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Eleftherna, Crete 

Ελεύθερνα, Κρήτη 

Ερευνητικά Προγράμματα 2011 - 2013 / Research Projects 2011 - 2013 

Προγράμματα Εφαρμοσμένων Γεωφυσικών Ερευνών  

 Archaeological Prospection Research Projects 

Η αρχαι α Ελεύ θερνα βρι σκεται περι πού 
25 χιλιο μετρα νο τια-ανατολικα  τής πο -
λής τού Ρεθύ μνού στούς βο ρειούς προ -
ποδες τού Ψήλορει τή (Κρή τή). Ει ναι ε να 
απο  τα σήμαντικο τερα αστικα  κε ντρα 
τής Κρή τής με σύνεχή  κατοι κήσή απο  τα 
Γεώμετρικα -Αρχαι κα  χρο νια με χρι τήν 
πρώ ιμή βύζαντινή  εποχή . Το Πανεπιστή -
μιο Κρή τής διεξα γει σύστήματικε ς ανα-
σκαφε ς στο χώ ρο απο  το 1985 και πιο 
σύγκεκριμε να ή ανασκαφή  τού Τομε α ΙΙ 
στο λο φο Πύργι  ε χει δει ξει ο τι αποτε λε-
σε τήν Ακρο πολή και το κε ντρο τής πο -
λής ανα  τούς αιώ νες. 

Ancient Eleutherna is located about 25 
Km south-east of the city of Rethymno at 
the northern foothills of Mount Ida 
(Crete, Greece). It is one of the most im-
portant Cretan urban centers with a con-
stant occupation spanning from Geomet-
ric-Archaic up to early Byzantine era. 
University of Crete has been systemati-
cally excavating at the site since 1985. 
The excavation of Sector II at the hill 
Pyrgi has shown that it served as the 
Acropolis and the city center throughout 
the centuries, from the Ancient to Byzan-
tine era. The two rock-cut cisterns on the 
west slope of Pyrgi hill and the tunnel of 
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Οι δύ ο δεξαμενε ς πού ει ναι λαξεύμε νες 
στο βρα χο στή δύτική  πλαγια  τού λο φού 
Πύργι  και ή σή ραγγα τού ύδραγώγει ού 
τού οποι ού ή ει σοδος βρι σκεται στήν 
ανατολική  πλαγια  στο χώ ρο πού ονομα -
ζεται "Ανεμο μύλος", αποτελού ν τα δύ ο 
ορο σήμα στήν περιοχή  και τις σήμαντι-
κο τερες ύποδομε ς τής Ελεύ θερνας, πού 
σχετι ζονται με τή διαχει ρισή τών ύδα τι-
νών πο ρών τής αρχαι ας πο λής. Οι δεξα-
μενε ς ε χούν κατασκεύαστει  λαξεύ οντας 
τον μαργαι κο  ασβεστο λιθο, καλύ πτούν 
μια σύνολική  ε κτασή περι πού 800 τε-
τραγώνικώ ν με τρών και σύνδύαστικα  οι 
δύ ο δεξαμενε ς ε χούν χώρήτικο τήτα πού 
ύπολογι ζεται σε 5.500 κύβικα  με τρα νε-
ρού . Η σή ραγγα τού ύδραγώγει ού βρι -
σκεται περι πού 45-50 με τρα προς τα 
βο ρεια και κατα  μή κος τής ι δια διεύ θύν-
σής με τις δεξαμενε ς. Ει ναι θολώτή  με 
ε να κεντρικο  κανα λι και λαξεύμε νή και 
αύτή  στο βρα χο. Το με σο βα θος τής κο-
ρύφή ς τής σή ραγγας σε σχε σή με τήν 

επιφα νεια τού εδα φούς ει ναι 8 με τρα 
και οι διαστα σεις τής  κύμαι νονται μετα-
ξύ  2-3 με τρα ύ ψος και 2 με τρα πλα τος. 

Στις με ρες μας ή αρχαιολογική  ε ρεύνα 
σχετικα  με τήν διαχει ρισή τών ύδα τινών 
πο ρών στήν Ελεύ θερνα ε χει επικεντρώ-
θει  στή διερεύ νήσή ερώτήμα τών πού 
σχετι ζονται: α) με τον μήχανισμο  τής 
πλή ρώσής τών δεξαμενώ ν με νερο , β) με 
τον τρο πο πού γινο ταν ή διανομή  τού 
νερού  στήν αρχαι α πο λή και γ) με τή 

an aqueduct whose entrance is located 
at the east slope at the nearby site called 
“Anemomylos”, are the two landmarks 
on the Acropolis. Both of them constitut-
ed the most important infrastructures of 
Eleutherna, related to the water re-
sources management of the ancient city.  

The cisterns were dug into the marly 
limestone and cover a total area of about 
800 square meters. Their maximum 
combined capacity is estimated to 5,500 
cubic meters of water. The tunnel is lo-
cated about 45-50 meters to the north 
and along the same direction of the cis-
terns. It is rock-cut, vaulted with a cen-
tral channel. The mean burial depth of 
the top of the tunnel with respect to 
ground surface is 8 meters. The tunnel’s 
dimensions vary between 2-3 m height 
and 2 m width at its bottom. 

Nowadays the archaeological research of 
the water management in Eleutherna 
seeks to find valid explanations on spe-
cific problems related to: a) the mecha-
nism of the water filling of the cisterns, 
b) the way the water was distributed to 
the ancient city and c) the relation, if 
any, between the cisterns and the aque-
duct tunnel. Based on the above prob-
lematic, a high resolution three-
dimensional (3-D) Electrical Resistivity 
Tomography (ERT) was employed at the 
site of “Anemomylos” covering a total 
area of more than 1,900 square meters, 
in an attempt to approach these basic 
but still unanswered scientific questions, 
emphasizing mainly on the relation 
among the cisterns and the aqueduct 
tunnel. The survey was conducted in the 
framework of collaboration with the 
University of Crete in 2011 and 2012. 

Horizontal slices from increasing depths 
every one meter were extracted from the 
3-D volumetric resistivity model and 
overlaid on the topographic map of the 
area in an effort to spatially correlate the 
high amplitude resistivity anomalies 
with respect to the location of the cis-
terns and the aqueduct tunnel. The most 
prominent resistivity anomaly makes its 
appearance three meters below the 
ground surface and reaches up to the 
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σχε σή, αν ύπα ρχει, μεταξύ  τών δεξαμε-
νώ ν και τή σή ραγγα ύδραγώγει ού. Με 
βα σή τα σύγκεκριμε να προβλή ματα, ορ-
γανώ θήκε και πραγματοποιή θήκετο 
2011-2012 σε σύνεργασι α με το Πανεπι-
στή μιο Κρή τής (λεκ. Χριστι να Τσιγώνα -
κή) ε να προ γραμμα γεώφύσικώ ν δια-
σκοπή σεών με τήν με θοδο τής τρισδια -
στατής ήλεκτρική ς τομογραφι ας. Σύνο-
λικα  καλύ φθήκε σύνολική  επιφα νεια 
α νώ τών 1.900 τετραγώνικώ ν με τρών 
στή θε σή "Ανεμο μύλος", σε μια προσπα -
θεια να προσεγγιστού ν αύτα  τα βασικα  
αλλα  ακο μα αναπα ντήτα επιστήμονικα  
ερώτή ματα, δι νοντας ε μφασή κύρι ώς 
στή σχε σή μεταξύ  τών δεξαμενώ ν και 
τής σή ραγγας τού ύδραγώγει ού.  

Το τρισδια στατο γεώήλεκτρικο  μοντε λο 
τής περιοχή ς αποτύπώ θήκε με τήν μορ-
φή  οριζο ντιών τομώ ν αύξανομε νού βα -
θούς οι οποι ες γεώαναφε ρθήκαν στο 
τοπογραφικο  σχε διο τής περιοχή ς. Η πιο 
σήμαντική  γεώήλεκτρική  περιοχή  κα νει 
τήν εμφα νισή  τής τρι α με τρα κα τώ απο  
τήν επιφα νεια τού εδα φούς και φτα νει 
με χρι το βα θος επτα  με τρών . Έχει ελλει-
ψοειδε ς σχή μα, ει ναι προσανατολισμε νή 
κατα  μή κος τής κατεύ θύνσής ΝΔ-ΒΑ και 
ε χει διαστα σεις 11.5 με τρα και 5 με τρα 
αντι στοιχα . Η πιο σήμαντική  παρατή ρή-
σή ε γκειται στο γεγονο ς ο τι ή περιοχή  
αύτή  ει ναι εύθύγραμμισμε νή με τήν κα-
τεύ θύνσή τής σή ραγγας και εμφανι ζεται 
μετα  το σήμει ο τερματισμού  τής. Το 
σχή μα, ο προσανατολισμο ς και οι δια-
στα σεις αύτή ς τής περιοχή ς μπορει  να 
ύποδήλώ νούν τήν ύ παρξή μιας δομή ς 
πού βρι σκεται μεταξύ  τής σή ραγγας και 
τών δύ ο λαξεύτώ ν δεξαμενώ ν και σύνδε -
εται με μι α δεξαμενή  πού ανή κει στο ι διο 
ύδραύλικο  σύ στήμα και σχετι ζεται με τή 
διαχει ρισή τού νερού . Περαιτε ρώ αρχαι-
ολογική  ε ρεύνα θα μας επιτρε ψει να 
προσδιορι σούμε τήν ακριβή  μορφή  και 
τή χρή σή αύτή ς τής δομή ς. 

depth of seven meters. It has an ellipsoi-
dal shape and is oriented along the SW-
NE direction. In its full extend the long 
and the short axis of this anomaly is 11.5 
m and 5 m respectively. The most im-
portant observation lies on the fact that 
this area is aligned with the direction of 
the tunnel and actually it appears after 
the ending point of the pipe that reaches 
the wall of the tunnel. The shape, the ori-
entation and the dimensions of this high 
resistivity area can suggest the existence 
of a structure located between the tun-
nel and the two rock-cut cisterns. This is 
probably a cistern or a basin belonging 
to the same hydraulic system and relat-
ed to the management of water. Further 
archaeological investigation will enable 
us to define the exact form and use of 
this structure. 
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Palamari, Skyros 

Παλαμάρι, Σκύρος 

Η γεώφύσική  ε ρεύνα για τήν χαρτογρα -
φήσή τού οικισμού  τής Πρώ ιμής και τής 
Με σής Εποχή ς τού Χαλκού  στο Παλαμα -
ρι Σκύ ρού πραγματοποιή θήκε τήν περι ο-
δο 14-21 Μαι ού 2011 σε σύνεργασι α με 
τήν Επιστήμονική  Επιτροπή  Παλαμαρι -
ού Σκύ ρού. Σύγκεκριμε να ή διασκο πήσή 
εστια στήκε στο τμή μα τού αρχαιολογι-
κού  χώ ρού πού βρι σκεται εντο ς τών τει-
χώ ν πού οικισμού , ενώ  διερεύνή θήκαν 
και κα ποιες ακο μα περιοχε ς εκτο ς τών 
τειχώ ν. Σκοπο ς τών ερεύνώ ν ή ταν ο ε-
ντοπισμο ς οικοδομικώ ν κτισμα τών τού 
οικισμού . Οι γεώφύσικε ς διασκοπή σεις 
πραγματοποιή θήκαν με τής μεθο δούς 
τού γεώραντα ρ, τών μαγνήτικώ ν μετρή -
σεών και τής τρισδια στατής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας δι νοντας ε μφασή στήν λε-
πτομερή  χαρτογρα φήσή τού χώ ρού κα-
λύ πτοντας σύνολική  ε κτασή πα νώ απο  
5.000 τετραγώνικα  με τρα.  

Η πρώ τή δοκιμαστική  ανασκαφή  στήν 
περιοχή  οργανώ θήκε το 1981 απο  τήν 
το τε Έφορο Εύ βοιας και Σκύ ρού κα. Έβή 
Τούλού πα. Τα α φθονα κατα λοιπα επιτο -
πιας επεξεργασι ας τού οψιανού  οδή γή-
σαν στο σύμπε ρασμα ο τι ο οικισμο ς τού 
Παλαμαρι ού ύπή ρξε σταθμο ς στή διακι -
νήσή  τού κατα  τήν δια ρκεια τών προι -
στορικώ ν χρο νών. Η σήμασι α τής οχύ-
ρώμε νής πο λής τού Παλαμαρι ού ει ναι 
μεγα λή καθώ ς βρι σκεται στο κε ντρο 
σχεδο ν τού Αιγαι ού ο πού διασταύρώ νο-
νταν οι θαλα σσιοι δρο μοι επικοινώνι ας 
τών ακτώ ν και τών νήσιώ ν απο  τις Κύ-
κλα δες ώς το βο ρειο Αιγαι ο και απο  τα 
μικρασιατικα  παρα λια ώς τήν Εύ βοια 
και τον Παγασήτικο . Βασικο  στοιχει ο 
τής σήμασι ας τού Παλαμαρι ού αποτελει  
ή σύ νθετή και ισχύρή  οχύ ρώσή με πετα-
λο σχήμούς προμαχώ νες πού πλαισιώ -
νούν τήν οχύ ρώσή τού οικισμού . Σύνο-
πτικα  αύτο  πού τεκμήριώ νεται με χρι 
στιγμή ς απο  τα εύρή ματα τών ανασκα-
φώ ν ει ναι ή ύ παρξή ενο ς ακμαι ού παρα -
λιού οικισμού  πού ει χε μι α σύνεχή  κατοι -

The geophysical survey to map the set-
tlement of the Early and Middle Bronze 
Age at Palamari in Skyros island was 
conducted within the period of May 
2011 in collaboration with the Scientific 
Committee of Palamari Skyros. Specifi-
cally, the survey was mainly focused on 
the areas located within the town fortifi-
cation walls trying to identify construc-
tion buildings of the settlement. Ground 
penetrating radar, magnetic measure-
ments and three-dimensional electrical 
resistivity tomography were utilized for 
the detailed mapping of the area cover-
ing a total area of more than 5,000 
square meters. 

The first trial excavation project was or-
ganized in 1981 by the archaeologist Ms. 
Evi Touloupa. The abundant remains of 
obsidian led to the conclusion that the 
settlement was a node of reference for 
obsidian transportation during the pre-
historic times. Palamari is located almost 
in the center of the Aegean, on the cross-
roads of communication between Cycla-
des and northern Aegean as well as be-
tween Asia Minor and Evia and Pagassi-
tikos gulf. The strong fortification walls 
of the settlement comprise a landmark 
in the wider landscape of the site. The 
archaeological survey can clearly docu-
ment the existence of a thriving coastal 
settlement which had a continuous occu-
pation from the late Early Bronze Age to 
the early Middle Bronze Age, with at 
least four successive occupation phases. 

The existence of kilns and other labora-
tory facilities, the scattered slags and the 
constant occupation that continued for 
over a millennium, created high levels of 
noise in all geophysical measurements 
and especially in magnetic data. Magnet-
ic survey exhibited useful information 
mainly at the western part of the settle-
ment, where several distinct linear 
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κήσή απο  τα τε λή τής Πρώ ι μής Χαλκο-
κρατι ας  ε ώς τις αρχε ς τής Με σής Χαλκο-
κρατι ας, με 4 διαδοχικε ς φα σεις κατοι -
κήσής. 

