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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-‐ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ	  ΦΑΣΕΙΣ	  ΤΗΣ	  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ	  

	  	  	  Η	  εκκλησία	  του	  Αγίου	  Κασσιανού	  βρίσκεται	  στο	  βορειοανατολικό	  τμήμα	  εντός	  των	  τείχων	  Λευκωσίας	  Ο	  Άγιος	  Κασσιανός	  ήταν	  στο	  κέντρο	  των	  
διακοινοτικών	  ταραχών	  του	  1958	  ,	  των	  «Ματωμένων	  Χριστουγέννων»	  του	  1963	  και	  της	  τουρκικής	  εισβολής	  του	  1974.	  Η	  εκκλησία	  είναι	  δίκλιτη	  και	  
έχει	  εξωτερικές	  διαστάσεις	  13	  x	  21	  μ.	  Και	  τα	  δύο	  κλίτη	  καταλίγουν	  σε	  αψίδες,	  το	  βόρειο	  σε	  ημικυκλική	  εσωτερικά	  και	  τρίπλευρη	  εξωτερικά	  και	  το	  
νότιο	  σε	  ημικυκλική	  εσωτερικά	  και	  πεντάπλευρη	  εξωτερικά.	  Το	  βόρειο	  κλίτος,	  που	  είναι	  κάπως	  πιο	  στενό,	  κτίστηκε	  στα	  μέσα	  του	  18ου	  αιώνα,	  όπως	  
φαίνεται	  από	  τα	  μορφολογικά	  στοιχεία	  που	  διασώζει.	  	  
	  	  	  Αρχικά	  είχε	  μόνο	  μια	  είσοδο	  στα	  δυτικά,	  που	  σώζεται	  μέχρι	  σήμερα,	  πλάτους	  1,35	  μ.,	  και	  μέγιστου	  ύψους	  2,30	  μ.	  Σε	  νεώτερα	  χρόνια	  ανοίχθηκαν	  
ακόμα	  τρεις	  θύρες	  στο	  βόρειο	  τοίχο,	  μια	  στο	  μέσο	  πλάτους	  1,50	  μ.	  και	  ύψους	  2,10	  μ.,	  και	  άλλες	  δύο	  στενές,	  από	  τις	  οποίες	  η	  δυτική	  οδηγεί	  στο	  
γυναικωνίτη	  και	  η	  άλλη	  στο	  βήμα.	  Πολύ	  πιθανό	  και	  τα	  δύο	  παράθυρα	  του	  βόρειου	  τοίχου	  είναι	  μεταγενεστερα	  και	  άνισα	  μεταξύ	  τους.	  
	  	  	  Το	  1854,	  όπως	  αναφέρει	  κτιτορική	  επιγραφή	  σε	  πλάκα	  εντοιχισμένη	  πάνω	  από	  τη	  δυτική	  είσοδο	  του	  νότιου	  κλίτους,	  προστέθηκε	  το	  νότιο	  κλίτος.	  
Τότε	  πιθανότατα	  προστέθηκαν	  και	  οι	  αντηρίδες	  στον	  βόρειο	  και	  το	  νότιο	  τοίχο	  του	  δίκλιτου	  ναού.	  Τέσσερεις	  από	  τις	  αντηρίδες	  ενώνονται	  με	  
χαμηλωμένα	  τόξα.	  Αντίθετα	  οι	  τρεις	  αντηρίδες	  του	  δυτικού	  τοίχου,	  σύγχρονες	  με	  το	  νότιο	  κλίτος,	  δεν	  ενώνονται	  με	  τόξα,	  λόγω	  ίσως	  της	  εξωτερικής	  
μορφής	  της	  στέγης	  που	  είναι	  δικλινής.	  Στον	  νότιο	  τοίχο	  του	  νότιου	  κλίτους	  υπάρχουν	  4	  μεγάλα	  παράθυρα	  με	  χαμηλωμένα	  τόξα	  και	  μια	  νεότερη	  
θύρα	  πλάτους	  1,30	  μ.	  και	  ύψους	  2,14	  μ.	  Πάνω	  από	  το	  δυτικό	  παράθυρο	  του	  νότιου	  και	  του	  βόρειου	  τοίχου	  υπάρχει	  άλλο,	  μικρότερο,	  ορθογώνιο	  
παράθυρο.	  
	  	  	  Στο	  μέσο	  περίπου	  του	  ύψους	  της	  δυτικής	  αντηρίδας,	  που	  βρίσκεται	  στο	  σημείο	  που	  ενώνονται	  στα	  δύο	  κλίτη,	  υπάρχει	  ανάγλυφη	  εικόνα	  της	  
Θεοτόκου	  Οδηγήτριας	  που	  είναι	  σύγχρονη	  με	  το	  νέο	  κλίτος.	  Πάνω	  από	  την	  ορθογώνια	  αχιβάδα	  που	  βρίσκεται	  πάνω	  από	  τη	  δυτική	  είσοδο	  του	  
βόρειου	  κλίτους,	  υπάρχει	  ανάγλυφο	  με	  κληματόφυλλα	  και	  ρόδι,	  που	  μπορεί	  να	  είναι	  κάπως	  παλαιότερο	  από	  τον	  18ο	  αιώνα.	  
Πολύ	  νεότερος	  είναι	  ο	  ανοικτός	  ορθογώνιος	  νάρθηκας	  στα	  δυτικά	  διαστάσεων	  4,80	  x	  15,45	  μ.	  που	  καλύπτεται	  με	  βολίκια.	  Στον	  δυτικό	  τοίχο	  του	  
νάρθηκα	  είναι	  προσαρτημένες	  κατοικίες.	  
	  	  	  Το	  αρχικό	  εικονοστάσιο	  κατασκευάστηκε,	  σύμφωνα	  με	  σχετική	  επιγραφή,	  το	  1780	  και	  χρυσώθηκε	  από	  τον	  πρωτοσύγκελλο	  Νεκτάριο	  και	  τους	  
μαθητές	  του	  ιερομόναχο	  Νικόδημο	  και	  ιεροδιάκονο	  Λεόντιο.	  Ο	  Νεκτάριος	  ζωγράφισε	  και	  πολλές	  εικόνες	  του	  εικονοστασίου.	  
Από	  την	  εκκλησία	  του	  Αγίου	  Κασσιανού	  προέρχονται	  πολλές	  και	  σημαντικές	  εικόνες	  που	  σήμερα	  φυλάσσονται	  στο	  Βυζαντινό	  Μουσείο	  του	  
Ιδρύματος	  Αρχιεπισκόπου	  Μακαρίου	  Γ’.	  
	  	  

