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Εισαγωγή

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, από το 2018, υλοποιεί πρόγραμμα συστηματικής καταγραφής σπαραγμάτων εντοίχιων ψηφιδωτών [1, 2, 3] που είτε προέρχονται από μνημεία αρμοδιότητάς της είτε αποτελούν ευρήματα ανασκαφικής έρευνας σε
θέσεις εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το πλούσιο αυτό υλικό, μαζί με τα σωζόμενα κατά χώραν εντοίχια ψηφιδωτά, αποτελούν ένα σπουδαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της τέχνης του ψηφιδωτού από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα στην πόλη [2]. Η
ανάγκη για τη συστηματική και τεκμηριωμένη καταγραφή και ταξινόμησή τους οδήγησε στον σχεδιασμό μίας εξειδικευμένης βάσης δεδομένων (Β.Δ.), ως αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας.
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Ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων και περιπτώσεις εφαρμογής

Για την υλοποίηση της Β.Δ. εξετάστηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων λογισμικών ανοικτού ή κλειστού κώδικα, όπως η Microsoft SQL Server, η SQLite (και πιο
φιλικών εφαρμογών της, όπως η DB Browser for SQLite και SQLite Studio). Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των δεδομένων και τις καταγραφείσες ανάγκες από την διεπιστημονική
ομάδα της Εφορείας επιλέχθηκε η χρήση της Microsoft Access και σχεδιάστηκε το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων της βάσης (Εικ. 1) [3].
Οι πληροφορίες εισάγονται στη Β.Δ. με βάση το διαχωρισμό του υλικού σε κατά χώραν σωζόμενα ψηφιδωτά (Εικ.3), σπαράγματα, σύνολα μεμονωμένων ψηφίδων (Εικ.2) και τμήματα
υποστρώματος και αφορούν: α) τις ψηφίδες (είδος/υλικό, χρώμα, σχήμα, διαστάσεις, ποσότητα), β) τα κονιάματα (σύσταση, δομή υποστρώματος και τεχνικές εφαρμογής (Εικ.4γ), γ) τα
στάδια κατασκευής, το γραπτό προσχέδιο και τις ιδιαίτερες τεχνικές ψηφοθέτησης (Εικ.4α-β, Εικ.5α), δ) τις βυζαντινές και σύγχρονες επεμβάσεις συντήρησης, επισκευής ή/και
ανακατασκευής των εντοίχιων ψηφιδωτών (Εικ.5β), ε) την κατάσταση διατήρησης/παθολογία (Εικ.4δ-ζ), στ) τη θεματολογία, ζ) πληροφορίες προέλευσης και αποθήκευσης.
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Εικ.4. Σπαράγματα και ψηφίδες που φέρουν διαφορετικές πληροφορίες
τεχνολογίας, διατήρησης και παθολογίας: α)-β) ίχνη του προσχεδίου
ψηφοθέτησης, γ) πλήρης στρωματογραφία, δ)-ζ) απώλειες, κρούστα,
ιριδισμοί, θερμικές αλλοιώσεις γυάλινων ψηφίδων.
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Εικ. 1. Το διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων της βάσης (Entity
Relationship model).
Εικ. 2. Παράδειγμα καταγραφής συλλογής ψηφίδων.
3

Εικ. 3. Παράδειγμα καταγραφής σωζόμενου κατά χώραν
ψηφιδωτού.

Προοπτικές αξιοποίησης και επέκτασης της βάσης δεδομένων

Η καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών που εισάγονται στη Β.Δ. αποτελεί απαρχή της περαιτέρω διεπιστημονικής μελέτης επιλεγμένων -βάσει προκαθορισμένων
κριτηρίων- δειγμάτων με την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων (OM, XRF, XRD, SEM-EDS κλπ.) με στόχους: α) τον φυσικοχημικό, μηχανικό και ορυκτολογικό χαρακτηρισμό των
συστατικών υλικών των ψηφίδων και των κονιαμάτων, β) τη συγκριτική μελέτη ευρημάτων που προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά διακοσμητικά σύνολα (Εικ. 5γ-δ), και γ) την
αξιολόγηση ειδικών ζητημάτων παθολογίας των υλικών κατασκευής, ως προαπαιτούμενο για τον σχεδιασμό εμπεριστατωμένης στρατηγικής διατήρησης των ψηφιδωτών που
σώζονται κατά χώραν στα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Τέλος, ο σχεδιασμός της Β.Δ. λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο αξιοποίησης ισχυρότερου λογισμικού, με στόχο την ανάπτυξη
μίας ευρύτατης διαδικτυακής εφαρμογής, σε πανελλαδική κλίμακα καταχώρησης, επεξεργασίας και πρόσβασης.

Εικ. 5. α) Παράδειγμα ημιτελούς ψηφοθέτησης, β)
απομάκρυνση χρυσών ψηφίδων, γ)-δ) συσχέτιση υπό
καταγραφή σπαράγματος με σωζόμενο κατά χώραν
ψηφιδωτό.
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