H ύ παρξή οικιακώ ν φού ρνών, εργαστή-
ριακώ ν εγκαταστα σεών, το πλή θος τών 
μεταλλικώ ν σκεύώ ν και σκώριώ ν, κα-
θώ ς και οι διαφορετικε ς φα σεις κατοι -
κήσής πού σύνεχι στήκαν για πα νώ απο  
μι α χιλιετι α, δήμιού ργήσαν ύψήλα  επι -
πεδα θορύ βού σε ο λες τις γεώφύσικε ς 
μετρή σεις, αλλα  ιδιαι τερα στις μαγνήτι-
κε ς καταγραφε ς. Οι περισσο τερες χρή σι-
μες πλήροφορι ες τών μαγνήτικώ ν με-
τρή σεών προε ρχονται απο  το δύτικο  
τμή μα τού οικισμού , ο πού διακρι νονται 
αρκετε ς γραμμικε ς ανώμαλι ες πού μπο-
ρού ν να ταύτιστού ν με αρχιτεκτονικα  
κτή ρια. Οι μετρή σεις τής ήλεκτρική ς το-
μογραφι ας ε δώσαν και αύτε ς κα ποια 
γραμμικα  στοιχει α πού χαρακτήρι ζονται 
απο  ύψήλε ς τιμε ς τής ήλεκτρική ς αντι -
στασής και οι οποι ες μπορού ν να σύσχε-
τιστού ν με αρχιτεκτονικε ς κατασκεύε ς ή  
ακο μα και σύγκεντρώ σεις λι θών πού 
ε χούν καταρρεύ σει απο  τις τοιχοδομε ς 
αύτώ ν. Η μεγαλύ τερή πλήροφορι α σχε-
τικα  με τα αρχιτεκτονικα  κατα λοιπα τού 
οικισμού  προή λθε απο  τις μετρή σεις τού 
γεώραντα ρ πού πραγματοποιή θήκαν με 
πολύ  ύψήλή  ανα λύσή. Για τήν καλύ τερή 
ερμήνει α τών γεώφύσικώ ν ανώμαλιώ ν 
και τήν σύσχε τισή  τούς με τήν γεώμορ-
φολογι α τής περιοχή ς, ε γινε γεώαναφο-
ρα  ο λών τών γεώφύσικώ ν χαρτώ ν στο 
τοπογραφικο  σχε διο τών καννα βών και 
στήν γεώαναφερμε νή αεροφώτογραφι α 
τής περιοχή ς.  

anomalies can be identified. The ERT 
measurements also outlined certain line-
ar elements characterized by high values 
of resistivity which can be associated 

with architectural structures or even 
collapsed concentrations of stones. The 
majority of the information about the 
architectural remains of the settlement 
came from the high resolution GPR sur-
vey. The integration and interpretation 
of the collected data was made possible 
through the rectification of the geophysi-
cal maps on the aerial photo and topo-
graphic map of the site that helped to 
correlate the excavated structures with 
the geophysical linear anomalies and 
complete the urban network of the forti-
fied settlement. 
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Zominthos, Crete 

Ζώμινθος, Κρήτη 

Η Ζώ μινθος βρι σκεται στήν οροσειρα  
τού Ψήλορει τή στο κε ντρο τής Κρή τής 
και εντοπι ζεται στο ομώ νύμο οροπε διο 
τής Ζώμι νθού σε ύψο μετρο 1.187μ. και 
7,5 χλμ. νοτιο-ανατολικα  απο  τα Ανώ -
γεια στο δρο μο προς το οροπε διο τής 
Νι δας. Το 2011 (20-22 Ιούλι ού) πραγμα-
τοποιή θήκε ή γεώφύσική  χαρτογρα φή-
σή στήν περιοχή  «Μνή ματα» απε ναντι 
απο  τον ύφιστα μενο χώ ρο τής ανασκα-
φή ς. Στις 2 Ιούλι ού 2013 ή γεώφύσική  
ε ρεύνα επεκτα θήκε σε τμή ματα γύ ρώ 
απο  τήν ανασκαφή . Το προ γραμμα τών 
γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών πραγματο-
ποιή θήκε σε σύνεργασι α με τήν αρχαιο-
λο γο κ. Έφή Σαπούνα -Σακελλαρα κή κα-
λύ πτοντας σύνολική  ε κτασή πα νώ απο  
3.000 τετραγώνικα  κατα  τήν δια ρκεια 
τών δύ ο φα σεών. Οι γεώφύσικε ς δια-
σκοπή σεις πραγματοποιή θήκαν με τις 
μεθο δούς τού γεώραντα ρ, τών μαγνήτι-
κώ ν μετρή σεών, τής ήλεκτρική ς αντι -
στασής τού εδα φούς και τής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας δι νοντας ε μφασή στήν λε-
πτομερή  χαρτογρα φήσή τού χώ ρού. Ε-
πι σής το 2013 ε γινε χρή σή γεώραντα ρ 
τελεύται ας τεχνολογι ας με array κε-
ραιώ ν με 3D κα λύψή 8cm και στις δύ ο 
διεύθύ νσεις. 

Η σύ νθεσή τών αποτελεσμα τών με τις 
διαφορετικε ς τεχνικε ς πού εφαρμο στή-
καν στήν περιοχή  «Μνή ματα» παρούσια -
ζει μι α καλή  κατα στασή τής διατή ρήσής 
τών ύπεδα φειών αρχιτεκτονικώ ν δο-
μώ ν. Η πύκνο τήτα τών κτισμα τών ει ναι 
μεγαλύ τερή στα ανατολικα  τού τύροκο-
μει ού ΤΥΡ1 ο πού και παρατήρει ται το 
μεγαλύ τερο αρχαιολογικο  ενδιαφε ρον, 
ενώ  κα ποιες αρχιτεκτονικε ς δομε ς εντο-
πι ζονται επι σής στο κεντρικο  και νο τιο 
τμή μα τής περιοχή ς. Πιο σύγκεκριμε να, 
τα τμή ματα τών τοιχοδομώ ν πού παρα-
τήρού νται ανατολικα  τού τύροκομει ού 
(Περιοχή  Α) ύποδεικνύ ούν τήν παρούσι α 
ενο ς κτιριακού  σύγκροτή ματος διαστα -
σεών 20x16m.  Το σύγκρο τήμα αύτο  

Zominthos is situated in the mountain of 
Psiloreitis at the center of Crete at an 
altitude of 1.187 m about 7.5 km south-
east of Anoghia on the way to the plat-
eau of Nida. In 2011 (20th-22nd of July) 
a geophysical mapping project was orga-
nized at the site “Mnimata” across the 
current excavation site. On July 2nd, 
2013, the geophysical survey was ex-
tended to parts of the site around the 
excavation. The geophysical survey was 
conducted in collaboration with the ar-
chaeologist Efi Sapouna-Sakellaraki and 
covered a total area of more than 3,000 
square meters during the two different 
project phases. Geophysical surveys 
were performed by the methods of 
ground penetrating radar, magnetic gra-
diometry, electrical resistance of the soil 
and electrical resistivity tomography 
emphasizing on the detailed mapping of 
the area. During the 2013 season the 
new multichannel GPR system (Mala Mi-
ra) was used aiming to truly 3D coverage 
with 8cm mapping resolution in both 
directions. 

The synthesis of the results with the dif-
ferent geophysical techniques that ap-
plied at the site “Mnimata” shows a good 
conservation status of the subsurface 
architectural structures. The density of 
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φαι νεται να ε χει προσανατολισμο  Α-Δ 
(με ελαφρα  κλι σή προς τα ΒΑ-ΝΔ). Επι -
σής εμφανι ζονται εσώτερικα  χώρι σματα 
πού ενδεχομε νώς σύνδε ονται με τήν πα-
ρούσι α εσώτερικώ ν δώματι ών. Αντι θε-
τα, στήν Περιοχή  Δ, νο τια τού τύροκο-
μει ού ΤΥΡ1, οι ενδει ξεις πού ύπα ρχούν 
απο  τις γεώφύσικε ς μετρή σεις σύνα γούν 
μι α κακή  διατή ρήσή τών ύπεδα φειών 

αρχιτεκτονικώ ν μελώ ν.  

Όσον αφορα  τήν περιοχή  δι πλα στήν 
ανασκαφή  πού διερεύνή θήκε στο 2013 
ή πιο λεπτομερή ς πλήροφορι α σχετικα  
με τα αρχιτεκτονικα  κατα λοιπα προή λθε 
απο  τις μετρή σεις τού γεώραντα ρ. Πιο 
σύγκεκριμε να οι σχετιζο μενοι ανακλα-
στή ρες με τα αρχιτεκτονικα  κατα λοιπα 
ξεκινού ν ή δή απο  τα επιφανειακα  στρώ -
ματα (~15-30cm). Τμή μα τών ανώμα-
λιώ ν με το γεώραντα ρ επιβεβαιώ θήκαν 
και με τις μαγνήτικε ς μετρή σεις πού γε-
νικα  δει χνούν τήν ύ παρξή ενο ς ακο μα 
δώματι ού διαστα σεών περι πού 6x6.5 m 
καθώ ς και τμή ματα τοιχοδομώ ν.  

buildings is greater towards the east of 
the cheese factory TYR1, while some ar-
chitectural structures are also found at 
the central and southern part of the re-
gion. More specifically, wall sections that 
are observed east of the cheese factory 
(Region A) indicate the presence of a 
building complex with dimensions 
20x16m. The complex seems to have an 
EW orientation (with a slight deviation 
to the NE-SW). Furthermore the complex 
seems to have internal divisions indicat-
ing the presence of different rooms. In 
contrast, the Area D, south of the cheese 
factory TYR1, indicate a poor preserva-
tion for the buried architectural remains. 

Regarding the area next to the excava-
tion that was investigated in 2013, GPR 
measurements provided the most de-
tailed information for the architectural 
remains. More specifically the reflectors 
correlated with architectural remains 
appear in the upper layers (~ 15-30cm). 
Part of the GPR anomalies were con-
firmed by the magnetic measurements 
indicating the existence of another room 
and sections of walls.  
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Aptera Chania 

Άπτερα, Χανιά 

Η αρχαι α πο λή τής Άπτερας βρι σκεται 

στο ανατολικο  τμή μα τής Κρή τής. Η δε-

ξαμενή  με το χαρακτήριστικο  σχή μα L, 

πού ει ναι εμφανή ς στον αρχαιολογικο  

χώ ρο, ύποδήλώ νει εκτεταμε νή χρή σή 

τών ύδα τινών πο ρών. Η ε ρεύνα με χρι 

σή μερα πού σχετικα  με τον τρο πο τής 

παροχή ς τού νερού  στήν δεξαμενή  ει ναι 

ούσιαστικα  ήμιτελή ς δι νοντας σήμαντι-

The ancient town of Aptera is located in 
the western part of the Island of Crete. 
The prominent size of the L-shaped cis-
tern that is visible today suggests the 
intensive domestic use of the water. The 
existing research on the method of the 
water supply for the cistern is inconclu-
sive.  There is no indication of the exist-
ence of remnants of either rain harvest-
ing structure or an aqueduct.  Therefore 
it is wide open area for research and 
field investigations. 

The compilation of a terrain-based hy-
drologic model within a GIS platform 
outlined the possible drainage area to 
the main L-shaped cistern in Apteram 
which is related to the modern road 
leading to Aptera. The end of the modern 
road almost touches the corner of the 
cistern. This coincidence indicates a pos-
sibility of the existence of the water sup-
ply structure that could be used to fill 
the cistern with the surface runoff. 

A geophysical campaign at Aptera was 
organized in the summer of 2012 to test 
this hypothesis. The survey was carried 
out under the collaboration of FORTH 
and TEI of Crete with the Lehman Col-
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κε ς δύνατο τήτες περαιτε ρώ σύστήματι-

κή ς διερεύ νήσής. 

Η κατασκεύή  ενο ς ύδρολογικού  μοντε -

λού βασισμε νο στο τοπογραφικο  ανα -

γλύφο τής περιοχή ς βοή θήσε στον καθο-

ρισμο  τής ζώ νής αποστρα γγισής τής δε-

ξαμενή ς, ή οποι α σχετι ζεται με το σύ γ-

χρονο χώμα τινο δρο μο πού οδήγει  στήν 

ει σοδο τού αρχαιολογικού  χώ ρού. Ού-

σιαστικα  το πε ρας τού δρο μού αύτού  

ε ρχεται σε επαφή  με τήν α κρή τής δεξα-

μενή ς. Το γεγονο ς αύτο  οδήγει  στο πρώ-

ταρχικο  σύμπε ρασμα τής ύ παρξής μι ας 

κατασκεύή ς (χαντα κι- ή  μικρή  τα φρο) 

πού θα μπορού σε να χρήσιμοποιήθει  για 

τήν μεταφορα  τού νερού  στήν δεξαμενή . 

Κατα  τήν δια ρκεια τού καλοκαιριού  τού 

2012 διοργανώ θήκε μι α γεώφύσική  

ε ρεύνα στο πλαι σιο τής σύνεργασι ας 

μεταξύ  τού ΙΤΕ, τού ΤΕΙ Κρή τής και τού 

Lehman College, City University of New 

York. Οι μετρή σεις επικεντρώ θήκαν κα-

τα  μή κος τού δρο μού εφαρμο ζοντας τις 

τεχνικε ς τού Γεώραντα ρ (GPR) και τών 

Ηλεκτρομαγνήτικώ ν μεθο δών παροδι-

κώ ν κύμα τών (TEM). Με το γεώραντα ρ 

εντοπι στήκαν γραμμικοι  ισχύροι  ανα-

κλαστή ρες με διεύ θύνσή ΝΑ-ΒΔ και σε 

μικρο  βα θος απο  τήν επιφα νεια τού δρο -

μού (20-60 cm). Η γραμμικο τήτα και ή 

διεύ θύνσή αύτώ ν τών ανώμαλιώ ν θα 

μπορού σε να δικαιολογή σει τήν ύ παρξή 

μι ας θαμμε νής αρχιτεκτονική ς δομή ς για 

τήν σύλλογή  και μεταφορα  τού νερού  

στή δεξαμενή . Οι επιπλε ον μετρή σεις 

ΤΕΜ επιβεβαι ώσαν τούλα χιστον μι α α-

πο  αύτε ς τις γραμμικε ς ανώμαλι ες.  

lege, City University of New York. 
Ground Penetrating Radar (GPR) and 
Transient Electromagnetic Method 
(TEM) were applied to identify possible 
structures. The GPR survey produced a 
number of linear separated anomalies 
which are aligned in the South East – 
North West direction. They have quite 
superficial appearance since they are 
registered within the depth range 20 to 
60 cm below the surface of the road 
leading to the entrance of the archaeo-
logical site. It is prominent that these 
anomalies follow the same orientation. 