1η	  Φάση:	  Βόρειο	  κλίτος	  	  
(18ος	  αιώνας)	  

2η	  Φάση:	  Προσθήκη	  -‐	  Νότιο	  κλίτος	  
	  (1845)	  

Σημερινή	  κατάσταση	  του	  ναού	  



ΚΑΡΤΕΛΑ	  



ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ	  



ΚΑΤΟΨΗ	  



ΚΑΤΟΨΗ	  -‐	  ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΑ	  -‐	  ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΣ	  



ΤΟΜΗ	  



ΝΟΤΙΑ	  ΟΨΗ	  



ΒΟΡΕΙΑ	  ΟΨΗ	  



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ	  ΟΨΗ	  



Προβλήματα	  

Εκτεθειμένα/	  
Κομμένα	  ξύλα	  

Ρωγμές	  στο	  εξωτερικό	  
κελυφος	  του	  ναού	  

Υγρασία	  –	  υδρορροές	  
στην	  οροφή	  	  



Τρισδιάστατη	  απεικόνιση	  του	  ναού	  

ΒΟΡΕΙΑ	  ΟΨΗ	  

ΚΑΤΟΨΗ	  



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ	  ΟΨΗ	  

ΝΟΤΙΑ	  ΟΨΗ	  



Παράδειγμα	  αντικειμένου-‐Export	  model	  

File	  –	  Export	  –	  .3ds	  

Masks	  -‐	  Photoshop	  program	  
_Αφαίρεση	  του	  background	  	  
+αποθήκευση	  σε	  .TIFF	  files

PHOTOSCAN	  
.Import	  Masks	  

.Align	  photos	  (Workflow	  menu)	  
_Σχηματίζεται	  ένα	  αραιό	  νέφος	  σημείων	  
+ το	  σύνολο	  των	  θέσεων	  των	  φωτογραφιών.

