήρηση, αφ’ 
ετέρου δε, σημαντική μεγέθυνση των εξεταζόμενων εικόνων. Επιπλέον, μπορούν να 
αντιμετωπισθούν και σύνθετες τεχνικές περιπτώσεις όπως η διαστασιολόγηση 
αντικειμένων στο χώρο, όχι μόνο από στερεοσκοπικά μοντέλα, αλλά από μία και μόνο 
πλάγια λήψη παλαιότερης χρονολογίας.  
 
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου και μετά από σχετική έρευνα στο αρχείο των 
διαθέσιμων αεροφωτογραφιών, επιλέχθηκαν στερεοσκοπικές εικόνες για τα έτη 1945, 
1984, 1988, 2004 και 2008, στις οποίες εξετάζεται κοινοτικός δρόμος - μονοπάτι, σε ότι 
αφορά τη χρήση του, με σκοπό την διαχρονική οριοθέτησή του σε σχέση με τις όμορες 
σε αυτό ιδιοκτησίες. 
 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν επίγεια μετρημένα φωτοσταθερά σημεία, τα οποία ήταν 
ορατά μόνο στις πρόσφατες λήψεις. Με την επίτευξη των προσανατολισμών στις πρό-
σφατες εικόνες, εξήχθησαν νέα φωτοσταθερά σημεία, φωτογραμμετρικά αυτή τη φορά, 
και βήμα-βήμα προσανατολίσθηκαν και οι παλαιότερες.  
 
Τελικά, η διαχρονική αποτύπωση του κοινοτικού δρόμου που παρουσίαζεται στον 
οικισμό, έχει εφαρμοσθεί σε χρονική διάρκεια 65 ετών. Το μονοπάτι προϋπάρχει του 
έτους 1945, οι πρώτες σημαντικές μεταβολές εμφανίστηκαν στη χρονολογία του 1988, 
ενώ τα υπόλοιπα έτη το μονοπάτι διατηρεί την μορφή του στο μεγαλύτερο βαθμό.  
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