 The attribute, linearity and the orienta-
tion of these anomalies could possibly 
justify the existence of a subsurface 
structure to collect the water. The dis-
continuous nature of these linear anom-
alies could reflect the fact that the struc-
ture is partially destroyed. TEM survey 
revealed at least one anomaly coinci-
dence with GPR distinguished anomaly 
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Alepotrypa Cave, Diros 

Σπήλαιο Αλεπότρυπας, Διρός 

Τήν περι οδο απο  31 Ιούνι ού ε ώς 5 Ιούλι -
ού 2012 πραγματοποιή θήκε στήν Αλε-
πο τρύπα σε σύνεργασι α με το Μούσει ο 
Φύσική ς Ιστορι ας τού Σικα γο ε να προ -
γραμμα γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών και 
φώτογραμμετρι ας το εντα σσεται στο 
γενικο τερο πλαι σιο τού προγρα μματος 
«Diros Project». Το προ γραμμα αύτο  α-
ποτελει  μι α διεθνή  σύνεργασι α μεταξύ  
Ελλή νών και Αμερικα νών επιστήμο νών 
πού σκοπο  ε χει τή μελε τή τών κοινώνι-
κώ ν και ανθρώπολογικώ ν δύναμικώ ν 
στήν χερσο νήσο τής Μα νής. Το σπή λαιο 
τής Αλεπο τρύπας ανακαλύ φθήκε το 
1958 και θεώρει ται ε να απο  τα πιο σή-
μαντικα  σπή λαια τής Νεολιθική ς περιο -
δού στήν Ελλα δα. Σύ μφώνα με τις αρ-
χαιολογικε ς μελε τες το σπή λαιο κατοι-
κή θήκε κατα  τήν δια ρκεια τής Ύστερής 
Νεολιθική ς περιο δού (5400-3200 π.Χ.) 
και χρήσιμοποιή θήκε ώς αποθήκεύτικο ς 
χώ ρος καθώ ς και ώς με ρος ταφή ς και 
λατρει ας τών νεκρώ ν. 

Σκοπο ς τών γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών 
ή ταν ή χαρτογρα φήσή πιθανώ ν ύπεδα -
φειών αρχιτεκτονικώ ν και τα φών στήν 
Ακρο πολή τής περιοχή ς. Οι γεώφύσικε ς 
μετρή σεις επικεντρώ θήκαν σε σύγκεκρι-
με νες αναβαθμι δες λο γώ τού βραχώ δούς 
και ανώ μαλού τοπογραφικού  ανα γλύ-
φού τής περιοχή ς. Για τήν ενι σχύσή τής 
αξιοπιστι ας τών τελικώ ν αποτελεσμα -
τών εφαρμο στήκαν τε σσερις γεώφύσι-

The geophysical prospection survey at 
the archaeological site of Alepotrypa at 
Diros (Mani-Peloponnese) was carried 
out in the period of 31st June – 5th July 
2012 (collaboration of FORTH with the 
Chicago Field Museum of Natural Histo-
ry). The geophysical survey was materi-
alized under the framework of the wider 
archaeological campaign of Diros Project 
which is an international, multi-
disciplinary Greek-American project that 
explores the human social dynamics on 
the Mani Peninsula. Alepotrypa cave was 
discovered in 1958 and it is considered 
as one of the largest and most important 
Neolithic caves in Greece. The archaeo-
logical evidence indicates that the cave 
was inhabited during the Late and Final 
Neolithic period (5400-3200 BC) and 
was utilized as a storage place as well as 
for the burial and worship of the dead. 

The goal of the geophysical prospection 
research campaign was to reveal struc-
tures and burials on the Acropolis of the 
site. The rocky and uneven terrain 
forced the geophysical survey to concen-
trate on specific terraces, after the clean-
ing activities that were first undertaken. 
In order to maximize the results of the 
geophysical prospection and test the 
quality of the signals collected, four 
methods were applied in the site: mag-
netic gradiometry, electrical resistivity 
tomography, multi-frequency electro-
magnetic and ground penetrating radar. 
Furthermore a photogrammetric investi-
gation (testing-phase) inside Alepotrypa 
Cave was also undertaken.  

The importance of the manifold geo-
physical strategy to survey the promon-
tory to the NE of Alepotrypa cave in Di-
ros has been clearly demonstrated. Each 
one of the methods applied has been 
able to suggest specific targets in terms 
of the physical quantity measured and 
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κε ς τεχνικε ς: μαγνήτική  με θοδος, ήλε-
κτρική  τομογραφι α, ύπεδα φειο ραντα ρ, 
ήλεκτρομαγνήτικε ς μετρή σεις σε διαφο-
ρετικε ς σύχνο τήτες.  

Η σύνδύαστική  εφαρμογή  διαφορετικώ ν 
γεώφύσικώ ν τεχνικώ ν στήν Ακρο πολή 
αποτε λεσε τή βε λτιστή επιλογή  σχετικα  
με τήν πιο ολοκλήρώμε νή διασκο πήσή 
τής περιοχή ς ενδιαφε ροντος. Κα θε γεώ-
φύσική  με θοδος ει ναι εύαι σθήτή σε σύ-
γκεκριμε νούς στο χούς ανα λογα με τις 
φύσικε ς ποσο τήτες τού ύπεδα φούς πού 
μετριού νται. Σε γενικε ς γραμμε ς ή με θο-
δος τού γεώραντα ρ και τής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας ε δώσαν σύγκριτικα  καλύ -
τερα αποτελε σματα σε σχε σή με τις μα-
γνήτικε ς και ήλεκτρομαγνήτικε ς μετρή -
σεις. Το ανώ μαλο τοπογραφικο  ανα γλύ-
φο σε σύνδύασμο  με τήν ύ παρξή ανα-
βαθμι δών και τήν ύψήλή  σύγκε ντρώσή 
σιδήρού χών ορύκτώ ν στα επιφανειακα  
εδαφικα  στρώ ματα δύσκο λεψαν τήν 
σύλλογή  και τήν ερμήνει α τών αποτελε-
σμα τών. Με ο λες τις μεθο δούς εντοπι -
στήκαν μι α σειρα  απο  μεμονώμε νες γεώ-
φύσικε ς ανώμαλι ες στις α κρες αλλα  και 
στο επι πεδο τμή μα τών αναβαθμι δών, 
κα τι το οποι ο ή ταν αναμενο μενο, αλλα  
απο  τήν α λλή οι εντοπιζο μενες περιοχε ς 
ε χούν σχετικα  μικρή  σύσχε τισή ανα μεσα 
στις διαφορετικε ς γεώφύσικε ς τεχνικε ς 
πού χρήσιμοποιή θήκαν. 

the properties of the subsurface.  The 
employment of different methods for the 
scanning of the site was valuable, since 
they provided complementary infor-
mation and thus helped the delineation 
of the most significant features that were 
suggested by the various approaches. In 
general, the GPR and ERT resulted the 
best results compared to the magnetics 
and the EM surveys.  The area has been 
relatively difficult to survey due to bed-
rock outcrops, the existence of terraces 
and the high iron content of the soils. A 
number of isolated anomalies have been 
identified by all methods, some of them 
at the edges of the terrace walls and oth-
ers within the plateau of the terraces.  
The isolated nature of features was ex-
pected but on the other hand the various 
anomalies identified have a low correla-
tion among the various techniques em-
ployed.  
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Thebes is located between Athens and 
Delphi, and in the past has been one of 
the major ancient cities, the largest in 
the area of Boeotia. Thebes, was inhabit-
ed since the Neolithic times, increasing 
its power steadily to reach its peak dur-
ing the Mycenaean and Classical periods. 
It has been known to be the birthplace of 
Hercules and Oedipus and many stand-
ing monuments reveal the status of its 
influence in the wider region. In particu-
lar, the sanctuary of Ismenion Hill, ap-
praised by Herodotus and Pindar, is lo-
cated within the outer limits of the mod-
ern town, remaining almost unexplored, 
with the exception of the two past non 
systematic archaeological investigations 
(1910-1917 and 1967). As a result of the 
past campaigns, the west section of the 
ancient temple has been exposed.  

In 2011, a team from Bucknell University 
(Prof. Stephanie Larson and Prof. Kevin 
Daly) initiated a 3 year archaeological 
project. In 2012, our team scanned an 
area of more than 10,000 square meters 
on top of the hill and at the parking place 
of the bus station through magnetic 
(vertical magnetic gradient), electrical 
resistance (Twin Probe), electrical resis-
tivity tomography (ERT) and Ground 
Penetrating Radar (GPR) techniques.  
The goal was to provide complementary 
information to the previous campaigns 
and support the future excavation 
works. Further to the geophysical inves-

Ismenion Hill, Thebes 

Ισμένιος Λόφος, Θήβα 

Η Θή βα βρι σκεται ανα μεσα στήν Αθή να 
και τούς Δελφού ς και αποτε λεσε μι α απο  
τις πιο σήμαντικε ς πο λεις τού αρχαι ού 
ελλήνικού  κο σμού, ε χοντας αποδει ξεις 
κατοι κήσής απο  τήν Νεολιθική  περι οδο 
ε ώς τούς Κλασσικού ς και Μύκήναι κού ς 
χρο νούς, οπο τε και ε φτασε στο απο γειο 
τής ακμή ς τής. Ει ναι γνώστή  ώς ή γενε -
τειρα τού Ηρακλή  και τού Οιδι ποδα, ενώ  
τα ορατα  μνήμει α δει χνούν τή μεγα λή 
ιστορική  και αρχαιολογική  τής σήμασι α. 
Πιο σύγκεκριμε να το ιερο  τού Ισμε νιού 
Απο λλώνα αναφε ρεται απο  τον Ηρο δο-
το και το Πι νδαρο και βρι σκεται στον 
ομώ νύμο λο φο στα ο ρια τής σήμερινή ς 
πο λής. Το ιερο  ε χει διερεύνήθει  κατα  το 
παρελθο ν (1910-1917 and 1967) με σώ 
μή σύστήματικώ ν ανασκαφικώ ν προ-
γραμμα τών, οι οποι ες αποκα λύψαν τήν 
ανατολική  πλεύρα  τού ναού . 

Το 2011 ή επιστήμονική  ομα δα απο  το 
πανεπιστή μιο τού Bucknell με τήν επι -
βλεψή τών Καθ. Stephanie Larson Kevin 
Daly ξεκι νήσε ε να νε ο τριετε ς αρχαιολο-
γικο  προ γραμμα. Το 2012 ή ομα δα τού 
εργαστήρι ού μας προχώ ρήσε στή χαρτο-
γρα φήσή μι ας ε κτασής α νώ τών 10.000 
τετραγώνικώ ν με τρών στήν κορύφή  τού 
λο φού και στον χώ ρο στα θμεύσής τών 
ύπεραστικώ ν ΚΤΕΛ. Χρήσιμοποιή θήκαν 
οι τεχνικε ς τής ήλεκτρική ς και μαγνήτι-
κή ς χαρτογρα φήσής, τής ήλεκτρική ς το-
μογραφι ας και τού γεώραντα ρ. Σκοπο ς 
τής γεώφύσική ς χαρτογρα φήσής ή ταν 
κύρι ώς ή ύποστή ριξή τών μελλοντικώ ν 
ανασκαφικώ ν εργασιώ ν στήν περιοχή . 
Επιπλε ον τών γεώφύσικώ ν μετρή σεών 
πραγματοποιή θήκε επι σής μι α τρισδια -
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στατή αναπαρα στασή τού ιερού  τού Α-
πο λλώνα με σώ φώτογραμμετρι ας. 

Η ήλεκτρική  χαρτογρα φήσή ε δώσε σή-
μαντικα  αποτελε σματα, παρο λα τα σχε-
τικα  ύψήλα  επι πεδα θορύ βού πού ει χαν 
οι πρώταρχικε ς μετρή σεις. Η σύνε χεια 
τού ναού  προς τα νο τια καταγρα φήκε 
στις στρώματογραφι ες εικο νες τής ήλε-
κτρική ς τομογραφι ας με χρι το βα θος 
τού 0.5-1.0 με τρού απο  τήν επιφα νεια 
τού εδα φούς. Το γεώρατνα ρ ε δώσε τις 
πιο εύκρινει ς εικο νες τού ύπεδα φούς 
καθώ ς εγγρα φήκαν ισχύρε ς ανακλα σεις 
το σο στήν περιοχή  τής στα θμεύσής τών 
ύπεραστικώ ν ΚΤΕΛ ο σο και τήν κορύφή  
τού λο φού. Οι περιοχε ς αύτε ς σχετι ζο-
νται με θαμμε νούς τοι χούς και τήν σύνε -
χεια τού ναού  τού Απο λλώνα προς τα 
βο ρεια, νο τια και ανατολικα  αντι στοιχα, 
πού φτα νούν με χρι το ε να με τρο απο  
τήν επιφα νεια τού εδα φούς. 

tigations the temple of Ismenion Apollo 
was reconstructed through photogram-
metry. 

Both the electrical resistivity tomogra-
phy (ERT) and the soil resistance meas-
urements produced informative da-
tasets, although the soil resistance meas-
urements did not expand through the 
rest of the hill, as they proved to suffer 
from increased level of noise.  The ERT 
data indicated high resistivity values to-
wards the assumed south side of the 
sanctuary up to a depth of 50-100cm 
below the surface. The ground penetrat-
ing radar survey was the most successful 
of the applied techniques since it pro-
duced a number of features that can be 
clearly distinguished and some of them 
can actually be confirmed by the rest of 
the techniques. Strong GPR reflectors at 
the parking place are related most prob-
ably to wall features. Similar signatures 
signify the continuation of the sanctuary 
towards the north, south and the east 
with the wall foundations buried in a 
depth less than 1 meter. 
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The geophysical prospection survey at 
the archaeological site of Zagora was 
carried out in the period of 16 -26 Octo-
ber 2012 under the collaboration of IMS-
FORTH with the University of Sydney, 
Australia, within the framework of a 
wider archaeological campaign of the 
University of Sydney that aims to the 
study of the Early Iron Age settlement of 
Zagora. The first systematic excavations 
(under the auspices of the University of 
Sydney and the Archaeological Society of 
Athens) in the settlement were conduct-
ed within the period of 1967-1974 re-
sulting in the identification of more than 
25 stone built houses. A Geometric sanc-
tuary has been also located at a promi-
nent position within the settlement. A 
large defensive fortification wall, built of 
schist and marble, runs around the set-
tlement. Outside the settlement, three 
burials suggest the existence of a Geo-
metric period cemetery. 

The current archaeological mission aims 
at better documentation of the settle-
ment through the cleaning of the vegeta-
tion, the topographic mapping of the sur-
face monuments, the geophysical map-
ping of the subsurface the surface sur-
veying of the area and the opening of 
excavation trenches. In order to maxim-
ize the results of the geophysical pro-
spection, four methods were applied in 
the site: magnetic, electrical resistance, 
electrical conductivity and ground pene-
trating radar. The investigations were 
focused in various sections of the settle-
ment, inside and outside the fortification 
walls based on the available open space. 

In general, all geophysical methods suf-
fered due to the conditions that exist in 
the settlement.  Stone piles that have 
been created in the recent times for the 
intensive cultivation of the land and 
thick vegetation (most of the times 

Zagora, Andros 

Ζαγορά, Άνδρος 

Οι γεώφύσικε ς διασκοπή σεις στήν Ζαγο-
ρα  τής Άνδρού πραγματοποιή θήκαν τήν 
περι οδο 16-26 Οκτώβρι ού 2012 στο 
πλαι σιο τής σύνεργασι ας τού ΙΜΣ-ΙΤΕ με 
το πανεπιστή μιο τού Σύ δνεύ  
(Αύστραλι α). Η σύνεργασι α αύτή  εντα σ-
σεται στο γενικο τερο αρχαιολογικο  προ -
γραμμα τού πανεπιστήμι ού τού Σύ δνεύ  
για τήν μελε τή Πρώ ιμής Εποχή ς τού Σι-
δή ρού τής Ζαγορα . Οι πρώ τες σύστήμα-
τικε ς ανασκαφε ς στήν περιοχή  πραγμα-
τοποιή θήκαν με τήν επι βλεψή τού πανε-
πιστήμι ού τού Σύ δνεύ  και τής Αρχαιολο-
γική ς Εταιρει ας τής Αθή νας τήν περι οδο 
1967-1974 με αποτε λεσμα τον εντοπι-
σμο  πα νώ απο  25 πε τρινα σπι τια και 
ενο ς ιερού  τής Γεώμετρική ς Περιο δού. Ο 
οικισμο ς περιστοιχι ζεται απο  κτιστο  πε -
τρινο οχύρώματικο  τει χος ενώ  ε ξώ απο  
τον οικισμο  βρι σκονται τρεις τα φοι επι -
σής τών Γεώμετρικώ ν Χρο νών.  