.Build	  Dense	  Cloud	  (Workflow	  menu)	  

.Build	  Mesh	  (Workflow	  menu)	  
_Δημιουργείται	  μια	  επιφάνεια	  απο	  την	  οποία	  μεχρι	  αυτό	  το	  	  σημείο	  είναι	  απλώς	  
μια	  παρεμβολή	  χρωμάτων	  των	  διαφόρων	  σημείων	  και	  έτσι	  εμφανίζεται	  θολή.	  

.Build	  Texture	  (Workflow	  menu)	  
_Δημιουργία	  της	  γεωμετρικής	  λεπτομέρειας.	  Το	  αντικείμενο	  αποκτά	  εκτός	  απο	  μορφή	  και	  υφή.	  

Διαδικασία	  αποτύπωσης:	  

*Η	  λήψη	  των	  φωτογραφιών	  έχει	  γίνει	  με	  τη	  χρήση	  κάμερας	  –	  ‘MANUAL	  mode’
.�ff	  files	  



Φωτομετρική	  αποτύπωση	  –	  EXPORT	  MODEL	  

ΝΟΤΙΑ	  ΟΨΗ	  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ	  ΟΨΗ	  

*Η	  λήψη	  των	  φωτογραφιών	  έχει	  γίνει	  με	  τη	  χρήση	  κάμερας	  –	  ‘MANUAL	  mode’
.�ff	  files	  



ΒΟΡΕΙΑ	  ΟΨΗ	  

ΔΥΤΙΚΗ	  ΟΨΗ	   ΑΝΟΨΗ	  

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ	  



Model	  -‐	  3D	  pringng	  



Διαδικασία	  αποτύπωσης:	  



2.Πάνω	  από	  γυναικωνίτη	  
3.	  Πριν	  από	  την	  πόρτα	  1.Κάτω	  από	  γυναικωνίτη	  

4.	  Μετά	  από	  την	  πόρτα	  

5.	  Στο	  ιερό	  

6.	  Στο	  βάθος	  

Τα	  USB	  τοποθετήθηκαν	  κατα	  μήκος	  της	  νότιας	  όψης	  με	  σκοπό	  να	  δουμε	  την	  συνεισφορά	  του	  κελύφους	  
στο	  εσωτερικό	  της	  εκκλησίας.	  (απόσταση-‐βάθος-‐ύψος)	  



USB-‐1.	  Κάτω	  από	  τον	  γυναικωνίτη	  
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USB-‐2.	  Πάνω	  από	  τον	  γυναικωνίτη	  
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USB-‐3.	  Πρίν	  την	  πόρτα	  
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USB-‐4.	  Μετά	  την	  πόρτα	  
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USB-‐5.	  Στο	  Ιερό	  
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USB-‐6.	  Στο	  βάθος	  	  
(σε	  απόσταση	  από	  το	  εξωτερικό	  κέλυφος)	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(όλα	  τα	  usb	  μαζί)	  