Η νε α αρχαιολογική  αποστολή  ε χει ώς 
στο χο τήν περαιτε ρώ τεκμήρι ώσή τού 
οικισμού  με τον καθαρισμο  απο  τήν βλα -
στήσή, τήν τοπογραφική  αποτύ πώσή 
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τών επιφανειακώ ν μνήμει ών και τήν 
γεώφύσική  χαρτογρα φήσή τού ύπεδα -
φούς και το α νοιγμα δοκιμαστώ ν αρχαι-
ολογικώ ν τομώ ν. Σύγκεκριμε να ή γεώ-
φύσική  διασκο πισή επικεντρώ θήκε σε 
διαφορετικού ς τομει ς, με σα και ε ξώ απο  
τα τει χή τού οικισμού , χρήσιμοποιώ ντας 
τις μεθο δούς τού γεώραντα ρ, τής μαγνή-
τική ς, ήλεκτρική ς και ήλεκτρομαγνήτι-
κή ς χαρτογρα φήσής. 

Σε γενικε ς γραμμε ς, ο λες οι γεώφύσικε ς 
με θοδοι αντιμετώ πισαν προβλή ματα 
λο γώ τών τοπικώ ν σύνθήκώ ν πού επι-
κρατού σαν στον οικισμο . Οι σώροι  απο  
πε τρες πού ε χούν δήμιούργήθει  τα τε-
λεύται α χρο νια λο γώ τής εντατική ς καλ-
λιε ργειας τής γής και ή πύκνή  βλα στήσή 
δεν επε τρεψε τήν εκτεταμε νή κα λύψή 
τού χώ ρού, εκτο ς απο  τή σα ρώσή τής 
περιοχή ς πού σύνδε ει τον οικισμο  με τον 
κύρι ώς χώ ρο προς τα βο ρεια-ανατολικα . 
Επιπλε ον το γεγονο ς αύτο  δεν επε τρεψε 
τήν σύμπλήρώματική  εφαρμογή  πολλα-
πλώ ν τεχνικώ ν σε ο λες τις περιοχε ς πού 
ερεύνή θήκαν. Η ύψήλή  πύκνο  

τήτα οικοδομικώ ν ύλικώ ν, τα μπα ζα και 
ή φύ σή τού ύλικού  τών κτιρι ών πού α-
ποτελει ται κύρι ώς απο  σχιστο λιθο και 
μα ρμαρο, παρο μοιο με το γεώλογικο  
πλαι σιο τού χώ ρού, ε κανε τήν ανι χνεύσή 
τών μεμονώμε νών ύπεδα φειών αρχιτε-
κτονικώ ν ε να δύ σκολο ε ργο. 

Οι περισσο τερες απο  τις αρχιτεκτονικε ς 
δομε ς πού καθορι στήκαν απο  τήν γεώ-
φύσική  χαρτογρα φήσή φαι νεται να ακο-
λούθού ν παρο μοιο προσανατολισμο  
προς τήν κατεύ θύνσή «Βορρα ς-Νο τος». 
Η α ποψή αύτή  ύποστήρι ζεται απο  απο-
δεικτικα  στοιχει α αρχιτεκτονικώ ν λει-
ψα νών κοντα  στα τει χή και προς τις δύ-
τικε ς και νο τιες α κρες τού χώ ρού. Τα 
γεώφύσικα  δεδομε να δεν εντο πισαν κα -
ποιο σαφε ς σύ στήμα δρο μών, εκτο ς απο  
εκει νο πού κατεύθύ νεται προς τα βο -
ρεια, και ο πώς φαι νεται, το οδικο  δι κτύο 
μπορει  να αποτελού νταν απο  μικρα  πε-
ρα σματα μεταξύ  τών διαφο ρών οικιστι-
κώ ν μονα δών τής περιοχή ς. Σε γενικε ς 
γραμμε ς τα αποτελε σματα τών τελεύ-
ται ών ανασκαφώ ν και τή προ σφατή γε-
ώφύσική  ε ρεύνα δει χνούν ο τι ή Ζαγορα  
α κμασε κατα  τή Γεώμετρική  περι οδο, 

above the stone piles) did not allow the 
extensive coverage of the site, other than 
the scanning of the saddle area that con-
nects the settlement to the mainland to 
the north-east. Furthermore, they did 
not allow the complementary employ-
ment of all the techniques in all the re-
gions that were surveyed. The high den-
sity of structural debris, the rubble fill 
and the nature of the building material 
consisting mainly of schist and marble, 
similar to the geological context of the 
site, made the detection of the individual 
architectural units a challenging task. 

Most of the structural units identified by 
the geophysical mapping seem to follow 
a more or less similar orientation, with 
the "north-south" walls making slight 
turns in order to populate the whole ar-
ea of the plateau of the promontory. Evi-
dence of architectural relics close to the 
fortification walls and towards the west-
ern and southern edges of the plateau 
also supports this opinion. The geophysi-
cal data did not pinpoint any clear sys-
tem of roads other than the one suggest-
ed towards the north, and as it seems, 
the road network may have been con-
sisted of small passage ways among the 
various housing units that populated 
densely the whole area of the plateau. In 
general the integrated results of the past 
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excavations and the recent geophysical 
survey indicate that Zagora has flour-
ished during the Geometric period, at-
tracting a large population that has man-
aged to use the space of the settlement 
in the best possible way to support 
themselves.  

προσελκύ οντας ε να μεγα λο με ρος τού 
πλήθύσμού  πού κατα φερε να χρήσιμο-
ποιή σει το χώ ρο τού οικισμού  κατα  τον 
καλύ τερο δύνατο  τρο πο. 
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The geophysical prospection survey at 
the archaeological site of Hyettos was 
carried out in the period of July 30th – 
August 13th 2013. The specific collabo-
ration is part of the Leiden University & 
IMS-FORTH International Technical 
Workshop 2013 “Geophysics and 
Ground-Based Digital Recording Methods 
for Archaeological Sites and Cultural 
Landscapes” that organized in partner-
ship with ArchaeoLandscapes Europe. 
The course consisted of two parts: the 
first took place in Leiden in May 2013, 
focusing on methods and theory of digi-
tal recording for archaeological purpos-
es. This provided participants with a 
sound understanding of state-of-the-art 
ground-based digital recording equip-
ment (Total Station, Robotic Total Sta-
tion and differential GPS) and their use. 
Part II focused on the use of geophysical 
methods under the expert guidance of 
the experienced team from IMS/FORTH. 
This part was fully embedded in the on-
going archaeological fieldwork project in 
Hyettos, Greece. 

The goals of the geophysical prospection 
research campaign were to try to inves-
tigate and reconstruct the network of 
roads and buildingσ of the ancient city of 
Hyettos. Despite the challenging condi-
tions originating from the cultivated 
fields and the vegetation the manifold 
methodologies employed in the geo-
physical campaign of 2013 proved 
promising. In order to maximize the re-

Hyettos, Boetia  

Υεττός, Βοιωτία 

Το προ γραμμα γεώφύσικώ ν διασκοπή -
σεών στον Υεττο  ολοκλήρώ θήκε τήν 
περι οδο 30 Ιούλι ού ε ώς 13 Αύγού στού 
2013 στο πλαι σιο τής σύνεργασι ας τού 
ΙΜΣ με το πανεπιστή μιο τού Leiden και 
τού Workshop: “Geophysics and Ground-
Based Digital Recording Methods for 
Archaeological Sites and Cultural 
Landscapes” το οποι ο σύνδιοργανώ θήκε 
με το ArcLand (Archaeoloandscapes 
Europe). Σκοπο ς τής γεώφύσική ς 
ε ρεύνας ή ταν ή χαρτογρα φήσή και ανα-
κατασκεύή  τού αστικού  δικτύ ού τών 
δρο μών και τών κτισμα τών τής αρχαι ας 
πο λής τού Υεττού . Σύνολικα  τε σσερις 
διαφορετικε ς γεώφύσικε ς τεχνικε ς χρή-
σιμοποιή θήκαν για τήν πιο ολοκλήρώμε -
νή απεικο νισή τού ύπεδα φούς 
(ύπεδα φειο ραντα ρ, ήλεκτρική  και μα-
γνήτική  χαρτογρα φήσή, ήλεκτρική  το-
μογραφι α). 

Με τις μαγνήτικε ς τεχνικε ς καλύ φθήκε 
ε κτασή 19.600 τετραγώνικώ ν με τρών. Η 
ανα λύσή τών μαγνήτικώ ν δεδομε νών 
ε δειξε αύξήμε να επι πεδα θορύ βού εξαι-
τι ας τών τοπικώ ν γεώλογικώ ν σύνθή-
κώ ν και τών μεταλλεύτικώ ν δραστήριο-
τή τών στήν περιοχή  τον 19ο αιώ να. Οι 
μετρή σεις με το γεώραντα ρ επεκτα θή-
καν σε επτα  διαφορετικε  περιοχε ς και 
κατα  μή κος τού δρο μού καλύ πτοντας 
σύνολικα  17.200 τετραγώνικα  με τρα. Τα 
αποτελε σματα δει χνούν κα ποιες γραμμι-
κε ς ανώμαλι ες πού σχετι ζονται με αρ-
χαιολογικα  κατα λοιπα παρο λο πούς ε-
πήρεα στήκαν απο  τήν πύκνή  βλα στήσή, 
τα καλλιεργήμε να τμή ματα τών χώρα-
φιώ ν και τις αναβαθμι δες. 

Με τις μεθο δούς τής ήλεκτρική ς χαρτο-
γρα φήσής και ήλεκτρική ς τομογραφι ας 
καλύ φθήκε ε κτασή 23.600 τετραγώνι-
κώ ν με τρών αποκαλύ πτοντας πλού σιες 
πλήροφορι ες σχετικα  με τήν ύ παρξή 
θαμμε νών αρχαιολογικώ ν καταλοι πών, 
ο πώς για παρα δειγμα καλα  διατήρήμε να 
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ύπολει μματα κτιρι ών, δώματι ών και 
δρο μών. 

sults of the geophysical prospection and 
test the quality of the collected signals, 
four methods were applied in the site: 
magnetic, electrical resistance mapping, 
electrical resistivity tomography and 
ground penetrating radar. The layout of 
the geophysical grids and the locations 
of the resistivity tomography transects 
was carried out by a differential GPS sur-
vey. 

The magnetic gradiometry method 
scanned 19,600 square meters and final 
image resulted by the processing of the 
magnetic data shows to be extremely 
noisy, with numerous magnetic dipoles 
scattered all over the surveyed area. In 
general the magnetic data have been ob-
viously influenced by magnetic material 
related to the local geological regime and 
the ferrous mining activities that took 
place in the site the past century. The 
GPR survey extended in seven different 
areas of the archaeological site covering 
an area of more 17,200 square meters. 
Experimental GPR measurements were 
also tested along the asphalt road at the 
southeast of the archaeological site. The 
GPR signals were obviously affected by 
the thick vegetation, the different terrac-
es and the cultivated fields of the site. 
Thus the information context of the GPR 
reflectors was limited regarding the lo-
cation of possible archaeological fea-
tures. 

The area was also approached using the 
electrical resistivity method covering a 
total area of 23,600 square meters 
providing a wealth of information with 
respect to the subsurface archaeological 
structures at Hyettos, that are registered 
as higher resistivity values with respect 
to the background. The results were ex-
tremely revealing in detecting of build-
ing complexes with inner compartments 
and smaller rooms, rectangular outlines 
of wall and building remains, long linear 
features related to corridors or path-
ways. 
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The first excavations in Delphi that initi-
ated in 1892 required the displacement 
of the old medieval village of Kastri, 
which was built on the top of the archae-
ological site, to the outer limits of the 
site, where now the modern town of Del-
phi is located. Below the soil depositions 
due to landslides, the sanctuary of 
Apollon, the Gymnasium, the Stadium, 
the settlement and its cemeteries started 
to be revealed. A descriptive plan of the 
site depicting the architectural relics 
was delivered by Convert around 1898, 
whereas a new version of them was 
made by Alain Badie in 1992. Later on, a 
unified plan of the various sectors of Del-
phi with a 100mx100m grid was materi-
alized by Fr. Perdrizet. The current ar-
chaeological mission has three compo-
nents: Through the cleaning of the 19th 
century trenches, the topographic map-
ping of the surface monuments and ar-
chitectural relics, and the geophysical 
mapping of the area, the archaeological 
campaign aims to provide a documented 
study of the urban organization of the 
city. 

Delphi 

Δελφοί 

Οι πρώ τες ανασκαφε ς στούς Δελφού ς 
πού ξεκι νήσαν το 1892 απαιτού σαν τήν 
μετακι νήσή τών παλιού  μεσαιώνικού  
χώριού  Καστρι , πού ή ταν χτισμε νο ε 
στήν κορύφή  τού αρχαιολογικού  χώ ρού, 
στα εξώτερικα  ο ρια τής περιοχή ς ο πού 
σή μερα βρι σκεται ή σύ γχρονή πο λή τών 
Δελφώ ν. Οι ανασκαφικε ς αύτε ς εργασι ες 
α ρχισαν να αποκαλύ πτούν κα τώ απο  τις 
εδαφικε ς αποθε σεις λο γώ τών κατολι-
σθή σεών το ιερο  τού Απο λλώνα, το Γύ-
μνα σιο, το Στα διο, με ρούς τού οικισμού  
και τα νεκροταφει α. Το πρώ το περιγρα-
φικο  σχε διο τού χώ ρού πού απεικονι ζει 
τα αρχιτεκτονικα  λει ψανα κατασκεύα -
στήκε το 1898, ενώ  μια νε α ε κδοσή  τού 
ε γινε απο  τον Alain Badie το 1992. Αργο -
τερα , ε να ενιαι ο σχε διο τών διαφο ρών 
τομε ών τών Δελφώ ν ύλοποιή θήκε απο  
το Fr . Perdrizet. Η τρε χούσα αρχαιολο-
γική  αποστολή  ε χει τρεις κατεύθύ νσεις: 
Με σα απο  τον καθαρισμο  τών αρχαιολο-
γικώ ν τομώ ν τού 19ού αιώ να, τήν τοπο-
γραφική  αποτύ πώσή τών επιφανειακώ ν 
μνήμει ών και αρχιτεκτονικώ ν λειψα νών 
και τή γεώφύσική  χαρτογρα φήσή τής 
περιοχή ς, ή αρχαιολογική  ε ρεύνα ε χει ώς 
στο χο να παρούσια σει μι α πιο τεκμή-
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ριώμε νή μελε τή για τήν αστική  οργα νώ-
σή τής πο λής. 

Ο στο χος τής γεώφύσική ς ε ρεύνας ή ταν 
να αποκαλύ ψει τις αρχαιολογικε ς δομε ς 
μεταξύ  τών παλιώ ν ανασκαφικώ ν το-
μώ ν δι νοντας ε μφασή σε αύτε ς πού φαι -
νεται σύνεχι ζούν απο  τα σκα μματα. 
Στήν πρώ τή φα σή το 2012 μελετή θήκε ο 
Βορειο-δύτικο ς τομε ας ενώ  το 2013 ή 
γεώφύσική  χαρτογρα φήσή επικεντρώ -
θήκε στήν εξε τασή τού ανατολικού  το-
με α. Παρα  τις δύ σκολες σύνθή κες πού 
προε ρχονται απο  τις απο τομες κλι σεις 
τού ανα γλύφού τών Δελφώ ν (30-40 %), 
τις δασικε ς εκτα σεις, τούς σώλή νες πύ-
ρο σβεσής, τα μεταλλικα  θραύ σματα πού 
ή ταν τύχαι α διασκορπισμε να στον χώ ρο 
και το βα θος τών σκαμμα τών, οι πολλα-
πλε ς γεώφύσικε ς μεθοδολογι ες πού χρή-
σιμοποιή θήκαν ε δώσαν ελπιδοφο ρα α-
ποτελε σματα το σο το 2012 ο σο και το 
2013. Για τήν μεγιστοποι ήσή τών απο-
τελεσμα τών τών γεώφύσικώ ν διασκο-
πή σεών ενώ  ελεγχθει  ή ποιο τήτα τών 
σήμα τών πού σύλλε χθήκαν εφαρμο στή-
καν πε ντε με θοδοι: μαγνήτική , ήλεκτρο-
μαγνήτική  και ήλεκτρική  χαρτογρα φή-
σή, ήλεκτρική  τομογραφι α, γεώραντα ρ 
και σεισμικε ς τεχνικε ς. Ο καθορισμο ς 
τών θε σεών για τήν ολοκλή ρώσή τών 
γεώφύσικώ ν μετρή σεών πραγματοποιή -

The goal of the geophysical prospection 
research campaign was to reveal the 
plan of structures between the trenches, 
with particular attention to those that 
are continuing from the open trenches. 
The program in Phase I studied the 
North West sector in 2012 and Phase II 
in 2013 was focused on the examination 
of the eastern sector. Despite the chal-
lenging conditions originating from the 
steep slopes of the terrain of Delphi, up 
to 30-40%, the wooded areas, the fire-
fighting hoses, the various metal trash 
and fragments distributed randomly 
around the site, and the deep older 
trenches, the manifold methodologies 
employed in the geophysical campaign 
of 2012 proved promising. Similar meth-
odologies were followed also in the 2013 
field season. Again, ropes holding the 
personnel upon the steep slopes or the 
radar cart and the EM were necessary to 
position the instruments at the right lo-
cations and ensure the safety of the per-
sonnel. In order to maximize the results 
of the geophysical prospection and test 
the quality of the signals collected, five 
methods were applied in the site: mag-
netic, electrical resistance, electrical re-
sistance tomography, electromagnetic, 
ground penetrating radar and seismic 
techniques. The layout of the geophysi-
cal grids and the locations of the resistiv-
ity tomography transects was carried 
out by a total station and GPS survey 
that was supervised by Lionel Fadin. 

The 2012 and 2013 phases of geophysi-
cal prospection in Delphi clear demon-
strate the importance of the manifold 
geophysical strategy to survey the areas 
of interest. Each one of the methods ap-
plied has been able to suggest specific 
targets in terms of the physical quantity 
measured and the properties of the sub-
surface.  The employment of different 
methods for the scanning of the site was 
valuable, since they provided comple-
mentary information and thus helped 
the delineation of the most significant 
features that were suggested by the vari-
ous approaches. In general, the GPR and 
ERT resulted the best results compared 
to the magnetics and the EM surveys.  
The magnetic and EM survey were suc-
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θήκε με ε να γεώδαιτικο ς σταθμο ς GPS 
και ε ρεύνα εποπτεύ θήκε απο  τον Lionel 
Fadin. 

Η ανα λύσή τών γεώφύσικώ ν δεδομε νών 
πού σύλλε χθήκαν το 2012 και το 2013 
καταδεικνύ ούν τή σήμασι α τής στρατή-
γική ς εφαρμογή ς πολλαπλώ ν γεώφύσι-
κώ ν μεθο δών για τήν αποτελεσματικο -
τερή χαρτογρα φήσή τών ύπεδα φειών 
μνήμει ών. Κα θε μι α απο  τις μεθο δούς 
μπο ρεσε να προτει νει σύγκεκριμε νούς 
στο χούς ο σον αφορα  τήν φύσική  ποσο -
τήτα πού μετρα ται και τις ιδιο τήτες τού 
ύπεδα φούς. Η χρή σή διαφορετικώ ν με-
θο δών για τή σα ρώσή τού χώ ρού ή ταν 
πολύ τιμή καθώ ς σύγκεντρώ θήκαν σύ-
μπλήρώματικε ς πλήροφορι ες, βοήθώ -
ντας ε τσι στήν πιο ακριβή  οριοθε τήσή 
τών στο χών. Σε γενικε ς γραμμε ς οι με θο-
δοι τού γεώραντα ρ και τής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας ε δώσαν τα καλύ τερα απο-
τελε σματα σε σύ γκρισή με τή μαγνήτική  
και ήλεκτρομαγνήτική  χαρτογρα φήσή. 
Η πειραματική  εφαρμογή  τής σεισμική ς 
τομογραφι ας ε δειξε τήν δύνατο τήτα 
χρή σής στήν ανι χνεύσή μεγα λών αρχιτε-
κτονικώ ν δομώ ν αλλα  δεν ή ταν πολύ  
επιτύχή ς ο σον αφορα  τήν ανι χνεύσή και 
χαρτογρα φήσή μικρο τερής κλι μακας 
αρχιτεκτονικώ ν στο χών. 

cessful in areas that were relative intact 
of past human interventions.  The exper-
imental application of the seismic survey 
indicated the potential use of it in detect-
ing large architectural sections, but it 
was not very successful in the detection 
and mapping of smaller scale architec-
tural targets.  
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Toltec Archaeological State Park is locat-
ed on an alluvial floodplain of the Arkan-
sas River in the central east side of the 
state of Arkansas (USA). A geophysical 
survey was undertaken at Mounds A and 
B of the park during March 2013.  It was 
organized with the close collaboration of 
the Department of Anthropology of Uni-
versity of Arkansas (Prof. Kenneth 
Kvamme), the Arkansas Archaeological 
Survey (Dr. Jamie Lockhart, Dr. Elizabeth 
Horton, Dr. Tom Green) and the Arkan-
sas State Park (Mr. Randy Robertson, 
Manager of Planning and Development). 

A robotic total station was used to set up 
the geophysical grid and compile a de-
tailed digital elevation model for the 
Mounds. A multichannel resistivity in-
strument was used to collect the resistiv-
ity tomography data employing the pole-
dipole electrode configuration along par-
allel 2D transects. Mound B was sur-
veyed in detail completing 49 transects 
while Mound A was investigated with 
less ERT lines due to time constraints.  

The data were processed with 2-D and 3
-D resistivity imaging algorithms in or-
der to reconstruct the filling material of 
the mounds and the properties of the in 
situ natural soil. The 2-D vertical slices 
crossing the mounds indicated a general 
model of mound’s filling material con-
sisting of a topmost resistive layer that 
lies on top of a more conductive materi-

Toltec Mounds, Arkansas, USA 

Τύμβοι στο Αρχαιολογικό Πάρκο Τόλτεκ,  
Αρκάνσας, ΗΠΑ 

Το Αρχαιολογικο  Πα ρκο Το λτεκ βρι σκε-
ται σε μια προσχώσιγενή  πεδια δα τού 
ποταμού  Αρκα νσας στα κεντρικα  και 
ανατολικα  τής πολιτει ας τού Αρκα νσας 
(ΗΠΑ). Η γεώφύσική  ε ρεύνα πραγματο-
ποιή θήκε στούς τύ μβούς (mounds) Α 
και Β τού πα ρκού κατα  τή δια ρκεια τού 
Μαρτι ού 2013 στο πλαι σιο τής σύνεργα-
σι ας  τού ΙΜΣ-ΙΤΕ με το Τμή μα Ανθρώ-
πολογι ας τού Πανεπιστήμι ού τού Αρ-
κα νσας (καθ. Kenneth Kvamme), τήν 
Αρχαιολογική  Υπήρεσι α τού Αρκα νσας 
(Δρ Jamie Lockhart, Δρ Elizabeth Horton, 
Δρ Tom Green) και το Arkansas State 
Park (κ. Randy Robertson). 

Το ψήφιακο  μοντε λο εδα φούς τών τύ μ-
βών και ή περιοχή  πού πραγματοποιή -
θήκαν οι γεώφύσικε ς μετρή σεις καθορι -
στήκαν με ε ναν ρομποτικο  γεώδαιτικο  
σταθμο . Για τήν σύλλογή  τών τομογρα-
φικώ ν γεώήλεκτρικώ ν δεδομε νών με 
τήν δια ταξή πο λού-διπο λού χρήσιμοποι-
ή θήκε ε να πολύκα ναλο ο ργανο με τρή-
σής τής ήλεκτρική ς αντι στασής. Η λε-
πτομερή ς κα λύψή τού τύ μβού Β ε γινε με 
τήν σύλλογή  γεώήλεκτρικώ ν δεδομε νών 
κατα  μή κος 49 τομώ ν, ενώ  ο τύ μβος A 
διερεύνή θήκε με λιγο τερες τομογραφι ες 
(15) λο γώ χρονικώ ν περιορισμώ ν. 

Τα δεδομε να επεξεργα στήκαν με δισδια -
στατούς και τρισδια στατούς αλγορι θ-
μούς αντιστροφή ς με σκοπο  τήν ανακα-
τασκεύή  τού ύλικο  πλή ρώσής τών τύ μ-
βών και τών ιδιοτή τών τού εδα φούς 
θεμελι ώσής αύτώ ν. Οι δισδια στατες κα-
τακο ρύφες τομε ς τού ύπεδα φούς δει -
χνούν ο τι οι τύ μβοι αποτελού νται απο  
ε να επιφανειακο  στρώ μα ύψήλώ ν αντι-
στα σεών το οποι ο βρι σκεται πα νώ απο  
ε να πιο αγώ γιμο στρώ μα. Το γεγονο ς 
αύτο  δει χνει τήν ύ παρξή τούλα χιστον 
δύ ο διακριτώ ν φα σεών κατασκεύή ς και 
κατοι κισής για τούς δύ ο τύ μβούς. Επι-
πλε ον, ή γεώφύσική  ε ρεύνα κατα φερε 
να χαρτογραφή σει κα ποιες γραμμικε ς 
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και ορθογώ νιες δομε ς στήν κορύφή  
τού τύ μβού Β πού οφει λονται σε ερει -
πια με ιστορική  προε λεύσή. 

Τα αποτελε σματα τής σύγκεκριμε νής 
γεώφύσική ς ε ρεύνας δει χνούν τή σή-
μασι α τής τρισδια στατής και δισδια -
στατής ήλεκτρική ς τομογραφι ας στήν 
ανακατασκεύή  και ανασύ στασή αρχαι -
ών τοπι ών και τύ μβών, ιδι ώς σε περι-
πτώ σεις ο πού οι παραδοσιακε ς με θο-
δοι γεώφύσική ς χαρτογρα φήσής δεν 
επαρκού ν για τήν εξαγώγή  πλήροφο-
ριώ ν απο  βαθύ τερούς στρώματογρα-
φικού ς ορι ζοντες. 

al. This fact indicates of at least two 
separate construction phases for the 
Mounds A and B. The high resistivity 
material that is registered at the north 
of the mound in the horizontal slices 
(Z=0-4m) may indicate the location of 
an off-mound midden. Furthermore the 
survey managed to outline rectangular 
structures on the top of the mound B 
that could be attributed to structural 
historical remains.  

The results of this work signify the im-
portance of tomographic resistivity 
techniques in the reconstruction of an-
cient landscapes especially in cases 
where traditional mapping geophysical 
methods are inadequate to extract in-
formation from deeper stratigraphy 
levels. 
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The Gault Site is located on a farm previ-
ously owned by Henry Gault and his wife 
Jodie in Austin, Texas (USA). In 1998 a 
research team led by Dr.Ernie Lundelius 
and Dr. Michael Collins from the Univer-
sity of Texas at Austin initiated a system-
atic survey of the site. Based on excava-
tion information, the local geological and 
lithological conditions at Gault site are 
characterized by a superficial layer of 
alluvial and anthropogenic valley fills 
with a thickness of about 3 m that is 
resting on limestone bedrock. The alluvi-
al sediments contain a very complete 
record of the local archaeology from ca. 
15,000 to 500 calendar years ago, in-
cluding one of the better examples of 
cultural assemblages in the very poorly 
known time before Clovis, i.e. before 
about 13,500 years ago.  

During April of 2014 Dr. Nikos Papado-
poulos in collaboration with Dr. Michael 
Collins and excavation volunteers com-
pleted a geophysical program in the site. 
The Electrical Resistivity Tomography 
(ERT) method was used to map the stra-
tigraphy boundary between the alluvial 
sediments and the underlying limestone 
bedrock due the different electrical 
properties that these layers will exhibit 
in the ERT measurements. ERT gave 
cross-sectional stratigraphy images of 
the subsurface by correlating the recon-
structed resistivity values with the local 
geology of the site. At the same time the 

Gault site, Texas, USA 

Gault site, Τέξας, ΗΠΑ 

Η θε σή Gault βρι σκεται στο Austin, Τε -
ξας (ΗΠΑ) σε ε να αγρο κτήμα πού ανή κε 
στο παρελθο ν στο Henry Gault και τή 
σύ ζύγο  τού. Το 1998, μια ερεύνήτική  
ομα δα με επικεφαλή ς τούς Δρ.Ernie Lun-
delius και Δρ Michael Collins απο  το Πα-
νεπιστή μιο τού Τε ξας στο Αustin ξεκι νή-
σε μια σύστήματική  ε ρεύνα τού χώ ρού. 
Με βα σή τα με χρι σή μερα ανασκαφικα  
δεδομε να, οι τοπικε ς λιθοστρώματογρα-
φικε ς σύνθή κες στήν περιοχή  χαρακτή-
ρι ζονται απο  ε να επιφανειακο  στρώ μα 
αλλού βιών και ανθρώπογενώ ν προσχώ -
σεών με πα χος περι πού 3 m πού βρι σκε-
ται πα νώ απο  το ασβεστολιθικο  μήτρικο  
πε τρώμα. Τα προσχώσιγενή  ιζή ματα 
δι νούν μι α ολοκλήρώμε νή καταγραφή  
τής τοπική ς αρχαιολογι ας τα τελεύται α. 
15.000 χρο νια. 