Συμπεράσματα:	  Οι	  συσκευές	  των	  usb	  τοποθετήθηκαν	  κατά	  μήκος	  του	  εσωτερικού	  της	  νότιας	  όψης	  της	  εκκλησίας	  καθώς	  και	  ένα	  στο	  βάθος.	  Η	  λήψη	  
μετρήσεων	  έγινε	  από	  τις	  7	  Απριλίου	  (Μ.	  Σάββατο	  –	  πρωί)	  μέχρι	  και	  τις	  11	  Απριλίου	  (Τετάρτη	  του	  Πάσχα).	  Η	  εκκλησία	  λειτούργησε	  το	  Μ.	  Σάββατο	  (πρωί	  
και	  βράδυ)	  την	  Κυριακή	  του	  Πάσχα	  και	  μετά	  παρέμεινε	  κλειστή	  μέχρι	  την	  Τετάρτη	  του	  Πάσχα	  κατα	  τις	  πρωινές	  ώρες	  όπου	  ανοίχθηκε	  για	  καθαρισμό	  και	  
προσκύνημα.	  Γενικότερα	  μεγαλύτερη	  ενέργεια	  και	  διακύμανση	  εμφανίζεται	  το	  Μ.Σάββατο	  το	  πρωί	  της	  πρώτης	  Ανάστασης	  καθώς	  και	  το	  βράδυ	  μέχρι	  τη	  
λήξη	  της	  λειτουργίας	  δηλαδή	  κατά	  τις	  πρωινές	  ώρες	  της	  επόμενης	  μέρας	  όπως	  αναφαίνεται	  πιο	  κάτω.	  Αυτό	  θα	  μπορούσε	  να	  οφείλεται	  στην	  
προσέλευση	  κόσμου	  όσο	  και	  στην	  χρήση	  κεριών.	  Επίσης	  στο	  ενδιάμεσο	  αυτών	  των	  ημερών	  βλέπουμε	  μια	  σταδιακή	  πτώση	  της	  θερμοκρασίας	  όσον	  
αφορά	  τις	  συσκευές	  που	  είναι	  τοποθετημένες	  στο	  εσωτερικό	  της	  νότιας	  όψης	  κάτω	  και	  στο	  κέντρο	  .ενώ	  αυτή	  που	  είναι	  πάνω	  από	  το	  γυναικωνίτη	  δεν	  
παρουσιάζει	  μεγάλη	  και	  απότομη	  μείωση	  της	  θερμοκρασίας.	  	  	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(ανατολικό	  μέρος	  –	  δυτικό	  μέρος)	  

Συμπεράσματα:	  Όσον	  αφορά	  το	  ανατολικό	  μέρος	  της	  εκκλησίας	  όπου	  το	  usb	  βρίσκεται	  στο	  ιερό	  και	  το	  δυτικό	  μέρος	  όπου	  το	  usb	  βρισκόταν	  κάτω	  
από	  το	  γυναικωνίτη	  υπάρχει	  μια	  σχέση	  ενδιαφέρουσα	  που	  προέκυψε	  από	  τις	  μετρήσεις	  που	  λήφθηκαν.	  Τις	  ημέρες	  όπου	  η	  εκκλησία	  λειτούργησε,	  
Μ.Σάββατο,Κυριακή	  και	  Δευτέρα	  του	  Πάσχα	  οι	  θερμοκρασίες	  παρουσιάζαν	  υψηλότερα	  επίπεδα.	  Αντιθέτως	  όταν	  η	  εκκλησία	  παρέμεινε	  κλειστή,	  
δηλαδή	  στο	  ενδιάμεσο	  μέρος	  της	  γραφικής	  παράστασης,	  τα	  επίπεδα	  των	  θερμοκρασιών	  παρουσιάζουν	  μια	  καθοδική	  πορεία	  με	  αυτή	  του	  ιερού	  να	  
παρουσιάζει	  στάδια	  σταθερότητας	  ενώ	  αυτή	  κάτω	  από	  το	  γυναικωνίτη	  να	  παρουσιάζει	  χαμηλότερες	  μετρήσεις	  και	  περισσότερες	  διακυμάνσεις.	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(πάνω	  -‐	  κάτω	  από	  τον	  γυναικωνίτη)	  