Ο Δρ. Νι κος Παπαδο πούλος σε σύνεργα-
σι α με τον. Δρ. Michael Collins και εθελο-
ντε ς τής ανασκαφή ς πραγματοποι ήσαν 
κατα  τήν δια ρκεια τού Απριλι ού 2014 
ε να προ γραμμα γεώφύσικώ ν ερεύνώ ν. 
Για τον λο γο αύτο  επιλε χθήκε ή με θοδος 
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τής ήλεκτρική ς τομογραφι ας με στο χο 
τήν χαρτογρα φήσή τής επαφή ς μεταξύ  
τών προσχώσιγενώ ν ιζήμα τών τού α-
σβεστολι θού σε διαφορετικα  σήμει α τού 
χώ ρού γύ ρώ απο  το ύφιστα μενο σκα μμα 
τής ανασκαφή ς. Η εφαρμογή  τής μεθο -
δού και ή ανα λύσή τών αποτελεσμα τών 
κατα φερε να προσδιορι σει το πα χος τών 
ιζήμα τών, το βα θος πού βρι σκεται το 
ασβεστολιθικο  ύπο βαθρο στήν περιοχή  
καθώ ς και περιοχε ς πού σύνδε ονται με 
αρχαιολογικε ς ανθρώπογενει ς παρεμβα -
σεις. 

completion of multiple ERT sections and 
the appropriate integration of the pro-
cessing results led to the compilation of 
3D resistivity models representing the 
lithological and stratigraphy conditions 
of the surveyed area extending or ex-
trapolating the information retrieved 
with the excavation works. 
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The geophysical prospection project at 
the military airport of Kastelli 
(Heraklion, Crete) was completed at 
June 19th, 2013 under the framework of 
collaboration between FORTH and the 
Construction company THEON. An area 
of 4,100 square meters was scanned 
with high resolution magnetic  gradiom-
etry techniques at the north of the air-
port’s tower. The goal of the geophysical 
survey was to locate possible metal frag-
ments of variable size related to old 
mines. The data analysis identified three 
locations with the existence of buried 
metal objects. During the excavation 
works particular emphasis should be 
given the areas with the large dipolar 
anomalies. 

Military airport, Kastelli, Crete 

Στρατιωτικό αεροδρόμιο Καστελλίου, Κρήτη 

Η γεώφύσική  ε ρεύνα για τήν χαρτογρα -
φήσή ενο ς τμή ματος στον χώ ρο τού 
στρατιώτικού  αεροδρομι ού Καστελι ού 
στο Ηρα κλειο Κρή τής πραγματοποιή θή-
κε στις 19 Ιούνι ού 2013  με σώ τής σύ-
νεργασι ας μεταξύ  ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
και τού Ιδρύ ματος Τεχνολογι ας και 
Έρεύνας (Ι.Τ.Ε.). Οι γεώφύσικε ς ε ρεύνες 
επικεντρώ θήκαν σε μι α περιοχή  4.100 
m2 στα βο ρεια τού πύ ργού ελε γχού τού 
αεροδρομι ού. Στο χος τών ερεύνώ ν ή ταν 
ο εντοπισμο ς πιθανώ ν μεταλλικώ ν 
θραύσμα τών διαφορετικώ ν μεγεθώ ν και 
γραμμικώ ν στοιχει ών. Οι γεώφύσικε ς 
διασκοπή σεις πραγματοποιή θήκαν με 
τήν με θοδο τής μαγνήτική ς χαρτογρα -
φήσής τής κατακο ρύφής βαθμι δας τού 
μαγνήτικού  πεδι ού δι νοντας ε μφασή 
στήν λεπτομερή  χαρτογρα φήσή τού χώ -
ρού (δειγματολήψι α 50cm). Σύ μφώνα με 
τήν ανα λύσή και παρούσι ασή τών απο-
τελεσμα τών τής μαγνήτική ς χαρτογρα -
φήσής εντοπι ζονται σύγκεντρώτικα  
τρεις θε σεις πού εμφανι ζούν μεταλλικα  
αντικει μενα με σήμαντικο  με γεθος. Κατα  
τήν δια ρκεια τών ανασκαφικώ ν εργα-
σιώ ν, θα πρε πει να δοθει  ιδιαι τερή προ-
σοχή  κατα  προτεραιο τήτα στις περιοχε ς 
πού εντοπι ζονται οι μεγα λες διπολικε ς 
ανώμαλι ες. 
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The Mosque of Ga zi Ka szim Pasha-City 
Church is located at the city Pe cs, at the 
south-west part of Hungary, close to the 
borders with Croatia. Pe cs is a cultural 
and economic center where diverse cul-
tures (Hungarians, Croatians, Swabians) 
come and join together and in 2010 the 
city was selected as one of the European 
Capitals of Europe which triggered a 
large program of restorations and re-
newals in squares, streets, public places 
and the construction of new cultural cen-
ters. 

The geophysical survey at the Mosque 
was conducted within the period of April 
18th-21st 2013 under the framework of 
collaboration between the Janus Panno-
nius Museum at Pe cs and IMS-FORTH. 
Specific sections inside the mosque were 
mapped with the three-dimensional (3-
D) Electrical Resistivity Tomography 

Mosque of Gázi Kászim Pasha-City Church, Pecs, Hungary 

Τζαμί Gázi Kászim Pasha, Πετς, Ουγγαρία 

Το τζαμι  Ga zi Ka szim Pasha βρι σκεται 
στήν πο λή Πετς, στο νο τιο-δύτικο  τμή μα 
τής Ούγγαρι ας, κοντα  στα σύ νορα με 
τήν Κροατι α. Το Πετς αποτελει  ε να πολι-
τιστικο  και οικονομικο  κε ντρο, ο πού σύ-
γκεντρώ νονται διαφορετικε ς κούλτού -
ρες απο  τήν Ούγγαρι α και τήν Κροατι α. 
Το 2010 ή πο λή επιλε χθήκε ώς μι α απο  
τις πολιτιστικε ς πρώτεύ ούσες τής Εύ-
ρώ πής το οποι ο αποτε λεσε τήν αρχή  για 
ε να εκτεταμε νο προ γραμμα αποκατα-
στα σεών και ανακατασκεύώ ν σε πλατει -
ες, δρο μούς και δήμο σιούς χώ ρούς. 

Η γεώφύσική  ε ρεύνα στο τζαμι  διεξή χθή 
τον Απρι λιο τού 2013 στο πλαι σιο τής 
σύνεργασι ας μεταξύ  τού Μούσει ού Ja-
nus Pannonius στο Πετς και τού ΙΜΣ-
ΙΤΕ. Σύγκεκριμε να τμή ματα με σα στο 
τζαμι  χαρτογραφή θήκαν με τήν με θοδο 
τής τρισδια στατής ήλεκτρική ς τομογρα-
φι ας χρήσιμοποιώ ντας πλή ρώς μή κατα-
στρεπτικε ς τεχνικε ς (π.χ. ήλεκτρο δια 
μπεντονι τή) σε μια προσπα θεια να εντο-
πιστού ν πιθανα  σήμει α τα φών ή  κρύ-
πτώ ν κα τώ απο  το δα πεδο τού τεμε -
νούς. Η αντιστροφή  και ή ανα λύσή τών 
επιμε ρούς γεώήλεκτρικώ ν τομογραφιώ ν 
κατε γραψαν περιοχε ς με αύξήμε νες τι-
με ς αντι στασής πού θα μπορού σαν να 
δικαιολογή σούν τις θε σεις τα φών πλή-
ρώμε νών με αε ρα σε βα θος περι πού 40 
εκατοστα  κα τώ απο  το δα πεδο τού τε-
με νούς. 

Τα τομογραφικα  δεδομε να επεξεργα -
στήκαν επι σής με προγρα μματα τρισδια -
στατής αντιστροφή ς για τήν ελαχιστο-
ποι ήσή ασαφειώ ν και σφαλμα τών πού 
εισα γει ή δισδια στατή μοντελοποι ήσή. 
Οι οριζο ντιες τομε ς σε διαφορετικα  βα -
θή πού εξή χθήσαν απο  το τρισδια στατο 
γεώήλεκτρικο  μοντε λο απεικονι ζούν δύ ο 
περιοχε ς (3D-1 και 3D-2) με διαστα σεις 
τού 2.3m x 1.3m. και 1.9m x . 0.6m αντι -
στοιχα, πού φθα νούν με χρι το βα θος 
τών 1.5-1.75 με τρα κα τώ απο  τήν επι-
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φα νεια τού δαπε δού. Οι διαστα σεις και ή 
γεώφύσική  ύπογραφή  αύτώ ν τών πε-
ριοχώ ν αύτώ ν παραπε μπει στήν πιθανή  
ύ παρξή κρύπτώ ν ή  τα φών στις θε σεις 
αύτε ς. Απο  τήν α λλή πλεύρα , ή ύψήλή  
αντι στασή περιοχή ς (3D-Α) σύνδε εται 
με τον δια δρομο πού βρι σκεται στο ύπο -
γειο τού Τζαμιού . 

(ERT) method, employing fully non-
destructive techniques (e.g. bentonite 
electrodes) in an effort to locate possible 
places where graves or crypts could be 
buried below the floor of the mosque. 
The inversion and analysis of the indi-
vidual 2-D ERT lines from the different 
sections exhibited areas of increased 
resistivity values that could justify the 
location of graves filled with air buried 
in a depth of about 40cm below the 
mosque’s floor. 

The ERT data were also subject of pro-
cessing with 3-D inversion programs to 
minimize the ambiguities and the errors 
from the 2-D modeling assumptions. The 
horizontal depth slices outline two areas 
(3D-1 and 3D-2) with horizontal dimen-
sion of 2.3m x 1.3m and 1.9m by 0.6m 
respectively that reach up to the depth 
of 1.5-1.75 meters below the ground 
floor. The dimensions and resistivity sig-
nature of these polygons render them 
strong candidates to represent crypts or 
graves in the specific location of the 
Mosque. On the other hand the high re-
sistivity region 3D-A is actually related 
with the corridor that is located at the 
Mosque’s basement.  
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Inside the project “Landscapes of Early 
Roman Colonization”, in the framework 
of the collaboration between the prof. 
Tesse Stek from the University of Leiden 
and Dr. Jeremia Pelgrom from the KNIR 
(Royal Dutch Institute in Rome) –
responsible and supervisors of the Pro-
ject– a short magnetic gradiometer geo-
physical survey has been organized by 
IMS/FORTH in targeted sites in Basilica-
ta (Southern Italy) in October 30th-31st, 
2013 covering an area of more than 
9,000 square meters.  

At site 1 (Casalini, nucleus of sites 42 
and 44), the most active region is indi-
cated in the middle of the survey area 
with a probable target of dimensions 
6.7x7.6m and a smaller one further to 
the SW of it. At site 2 (Casalini, nucleus 
of site 12) an area of approximate di-
mensions 6x12.7m is clearly pinpointed 
in the magnetic data.  The particular area 
can be related to an architectural fea-
ture, consisting of two compartments, 
exhibiting extreme values of the vertical 
magnetic gradient (-28 to 17 nT/m) 
which are actually the highest of those 
measured in all sites. This can be justi-
fied either from a high concentration of 
sherds existing within the area or alter-
natively from residues of burning. On the 
other hand in Allamprese the modern 
constructions influenced the magnetic 
signal pinpointing mainly isolated mono-
poles. 

In general, most of the sites surveyed 
have produced weak and vague anoma-
lies within a background that has been 
influenced in most cases by recent plow-
ing. As a preliminary testing phase the 
results of the magnetic survey are con-
sidered only relatively satisfactory. Fu-
ture actions need to take into account 
the plowing period (in order to be avoid-
ed when magnetic survey is going to be 

Venosa, Italy 

Βένοζα, Ιταλία 

Τήν περι οδο 30-31 Οκτώβρι ού 2013 
διοργανώ θήκε απο  το Εργαστή ριο σε 
σύνεργασι α με τον Καθ. Tesse Stek 
(Πανεπιστή μιο τού Leiden) και τον Dr. 
Jeremia Pelgrom (Royal Dutch Institute 
of Rome) ε να προ γραμμα γεώφύσική ς 
χαρτογρα φήσής σε επιλεγμε νες θε σεις 
στα Βασιλικα τα τής Νο τιας Ιταλι ας κα-
λύ πτοντας ε κτασή πα νώ απο  9000 τε-
τραγώνικα  με τρα. Η σύνεργασι α αύτή  
εντα σεται στο προ γραμμα «Landscapes 
of Early Roman Colonization». 

Η πιο ενεργή  μαγνήτική  περιοχή  στήν 
θε σή 1 (Casalini) εμφανι ζεται ύποδει-
κνύ εται στή με σή τής περιοχή ς ε ρεύνας 
με ε να πιθανο  στο χο διαστα σεών 
6.7x7.6m και ε να μικρο τερο ώς αύτού  
προς τα ΝΔ. Στήν θε σή 2 μι α περιοχή  με 
διαστα σεις κατα  προσε γγισή 6x12.7m 
ε χει σαφώ ς εντοπιστει  απο  τις μαγνήτι-
κε ς μετρή σεις. Η σύγκεκριμε νή περιοχή  
μπορει  να σύνδε εται με αρχιτεκτονική  
κατα λοιπο, πού αποτελει ται απο  δύ ο 
διαμερι σματα, πού εμφανι ζούν ακραι ες 
τιμε ς τής κατακο ρύφής μαγνήτική ς βαθ-
μι δας (-28 ε ώς 17 nT / m) και οι οποι ες 
ει ναι στήν πραγματικο τήτα οι ύψήλο τε-
ρες τιμε ς πού μετρή θήκαν σε ο λες τις 
τοποθεσι ες. Αύτο  μπορει  να δικαιολογή-
θει  ει τε απο  ύψήλή  σύγκε ντρώσή ο-
στρα κών πού βρι σκονται εντο ς τής πε-
ριοχή ς ή  εναλλακτικα  απο  ύπολει μματα 
καύ σής. Απο  τήν α λλή πλεύρα , στήν Al-
lamprese οι σύ γχρονες κατασκεύε ς επή-
ρε ασαν το μαγνήτικο  σή μα εντοπι ζοντας 
κύρι ώς απομονώμε να μονο πολα. 

Σε γενικε ς γραμμε ς, το μαγνήτικο  σή μα 
στις περιοχε ς πού διερεύνή θήκαν ή ταν 
σχετικα  μικρή ς ε ντασής και ασαφε ς κα-
θώ ς ε χει επήρεαστει  απο  τις αγροτικε ς 
καλλιε ργειες. Παρ’ ο λα αύτα  τα πρώταρ-
χικα  αποτελε σματα τής μαγνήτική ς δια-
σκο πήσής θεώρού νται σχετικα  ικανο-
ποιήτικα . Ο σχεδιασμο ς για μελλοντικε ς 
γεώφύσικε ς ε ρεύνες στήν θα πρε πει να 
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λα βει ύπο ψή τήν περι οδο καλλιε ργειας 
τών αγροτικώ ν εκτα σεών ενώ  παρα λλή-
λα ή γεώφύσική  χαρτογρα φήσή θα πρε -
πει επεκταθει  κατα λλήλα γύ ρώ απο  τις 
θε σεις πού προσδιορι ζονται απο  τήν αρ-
χαιολογική  ε ρεύνα, προκειμε νού να απο-
κτήθει  μια πιο γενική  εικο να τής χαρα-
κτήριστικα  σε κα θε περιοχή .  

planned) and a more extensive area of 
coverage around the loci pinpointed by 
the archaeological survey in order to 
have a more general picture of the fea-
tures in each area. 
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Since 2002, Ko ro s Regional Archaeologi-
cal Project is focusing on a multidiscipli-
nary archaeological study of Neolithic 
and Early Bronze settlements of central 
eastern Hungary.  Surface surveying, test 
excavations, coring for chemical anal-
yses, topographic mapping and geophys-
ical investigations aim towards the un-
derstanding of the formation of Neolith-
ic / EBA tells and the evolution of the 
farming societies in SE Europe.  

In the spring of 2011, the geophysical 
prospection survey expanded around 
the Sceghalom-Kova cshalom tell which 
is a flat-topped mount originally estab-
lished by Neolithic farmers (Middle Neo-
lithic Period -5300 B.C.). The geophysical 
prospection made use of both magnetic 
and GPR surveying.  The GPR was used 
in an experimental basis to confirm the 
results of the magnetic survey and con-
clude on the signal that can be produced 
by daub made structures. Further mod-
ules of the research connected to the ge-
ophysical prospection campaign in-
volved the use of aerial and satellite im-
ages and the experimental spectroradio-
metric measurements above suggested 
geophysical targets. In the spring of 
2012 (April 1st-11th, 2012), the geo-
physical prospection survey made use of 
both magnetic and Electrical Resistivity 
Tomography (ERT) surveying.  The mag-
netic survey gave emphasis to the exten-
sive mapping of the structural remains 

The Körös Regional Archaeological Project (KRAP), Hungary 

The Körös Regional Archaeological Project 
(KRAP), Ουγγαρία (2011-2012-2013) 

Απο  το 2002 το Ko ro s Regional Archaeo-
logical Project (KRAP) εστια ζει στήν αρ-
χαιολογική  ε ρεύνα οικισμώ ν τής Νεολι-
θική ς περιο δού και τής Πρώ ιμής Εποχή ς 
τού Χαλκού  στήν κεντρική  και ανατολι-
κή  Ούγγαρι α με σώ διεπιστήμονικώ ν και 
ολοκλήρώμε νών προσεγγι σεών 
(επιφανειακε ς ε ρεύνες, δοκιμαστικε ς 
ανασκαφε ς, δειγματολήψι α σε γεώτρή -
σεις για τήν πραγματοποι ήσή χήμικώ ν 
αναλύ σεών, τοπογραφικε ς αποτύπώ -
σεις, γεώφύσική  χαρτογρα φήσή). Σκο-
πο ς τού προγρα μματος ει ναι ή κατανο ή-
σή σχήματισμού  και εξε λιξής τών πρώ ι-
μών αγροτικώ ν οικισμώ ν στή ΝΑ Εύρώ -
πή.  

Τήν α νοιξή τού 2011, οι γεώφύσικε ς δια-
σκοπή σεις επεκτα θήκαν γύ ρώ απο  τήν 
μαγού λα Sceghalom-Kova cshalom στήν 
οποι α εγκαταστα θήκε ε νας πρώ ιμος α-
γροτικο ς οικισμο ς κατα  τήν Με σή Νεολι-
θική  περι οδο (~5300 π.Χ.). Κατα  τήν 
δια ρκεια τών γεώφύσικώ ν διασκοπή σε-
ών χρήσιμοποιή θήκαν μαγνήτικε ς τεχνι-
κε ς και ή με θοδος τού γεώραντα ρ. Σύ-
γκεκριμε να το γεώραντα ρ χρήσιμοποιή -
θήκε σε πειραματική  βα σή για να επιβε-
βαιώθού ν τα αποτελε σματα τής μαγνή-
τική ς διασκο πήσής και να δοκιμαστει  ή 
αποτελεσματικο τήτα  τού στήν χαρτο-
γρα φήσή πή λινών θαμμε νών κατασκεύ-
ώ ν. Επιπλε ον ενο τήτες εργασι ας  πού 
σύνδε εται α μεσα με τήν γεώφύσική  χαρ-
τογρα φήσή περιελα μβαναν τήν επεξερ-
γασι α αεροφώτογραφιώ ν και δορύφορι-
κώ ν εικο νών και πειραματικώ ν φασμα-
τοραδιομετρικώ ν μετρή σεών σε περιο-
χε ς ενδιαφε ροντος προτεινο μενες απο  
τις γεώφύσικε ς τεχνικε ς. Τήν α νοιξή τού 
2012 οι γεώφύσικε ς διασκοπή σεις ε-
στια στήκαν στήν χρή σή μαγνήτικώ ν 
μεθο δών και τής τεχνική ς τής ήλεκτρι-
κή ς τομογραφι ας. Η μαγνήτική  ε ρεύνα 
ε δώσε ε μφασή στήν εκτεταμε νή χαρτο-
γρα φήσή τών καταλοι πών τού οικισμού , 
ενώ  ή ήλεκτρική  τομογραφι α επικε-
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ντρώ θήκε στή διερεύ νήσή τής στρώμα-
τογραφι ας τών εδαφικώ ν σχήματισμώ ν 
τής μαγού λας στήν επιβεβαι ώσή τής 
παλαιοκοι τής τού ποταμού  πού ε ρρεε 
γύ ρώ απο  τήν μαγού λα. Τήν α νοιξή τού 
2013 (21 Μα ρτιος ε ώς 7 Απρι λιος 2013 
& 21 με 27 Απρ 2013), οι γεώφύσικε ς 
διασκοπή σεις επεκτα θήκαν στα ΒΔ τής 
μαγού λας τού Szeghalom-Kova cshalom 
καθώ ς και στήν μαγού λα Magor Vezsto. 
Στο Szeghalom-Kova cshalom, οι γεώφύ-
σικε ς μετρή σεις επεκτα θήκαν στα ΒΔ 
τής μαγού λας σε μια προσπα θεια να σύ-
νεχιστει  ή χαρτογρα φήσή τού οικισμού . 
Ομοι ώς, μετρή σεις τού ήλεκτρομαγνήτι-
κού  πεδι ού σε διαφορετικε ς σύχνο τήτες 
διεξή χθήσαν με σκοπο  τήν διερεύ νήσή 
τών ορι ών τής μαγού λας και τήν ανα-
γνώ ρισή τών αρχιτεκτονικώ ν κατασκεύ-
ώ ν. Επι σής ή με θοδος τής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας χρήσιμοποιή θήκε για τον 
καθορισμο  τής στρώματογραφι ας στήν 
μαγού λα Magor Vezsto, μετα  το επιτύχή-
με νο πει ραμα τήν προήγού μενή χρονια  
στήν μαγού λα Szeghalom-Kova cshalom, 

Τα αποτελε σματα αύτώ ν τών γεώφύσι-
κώ ν ερεύνώ ν παρει χαν μια πιο ολιστική  
εικο να τού οικισμού  στον αρχαιολογικο  
χώ ρο τού Szeghalom-Kova cshalom. Τα 
προ τύπα κατοι κήσής στο Szeghalom-
Kova cshalom δει χνούν ε ναν επι πεδο οι-
κισμο  πού εκτει νεται προς ο λες τις κα-
τεύθύ νσεις γύ ρώ απο  τή μαγού λα. Το 
δομήμε νο περιβα λλον φαι νεται να ανα-
πτύ σσεται μετα  απο  μια ζώ νή περι πού 
100-200 με τρών απο  τήν μαγού λα ο πού 
δεν παρατήρού νται σήμα δια κατοι κή-
σής. Ει ναι προφανε ς ο τι τα ο ρια τού οι-
κισμού  επεκτει νονται περαιτε ρώ προς 
τα βορειοδύτικα , αύξα νοντας ακο μή πε-
ρισσο τερο το με γεθος τού οικισμού . Με -
χρι τώ ρα ή μαγνήτική  ε ρεύνα ε χει επε-
κταθει  σε ε να χώ ρο 1380 m x 930 m, 
καλύ πτοντας πα νώ απο  38 εκτα ρια (ή 
μεγαλύ τερή σε ε κτασή ύψήλή ς ανα λύ-
σής ε ρεύνα γεώφύσικώ ν πού ε χει διεξα-
χθει  στήν Ούγγαρι α), φε ρνοντας στο 
φώς περισσο τερα απο  92 ι χνή κατοι κή-
σής (~ 15 στα νο τια, 17 στα ανατολικα , 
19 στα δύτικα , 36 στα βο ρεια και 12 στα 
Βορειοδύτικα ) πού ανή κούν σε οικοδο-
μικα  λει ψανα και πολλα  α λλα χαρακτή-
ριστικα  πού δήλώ νούν τήν εντατική  κα-
τοι κήσή τού χώ ρού. Αύτε ς οι αγροικι ες 

of the settlement, while ERT was em-
ployed in an experimental way to inves-
tigate the stratigraphy of the tell and 
confirm the passage of the palaeochan-
nels around the tell. In the spring of 
2013 (21 March – 7 April 2013 & 21-27 
April 2013), the geophysical prospection 
survey expanded to the NW of the Sze-
ghalom-Kova cshalom tell and on the Ma-
gor Vezsto tell. At Szeghalom-
Kova cshalom, geophysical prospection 
expanded the magnetic survey to the 
NW of the tell in an effort to continue the 
mapping of the structural remains of the 
settlement. Similarly, multifrequency 
Electromagnetic measurements were 
conducted on the tell to widen our 
knowledge about the limits of the tell 
and the identification of the structural 
remains on it.  Following the successful 
experiment of Szeghalom-Kova cshalom, 
Electrical Resistivity Tomography (ERT) 
surveying and multifrequency EM meth-
ods were employed to investigate the 
stratigraphy of the Magor Vezsto tell. 

The results of these geophysical cam-
paigns provided a more holistic picture 
of the settlement pattern at the archaeo-
logical site of Szeghalom-Kova cshalom. 
The habitation patterns in Szeghalom-
Kova cshalom indicate a flat settlement 
that expands in all directions around the 
tell.  The built environment seems to be 
developed after leaving a buffer zone of 
about 100-200m of un-built area from 
the tell, making a good exploitation of 
the surrounding wetland environment. It 
is obvious that the limits of the dis-
persed settlement of the site expand fur-
ther to the Northwest, increasing even 
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τύ πού Tisza ε χούν επιμή κεις κατο ψεις, 
με παρο μοιες διαστα σεις και προσανα-
τολισμο  και αποτελού νται απο  2 ή  3 δώ-
μα τια. Επι σής απο  τα με χρι τώ ρα στοι-
χει α απο  τις γεώφύσικε ς μετρή σεις δεν 
ύπα ρχει κα ποια ε νδειξή για τα ο ρια τού 
οικισμού . Παρο λα αύτα , στο εσώτερικο  
τού δομήμε νού περιβα λλοντος τής πε-
ριοχή ς ύπα ρχούν διαφοροποιή σεις δια-
κρι νοντας δύ ο τμή ματα: το ε να προς τα 
νο τια το οποι ο ει ναι πύκνοκατοικήμε νο 
και το α λλο παρούσια ζει ε να πιο δια-
σκορπισμε να χαρακτή ρα και εμφανι ζε-
ται προς τα ανατολικα , βο ρεια και δύτι-
κα . Επι σής δεν ει ναι γνώστο  εα ν ο σύ-
γκεκριμε νος επι πεδος οικισμο ς οργανώ -
θήκε ώς αποτε λεσμα τής σταδιακή ς με-
τακι νήσής τού πλήθύσμού  ή  τής τής πι ε-
σής για τήν εκμετα λλεύσή τής γής ή  τών 
μεταβολώ ν τού περιβα λλοντος πού επή-
ρεα ζονταν α μεσα απο  τήν δύναμική  τού 
ποταμού  πού ε ρρεε στήν περιοχή  ή  απο  
τον σύνδύασμο  αύτώ ν τών παραγο ντών. 

further the size of the settlement. Until 
now the magnetic survey has been ex-
panded within an area of 1380m x 930m, 
covering more than 38 hectares (the 
largest in extent high resolution geo-
physical survey that has been conducted 
in Hungary), bringing to light more than 
92 traces (~15 to the south, 17 to the 
east, 19 to the west, 36 to the north and 
12 to the nortwest) belonging to struc-
tural remains and many more pits and 
other features manifesting the intensive 
habitation of the site. These Tisza type 
farmsteads of oblong ground plans have 
similar dimensions and orientation, con-
sist of 2 or 3 compartments/divisions 
and some of them can be considered as 
thermal targets, pinpointing to intense 
heating/crafting activities in their interi-
or. Most of the magnetic features can be 
correlated to fired daub walls, postholes, 
or other thermal targets (e.g. kilns and 
fire hearths). Until now there is no indi-
cation of an enclosure around the settle-
ment.  Still, differentiations exist within 
the built environment of the area, distin-
guishing two sections, one densely set-
tled (towards the south) and another 
one of more dispersed character 
(towards the east, north and west direc-
tions). It is also not known if the particu-
lar flat settlement sections were created 
as a result of a gradual population move-
ment, due to pressure for more land ex-
ploitation or even temporal changes of 
the landscape due to the dynamics of the 
river channels that were within the vi-
cinity of the settlement.  
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Το προ γραμμα BAKOTA (Bronze Age 
Ko ro s Off-Tell Archaeology) ξεκι νήσε το 
2006 ώς με ρος τής διδακτορική ς διατρι-
βή ς τού P. Duffy με τήν εκτεταμε νή επι-
φανειακή  ε ρεύνα και τις ανασκαφε ς τού 
επι πεδού οικισμού  Tarhos Gyepesi 
A tkelo , τήν μοντελοποι ήσή τής αγροτι-
κή ς παραγώγή ς σε διαφορετικε ς μαγού -
λες και τήν σύγκριτική  μελε τή τών εύρή-
μα τών απο  τις μαγού λες και τούς επι πε-
δούς οικισμού ς στήν περιοχή . Η σύνε χι-
σή τού προγρα μματος αποσκοπει  στήν 
αρχαιολογική  ε ρεύνα τής θε σής Be ke s 
Koldus-Zug και περιλαμβα νει τήν διεξα-
γώγή  επιφανειακώ ν ερεύνώ ν και γεώ-
φύσικώ ν διασκοπή σεών και ανασκα-
φώ ν. Η θε σή Be ke s Koldus-Zug βρι σκε-
ται στο παλαιομαι ανδρο τού ποταμού  
Ketto s Ko ro s στα κατα ντι τού ποταμού  
Fekete. Τα σύγκεκριμε να ποτα μια απο-
τελού σαν σήμαντικε ς μεταφορικε ς αρ-
τήρι ες κύρι ώς για τήν διακι νήσή μεταλ-
λεύμα τών και αγαθώ ν. Η τώρινή  ερεύνή-
τική  προσπα θεια αποσκοπει  στήν μελε -
τή τού οικισμού  Be ke s και τού παρακει -

Bronze Age Körös Off-Tell Archaeology-BAKOTA, Hungary 

Bronze Age Körös Off-Tell Archaeology-BAKOTA, 
Ουγγαρία 

The BAKOTA (Bronze Age Ko ro s Off-Tell 
Archaeology) project was initiated in 
2006 through regional survey, excava-
tions of the ‘flat’ site Tarhos Gyepesi A t-
kelo , modeling of the agricultural pro-
duction at several tells including Be ke s-
Va rdomb, and comparison of finds be-
tween tells and flat sites in the region, as 
part of a doctoral research of P. Duffy Its 
continuation is focusing on the archaeo-
logical investigations at the Be ke s Kol-
dus-Zug site cluster and it includes sur-
face survey, excavations and remote 
sensing approaches. The Be ke s Koldus-
Zug site cluster is located on an old me-
ander of the Ketto s Ko ro s, downstream 
of the old Fehe r and Fekete river conflu-
ence.  The specific rivers were consid-
ered important transportation routes, 
especially for metal ores and finished 
goods. The current track of research 
aims to study a newly discovered settle-
ment and its close-by cemetery and com-
pare the results of it with other regions 
of the Great Hungarian Plain in order to 
address issues related to the socio-
political variations and hierarchies of the 
region. In the locus of Be ke s 103 scat-
tered burned human bones and Bronze 
Age ceramics (with sporadic A rpa d and 
Late Medieval ceramics) suggested the 
existence of a Bronze Age cemetery. 