Συμπεράσματα:	  Πιο	  ψηλές	  θερμοκρασίες	  απεικονίζεται	  να	  λαμβάνουν	  χώρο	  πάνω	  από	  το	  γυναικωνίτη	  τις	  μέρες	  του	  Μ.	  Σαββάτου	  και	  της	  
Κυριακής	  του	  Πάσχα	  καθώς	  την	  Δευτέρα	  του	  Πάσχα	  κυμαίνονται	  στα	  ίδια	  επίπεδα	  με	  αυτά	  της	  άλλης	  τοποθεσίας.	  Γενικότερα	  πάνω	  από	  τον	  
γυναικωνίτη	  οι	  θερμοκρασία	  είναι	  σε	  ψηλότερο	  επίπεδο	  καθώς	  κάτω	  από	  τον	  γυναικωνίτη	  όπου	  το	  σημείο	  είναι	  σχετικά	  κοντά	  από	  την	  κύρια	  
πόρτα	  και	  δίπλα	  από	  το	  παγκάρι	  όπου	  δεν	  γίνεται	  μεγάλη	  συσσόρευση	  κόσμου	  παρατηρείται	  χαμηλότερη	  θερμοκρασία	  σε	  σύγκριση	  με	  αυτή	  
πάνω	  από	  το	  γυναικωνίτη.	  Τέλος,	  μεταξύ,	  κάτω	  και	  πάνω	  στο	  γυναικωνίτη	  οι	  θερμοκρασίες	  παρουσιάζουν	  την	  μεγαλύτερη	  διαφορά	  καθώς	  
παρουσιάζουν	  και	  ένα	  χαρακτήρα	  αντιστρόφως	  ανάλογο	  τις	  μέρες	  όπου	  η	  εκκλησία	  ήταν	  κλειστή	  ενώ	  τις	  μέρες	  λειτουργίας	  της	  η	  θερμοκρασίες	  
ανέβηκαν	  με	  αυτή	  πάνω	  στο	  γυναικωνίτη	  να	  είναι	  ψηλότερες	  καθώς	  υπήρχε	  συσσορευση	  κόσμου	  σε	  αυτό	  το	  σημείο	  της	  εκκλησίας.	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(πριν	  την	  πόρτα–στο	  βάθος)	  

Συμπεράσματα:	  Τα	  αποτελέσματα	  της	  σύγκρισης	  της	  συσκευής	  usb	  που	  είχε	  τοποθετηθεί	  στο	  βάθος	  της	  εκκλησίας	  σε	  σχέση	  με	  αυτή	  που	  
τοποθετήθηκε	  απέναντί	  της	  πριν	  την	  πόρτα	  στον	  τοίχο	  της	  εκκλησίας,έρχονται	  να	  αναθεωρήσουν	  τα	  αποτελέσματα	  της	  προηγούμενης	  καθώς	  ,	  
τα	  επίπεδα	  της	  θερμοκρασίας,	  ενώ	  τις	  μέρες	  όπου	  η	  εκκλησία	  λειτούργησε	  υπάρχει	  μια	  σχετικά	  ίδια	  πορεία	  των	  θερμοκρασιών	  που	  
καταγράφηκαν,	  όσον	  αφορά	  τις	  μέρες	  όπου	  η	  εκκλησία	  έμεινε	  κλειστή,	  δηλαδή	  από	  τις	  8	  του	  Απρίλη	  μέχρι	  και	  τις	  10	  του	  Απρίλη,	  παρουσιάζουν	  
διακυμάνσεις.Στο	  βάθος	  και	  κατασυνέπεια	  σχεδόν	  στο	  κέντρο	  της	  εκκλησίας	  οι	  μετρήσεις	  απεικονίζουν	  χαμηλότερες	  θερμοκρασίες	  παρά	  πριν	  
την	  πόρτα	  και	  κατασυνέπεια	  επιδερμικά	  του	  κτίσματος.	  	  Αυτό	  θα	  μπορούσε	  να	  ερμηνευτεί	  σαν	  διακύμανση	  θερμοκρασιών	  λόγω	  των	  απωλειών	  
των	  κουφωμάτων	  τις	  πόρτας.	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(εξωτερική	  θερμοκρασία	  –	  εσωτερική	  θερμοκρασία)	  

Συμπεράσματα:	  Η	  μεγάλη	  διαφορά	  στην	  εξωτερική	  και	  την	  εσωτερική	  θερμοκρασία	  της	  εκκλησίας	  του	  Αγίου	  Κασσιανού,	  οφείλεται	  στην	  
θερμική	  μάζα	  του	  κελύφους	  του	  κτιρίου.	  Επίσης,	  στο	  εσωτερικό	  της	  εκκλησίας	  οι	  θερμοκρασίες	  κυμαίνονται	  κοντά	  ή	  εντός	  της	  ζώνης	  της	  
θερμικής	  άνεσης	  ,	  ενώ	  στο	  εξωτερικό	  η	  θερμοκρασία	  παρουσιάζει	  διακυμάνσεις	  μεταξύ	  χαμηλότερων	  και	  ψηλότερων	  θερμοκρασιών	  εκτός	  της	  
ζώνης	  άνεσης	  ή	  οριακά	  αυτής.	  Αυτό	  θα	  μπορούσε	  να	  αποδωθεί	  στο	  γεγονός	  ότι	  η	  πέτρα	  έχει	  μεγάλη	  θερμοχωρητικότητα	  που	  είναι	  
διαφορετικός	  από	  το	  συντελεστή	  θερμομόνωσης.	  Επιπρόσθετα	  παρατηρείται	  πως	  ενώ	  οι	  θερμοκρασία	  εντός	  της	  εκκλησίας	  κυμαίνεται	  σε	  πιο	  
σταθερά	  επίπεδα,	  η	  εξωτερική	  θερμοκρασία	  από	  τις	  9	  του	  Απρίλη	  μέχρι	  και	  τις	  11	  τα	  ξημερώματα	  παρουσιάζει	  σε	  κάποια	  σημεία	  χαμηλότερες	  
θερμοκρασίες	  από	  αυτές	  του	  εσωτερικού.	  Αυτο	  υποδηλώνει	  πως	  το	  εσωτερικό	  απομονώνει	  την	  θερμοκρασία	  διατηρώντας	  έτσι	  ένα	  πιο	  
σταθερό	  επίπεδο	  στο	  εσωτερικό	  και	  κατασυνέπεια	  επιτυγχάνει	  ένα	  πιο	  άνετο	  περιβάλλον	  .	  	  
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Συγκρίσεις	  μεταξύ	  των	  έξι	  usb	  όσων	  αφορά	  τα	  αποτελέσματα	  από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  
(εσωτερική	  θερμοκρασία/κατάσταση	  -‐	  υγρασία)	  

Συμπεράσματα:	  Όσον	  αφορά	  την	  υγρασία	  παρατηρείται	  ότι	  παρουσιάζει	  επίπεδα	  που	  την	  καθιστούν	  αντιστρόφως	  ανάλογη	  της	  
θερμοκρασίας.Όπου	  αυτό	  αντικρούεται,	  -‐	  δηλαδή	  στις	  7	  του	  Απρίλη	  ως	  επ΄το	  πλήστον	  (Μ.Σάββατο)	  –	  θα	  μπορούσε	  να	  αποδωθεί	  για	  λόγους	  
χρήσεις,	  όπως	  το	  καθάρισμα	  και	  πιο	  συγκεκριμένα	  το	  σφουγγάρισμα	  του	  ναού	  και	  την	  χρήση	  υγροποιημένων	  καθαριστικών	  προϊόντων	  τις	  
περιπτώσεις	  όπου	  η	  εκκλησία	  χρειαζόταν	  περιποίηση.	  
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*	  Δημιουργία	  κανάβου	  στην	  κάτοψη	  της	  εκκλησίας	  του	  Αγίου	  Κασσιανού	  

	  

Αρχική	  Διαδικασία	  

Επίπεδα	  φυσικού	  φωτισμού	  επί	  τόπου	  

0.5x0.5x0.5	  μέτρο	  

Συμπεράσματα:	  Η	  επί	  τόπου	  καταμέτρηση	  του	  φυσικού	  φωτισμού	  στην	  εκκλησία	  του	  Άγιου	  Κασσιανού,	  
έγινε	  το	  Σάββατο	  21	  Απριλίου,	  στις	  9	  το	  πρωί	  και	  στις	  3	  το	  απόγευμα.	  Το	  όργανο	  μέτρησης	  που	  
χρησιμοποιήθηκε	  ήταν	  το	  φωτόμετρο.	  Παρατηρείται	  πως	  η	  ώρα	  9	  το	  πρωί	  το	  περισσότερο	  ποσοστο	  της	  
κάτοψης	  έχει	  φωτισμό	  κάτω	  από	  50	  lux	  (3,45%	  της	  κάτοψης	  φωτισμένο).	  Τα	  50	  lux	  θεωρούνται	  πολύ	  μικρός	  
αριθμός	  φωτισμού.	  Στις	  3	  το	  απόγευμα	  πάλι	  το	  περισσότερο	  ποσοστό	  φωτισμού	  αποτελείται	  κάτω	  από	  50	  lux	  
(7,82%	  της	  κάτοψης	  φωτισμένο),	  αλλά	  είναι	  λιγότερο	  από	  ότι	  στις	  9	  το	  πρωί.	  Και	  στις	  δύο	  περιπτώσεις	  
παρατηρείται	  πως	  ο	  φωτισμός	  υπάρχει	  δίπλα	  από	  τα	  ανοίγματα.	  
Στις	  9	  το	  πρωί	  ο	  φωτισμός	  δίπλα	  από	  τα	  ανοίγματα	  είναι	  περίπου	  μέχρι	  τα	  600	  lux,	  ενώ	  στις	  3	  το	  απόγευμα	  
φτάνει	  μέχρι	  και	  τα	  1000	  lux.	  	  Πάνω	  από	  500	  lux,	  ο	  φωτισμός	  θεωρείται	  μεγάλος	  εώς	  και	  πολύ	  μεγάλος.	  Επίσης	  
από	  τη	  κάτοψη	  είναι	  κατανοητό	  πως	  ο	  φωτισμός	  στο	  νότο	  είναι	  πιο	  δυνατός,	  ενώ	  παράλληλα	  στο	  βορρά	  
υπάρχει	  σταθερός	  φωτισμός.	  Επιπρόσθετα	  το	  φωτισμό	  στην	  εκκλησία	  είναι	  πολύ	  πιθανό	  να	  επηρεάζουν	  τα	  
πολλά	  και	  πυκνά	  έπιπλα	  που	  υπάρχουν.	  Από	  τις	  γραφικές	  παραστάσεις	  αντιλαμβανόμαστε	  πως	  ο	  φωτισμός	  σε	  
lux	  είναι	  	  περισσότερος	  στο	  απόγευμα.	  Στα	  δυτικά	  ανοίγματα	  ο	  φωτισμός	  τις	  πρωινές	  ώρες	  είναι	  περισσότερος	  
από	  ότι	  το	  απόγευμα.	  	  Και	  στις	  δύο	  περιπτώσεις	  τα	  ανατολικά	  ανοίγματα,	  στο	  ιερό	  παρέχουν	  το	  αρκετό	  
φωτισμό,	  το	  απόγευμα	  στα	  883	  Lux	  ενώ	  το	  πρωί	  στα	  565	  Lux.	  	  



ΚΑΤΟΨΗ	  -‐	  Επίπεδα	  φυσικού	  φωτισμού	  	  (Σαββατο	  21	  Απριλίου,	  09:00)	  	  	  	  



ΤΟΜΗ	  -‐	  Επίπεδα	  φυσικού	  φωτισμού	  	  (Σαββατο	  21	  Απριλίου,	  09:00)	  	  	  	  



ΚΑΤΟΨΗ	  -‐	  Επίπεδα	  φυσικού	  φωτισμού	  	  (Σαββατο	  21	  Απριλίου,	  15:00)	  	  	  	  



ΤΟΜΗ	  -‐	  Επίπεδα	  φυσικού	  φωτισμού	  	  (Σαββατο	  21	  Απριλίου,	  15:00)	  	  	  	  



400-‐450	  άτομα	  
22-‐23	  °C	  

	  
	  

100-‐150	  άτομα	  
17	  °C	  

	  
	  

150-‐200	  άτομα	  
21	  °C	  

	  
	  

CO2	  -‐	  Επίπεδα	  διοξειδίου	  του	  άνθρακα	  

8-‐10	  άτομα	  
20	  °C	  

	  
	  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:	  
Η	  επί	  τόπου	  καταμέτρηση	  του	  διοξειδίου	  του	  άνθρακα	  στην	  εκκλησία	  του	  Άγιου	  Κασσιανού,	  έγινε	  το	  Σάββατο	  7	  Απριλίου,	  από	  τις	  7:30	  	  μέχρι	  τις	  10:30	  το	  
πρωί.	  Παρατηρείται	  πως	  κατά	  τις	  πολύ	  πρωινές	  ώρες(7:30),	  αν	  και	  ο	  αριθμός	  των	  ατόμων	  έφτανε	  τους	  100,	  τα	  ποσοστά	  διοξειδίου	  ήταν	  σε	  χαμηλά	  επίπεδα	  -‐	  
498ppm.	  Κατα	  τη	  διάρκεια	  της	  λειτουργίας(8:30-‐9:30)	  ο	  αριθμός	  των	  ατόμων	  αυξήθηκε	  κατα	  πολύ	  και	  λόγω	  του	  συνεχής	  σβήσιμο	  των	  κεριών	  το	  ποσό	  
αυξήθηκε	  ραγδαία	  -‐	  1231ppm.	  Αφού	  ο	  αριθμός	  των	  ατόμων	  άρχισε	  να	  μειώνεται	  και	  με	  το	  άνοιγμα	  κάποιων	  ανοιγμάτων	  (πόρτες	  στη	  Δύση	  )	  τα	  επίπεδα	  
διοξειδίου	  έπεσαν	  -‐	  680ppm.	  Αργότερα,	  τα	  άτομα	  μειώθηκαν	  στους	  150-‐200	  και	  άνοιξαν	  οι	  πόρτες	  Δύση	  +	  Βορρά	  και	  Νότο.	  Παρόλα	  αυτά,	  ο	  μαζεμένος	  
κόσμος,	  σημειακά	  στο	  νοτειοανατολικό	  μέρος	  της	  εκκλησίας	  λόγω	  της	  Θείας	  Λειτουργίας(9:30-‐10:00),	  προκάλεσε	  στιγμιαία	  αύξηση	  του	  διοξειδίου	  του	  
άνθρακα	  -‐	  844ppm.	  Κατα	  το	  κλείσιμο	  της	  εκκλησίας,	  στο	  ναό	  βρίσκονταν	  8-‐10	  ατόμα,	  όλα	  τα	  ανοίγματα	  ήταν	  κλειστά	  και	  τα	  κεριά	  είχαν	  όλα	  σβήσει.	  Το	  ποσό	  
διοξειδίου	  του	  άνθρακα,	  είχε	  φτάσει	  τα	  548ppm	  και	  σταθεροποιήθηκε	  σε	  αυτά	  τα	  επίπεδα.	  

	  



Σάββατο	  07	  Απριλίου,	  07:30	  –	  Αρχή	  της	  λειτουργίας	  	  	  

_100	  άτομα	  
_17	  °C	  
_κλειστές	  οι	  πόρτες	  Βορρά-‐Νότο	  
_ανοιχτές	  οι	  πόρτες	  Δύση	  
_μικρός	  αριθμός	  αναμμένων	  κεριών	  

	  
	  



Σάββατο	  07	  Απριλίου,	  08:30	  –	  Στα	  μέσα	  της	  λειτουργίας	  	  	  

_400-‐450	  άτομα	  
_22-‐23	  °C	  
_κλειστές	  οι	  πόρτες	  Βορρά-‐Νότο	  
_ανοιχτές	  οι	  πόρτες	  Δύση	  
_αρκετός	  αριθμός	  αναμμένων	  κεριών	  

	  



Σάββατο	  07	  Απριλίου,	  09:30	  –	  Κατα	  τη	  διάρκεια	  της	  Θείας	  Κοινωνίας	  	  	  

_150-‐200	  άτομα	  
_21	  °C	  
_ανοιχτές	  οι	  πόρτες	  Δύση	  +	  Βορρά	  και	  Νότο	  

	  



Σάββατο	  07	  Απριλίου,	  10:30	  –	  Κλείσιμο	  της	  εκκλησίας	  	  	  

_8-‐10	  άτομα	  
_20	  °C	  
_κλείσιμο	  όλων	  των	  ανοιγμάτων	  
(παράθυρα-‐πόρτες)	  σε	  όλους	  τους	  προσανατολισμούς	  
_σβήσιμο	  κεριών	  	  

	  