In October 2011, a systematic high reso-
lution geophysical survey (magnetic gra-
diometry and GPR) has been carried out 
at the site Be ke s 103, which has been 
considered to be the locus of a Middle 
Bronze Age cemetery and settlement.  
Three different sections of the site were 
explored, in the area of the settlement 
(Area A) and in the area of the cemetery 
(Areas B and C). Since the geophysical 
survey was targeting small dimension 
graves a number of small excavation 
trenches (1x1m) were dug during the 
course of the geophysical survey and 
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μενού νεκροταφει ο πού ανακαλύ φθή-
καν σχετικα  προ σφατα και στή σύ γκρι-
σή τών αποτελεσμα τών με περιοχε ς τής 
Ούγγρική ς πεδια δας προκειμε νού να 
αντιμετώπιστού ν ζήτή ματα πού σχετι -
ζονται με τις κοινώνικο-πολιτικε ς δια-
φοροποιή σεις τής περιοχή ς 

Τον Οκτώ βριο τού 2011, πραγματοποιή -
θήκε στήν περιοχή  μια σύστήματική  ύ-
ψήλή ς ανα λύσής γεώφύσική  ε ρεύνα 
(magnetic gradiometry και GPR). Σύνολι-
κα  τρεις διαφορετικε ς ενο τήτες ερεύνή -
θήκαν στήν περιοχή  τού οικισμού  
(περιοχή  Α) και στήν περιοχή  τού νεκρο-
ταφει ού (περιοχε ς Β και Γ). Δεδομε νού 
ο τι ή γεώφύσική  ε ρεύνα στο χεύε στήν 
χαρτογρα φήσή τα φών μικρώ ν διαστα -
σεών, πραγματοποιού νταν επι  το πού 
δοκιμαστικε ς ανασκαφε ς για τήν εξακρι -
βώσή τών στο χών πού καθορι ζονταν 
απο  τα γεώφύσικα  σή ματα. Η περιοχή  
τού οικισμού  ερεύνή θήκε με τή δειγμα-
τολήψι α 0,5 με τρο και στις δύ ο κατεύ-
θύ νσεις καλύ πτοντας σύνολική  ε κτασή 
πα νώ απο  13 στρε μματα. Η περιοχή  τού 
νεκροταφει ού (περιοχε ς Β και Γ) καλύ φ-
θήκαν με πύκνο τερή δειγματολήψι α (25 
εκατοστα  και στις δύ ο κατεύθύ νσεις) 
καλύ πτοντας ε κτασή πα νώ απο  12. Στή 
φα σή ΙΙ, πού ύλοποιή θήκε κατα  τήν πε-
ρι οδο τής πρώ τής εβδομα δας τού Απρι-
λι ού τού 2013, οι μαγνήτικε ς μετρή σεις 
επεκτα θήκαν σε περισσο τερα τμή ματα 
τής περιοχή ς Γ, ενώ  οι με θοδοι τής ήλε-
κτρική ς αντι στασής τού εδα φούς και ή 
ήλεκτρική  αγώγιμο τήτα (EM) διεξή χθή-
σαν στις περιοχε ς Β και Γ. Στή Φα σή ΙΙ, 

immediately after the completion of 
them, upon targets that were pinpointed 
especially from the magnetometry sig-
nals. The area of the settlement was sur-
veyed with a sampling of 0.5m in both 
directions covering a total area of 13,600 
square meters. The area of the cemetery 
(Areas B and C) were covered with a 
sampling of 0.25cm in both directions 
covering an area of 10,140 and 2,120 
square meters correspondingly, raising 
the total area coverage to 2.6 ha. In 
phase II that was materialized in the pe-
riod of the first week of April of 2013, 
the magnetic measurements expanded 
in more sections of Area C, whereas both 
soil resistance and electrical conductivi-
ty (EM) measurements were carried out 
in Areas B and C.  A trial with magnetic 
susceptibility measurements did not 
prove successful in the end. In Phase II, 
magnetic methods covered 7200 square 
meters, EM techniques 11200 square 
meters and soil resistance measure-
ments 1900 square meters. 

As it was expected from previous experi-
ence in the surveying of prehistoric or 
even historic cemeteries, the geophysical 
prospection was a difficult and challeng-
ing task. The lack of sufficient quantity of 
burial artifacts, the intensive plowing of 
the site and the modern interventions 
and intrusions within the plowing zone 
made it clear that the burials did not cre-
ate sufficient signal to be clearly identi-
fied by the magnetic signals.  Strong di-
pole anomalies originated mainly from 
metal fragments.  Pits and burials were 
registered below the range of +/-5nT/m 
making clear that their magnetic signa-
ture is close to the noise levels and the 
general magnetic background of the re-
gion. Even specialized processing 
through FFT and Euler deconvolution 
techniques, confirmed that increased 
noise levels that exist within the plowing 
zone may have masked severely the sig-
nals originating from the deeper sources. 
About 44 soil conductivity anomalies 
and 16 soil magnetic susceptibility 
anomalies were identified from the 
measurements, by considering all the 
various frequencies of GEM-2 EM instru-
ment. Similarly, more than 30 magnetic 
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οι μαγνήτικε ς με θοδοι κα λύψαν πα νώ 
απο  7 στρε μματα, οι EM τεχνικε ς 11 
στρε μματα και οι μετρή σεις τής αντι -
στασής τού εδα φούς 2 στρε μματα. 

Όπώς ή ταν αναμενο μενο απο  τήν προή-
γού μενή εμπειρι α στήν αποτύ πώσή 
προι στορικώ ν ή  ακο μα και ιστορικώ ν 
νεκροταφει ών, ή γεώφύσική  ε ρεύνα 
ή ταν ε να δύ σκολο και απαιτήτικο  ε ργο. 
Η ε λλειψή κτερισμα τών με σα στις τα-
φε ς, ή εντατική  αγροτική  καλλιε ργεια 
τού εδα φούς και οι σύ γχρονες επεμβα -
σεις ει χαν ώς αποτε λεσμα οι τα φοι να 
μήν δήμιούργού ν επαρκε ς σή μα το οποι ο 
θα μπορού σε να εγγραφει  στις μαγνήτι-
κε ς μετρή σεις. Οι ισχύρε ς διπολικε ς ανώ-
μαλι ες προή λθαν κύρι ώς κύρι ώς απο  
μεταλλικα  θραύ σματα. Οι τα φοι και οι 
αποθε τες εμφανι ζονται με τιμε ς τού μα-
γνήτικού  πεδι ού κα τώ απο  το εύ ρος +/-
5 nT/ m καθιστώ ντας σαφε ς ο τι ή μα-
γνήτική  ύπογραφή  τούς ει ναι κοντα  στα 
επι πεδα θορύ βού και τo γενικο  μαγνήτι-
κο  ύπο βαθρο τής περιοχή ς. Ακο μή και ή 
εφαρμογή  εξειδικεύμε νών μεθο δών επε-
ξεργασι ας (FFT και Euler τεχνικε ς), επι-
βεβαι ώσε ο τι τα αύξήμε να επι πεδα θο-
ρύ βού πού ύπα ρχούν εντο ς τής ζώ νής 
οργώ ματος μπορει  να ε χούν επισκια σει 
τα αρχαιολογικα  σή ματα πού προε ρχο-
νται απο  τις βαθύ τερες πήγε ς. Περι πού 
44 ανώμαλι ες αγώγιμο τήτας τού εδα -
φούς και 16 μαγνήτικε ς ανώμαλι ες τού 
εδα φούς εντοπι στήκαν απο  τις γεώφύ-
σικε ς μετρή σεις, λαμβα νοντας ύπο ψή 
ο λες τις διαφορετικε ς σύχνο τήτες τού 
GEM-2. Ομοι ώς, περισσο τερες απο  30 
μαγνήτικε ς ανώμαλι ες ε χούν αναγνώρι-
στει  και ταύτοποιήθει  ε χοντας αύξήμε νο 
αρχαιολογικο  ενδιαφε ρον. Κατα  παρο -
μοιο τρο πο, οι ανώμαλι ες τής ήλεκτρική ς 
αντι στασής αναγνώρι στήκαν με βα σή 
τήν ύπογραφή  τούς και τήν τοπική  αντι -
θεσή πού ει χαν σε σχε σή με το περιβα λ-
λον. Πρε πει να σήμειώθει  ο τι παρα  τις 
δύσκολι ες και τις προκλή σεις στον εντο-
πισμο  πιθανώ ν τοποθεσιώ ν ύ παρξής 
τα φών, οι ανασκαφικε ς τομε ς πού ακο-
λού θήσαν αποκα λύψαν μια σειρα  απο  
τα φούς πού σύσχετι ζονται με τις αντι -
στοιχες γεώφύσικε ς ύπογραφε ς. 

anomalies were recognized and identi-
fied as of archaeological interest. In a 
similar way, soil resistance anomalies 
were recognized based on their vague 
signature and the local contrast they had 
within their vicinity. Despite the difficul-
ties and the challenges in locating poten-
tial grave sites the subsequent excava-
tion trenches revealed a number of 
graves that are correlated with the cor-
responding geophysical signatures.  
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Trapeza is located SW of Aigio on a plat-
eau with an altitude of 440m. The settle-
ment that is extended in surrounding 
area is likely to belong to the city of Rip-
on. The remains of two ancient temples 
from the Geometric and Archaic period 
have been found on the plateau. The 
temples have been built one on top of 
the foundations of the other. Despite the 
regular cultivation activities at the site 
the Archaic temple is very well pre-
served and is one of the largest temples 
in the Peloponnese. At the same time, 
the Geometric temple is also very well 

Trapeza, Aigio 

Τραπεζά, Αίγιο 

Η Τραπεζα  βρι σκεται σε ε να πλα τώμα με 
ύψο μετρο 440m στα ΝΔ τού Αιγι ού. Στή 
γύ ρώ περιοχή  εκτει νεται οικισμο ς πού 
πιθανολογει ται να ανή κει στήν πο λή 
τών Ρύπώ ν (μήτρο πολή τού Κρο τώνα 
τής Κα τώ Ιταλι ας), ενώ  στο πλα τώμα 
ε χούν βρεθει  τα κατα λοιπα δύ ο αρχαι ών 
ναώ ν, Αρχαι κή ς και Γεώμετρική ς περιο -
δού, κτισμε νών ο ε νας πα νώ στα θεμε λια 
τού α λλού. Ο λατρεύτικο ς χαρακτή ρας 
τών οικοδομήμα τών διαπιστώ θήκε απο  
τα εύρή ματα τής ανασκαφή ς τα οποι α 
σύμπεριλαμβα νούν θύσι ες και πύρε ς. Σε 
αντι θεσή με τις σύστήματικε ς καλλιε ρ-
γειες πού λαμβα νούν χώ ρα στήν περιοχή  
και τήν λιθολο γήσή απο  τον χώ ρο, ο ε-
κατο μπεδος Αρχαι κο ς ναο ς 
(16,84x31,56m), δώρικού  ρύθμού , βρι -
σκεται σε πολύ  καλή  κατα στασή διατή -
ρήσής και αποτελει  ε ναν απο  τούς μεγα-
λύ τερούς ναού ς τής Πελοποννή σού. Σύγ-
χρο νώς, ο Γεώμετρικο ς Ναο ς σώ ζεται σε 
ύ ψος τεσσα ρών δο μών και αποτελει ται 
απο  θεμε λια απο  αργολιθοδομή . Οι γεώ-
φύσικε ς διασκοπή σεις στήν περιοχή  
πραγματοποιή θήκαν με τις μεθο δούς 
τού γεώραντα ρ, τών μαγνήτικώ ν μετρή -
σεών και τής ήλεκτρική ς αντι στασής 
τού εδα φούς και επικεντρώ θήκαν σε 
τμή μα τού χώ ρού, κύρι ώς ανατολικα  και 
νο τια απο  τον ναο . 

Η με θοδος τής ήλεκτρική ς αντι στασής 
ε δώσε κα ποιες ενδει ξεις για τήν παρού-
σι α αρχιτεκτονικώ ν καταλοι πών ιδιαι τε-
ρα στις περιοχε ς τών ανώμαλιώ ν R4, R6, 
R7, R8 & R9 οι οποι ες χαρακτήρι ζονται 
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απο  ύψήλε ς τιμε ς τής ήλεκτρική ς αντι -
στασής και προσανατολισμο  προς τα ΝΑ
-ΒΔ. Οι μαγνήτικε ς μετρή σεις νο τια τού 
στεγα στρού τής ανασκαφή ς ει ναι κατα  
βα σή μεμονώμε νες ύποδεικνύ οντας ο τι 
προε ρχονται απο  ανθρώπογενει ς παρεμ-
βα σεις, πιθανώ ς νεώ τερες. Αντι θετα στις 
περιοχε ς στα ΒΑ και ανατολικα  τού ναού  
εμφανι ζονται γραμμικε ς μαγνήτικε ς α-
νώμαλι ες πού θα μπορού σαν να σύνδε ο-
νται με τήν παρούσι α αρχιτεκτονικώ ν 
κατασκεύώ ν. Επι σής ε ντονες και διακρι-
τε ς ανώμαλι ες παρούσια ζονται σε ο λή 
τήν περιοχή  διερεύ νήσής απο  τήν χαρτο-
γρα φήσή τών ανακλαστή ρών τού γεώ-
ραντα ρ. Η σύνολική  διαγραμματική  ερ-
μήνει α τών γεώφύσικώ ν μετρή σεών δει -
χνει ο τι οι περιοχε ς στα νο τια και στα 
ανατολικα  τού ναού  απεικονι ζούν αρχι-
τεκτονικε ς δομε ς πού σύνδε ονται με τον 
ναο , ή  α λλα διασκορπισμε να αρχιτεκτο-
νικα  με λή αύτού . Επι σής πιθανοι  στο χοι 
για μελλοντική  διερεύ νήσή βρι σκονται 
στα ανατολικα  και βο ρεια τής ανασκα-
φή ς. 

preserved. The geophysical survey in the 
site employed the methods of ground 
penetrating radar, magnetic gradiometry 
and the electrical resistance of the soil 
focusing on parts of the site at the south 
and east of the temple. 

The electrical resistance method provid-
ed some evidence of architectural re-
mains particularly in the areas of anoma-
lies R4, R6, R7, R8 & R9 which are char-
acterized by high resistivity values and 
SE-NW orientation. The magnetic meas-
urements towards the south of the exca-
vation trench suggest isolated anomalies 
originating from probably younger hu-
man interventions. On the contrary the 
areas to the NE and east of the temple 
appear with linear magnetic anomalies 
that could be associated with the pres-
ence of architectural structures. Further-
more strong and distinct anomalies also 
appear throughout the area of investiga-
tion by the mapping of ground penetrat-
ing radar reflectors. The overall dia-
grammatic interpretation of the geo-
physical measurements indicates that 
the areas to the south and east of the 
temple depict architectural structures 
associated with the temple, or other 
scattered architectural members associ-
ated with the temple. Additional poten-
tial targets for future investigations are 
also registered to the east and north of 
the temple. 
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Υperia Krini is located in Velestino 
(Thessaly) at an altitude of 120 m. The 
geophysical investigations took place at 
the site during November 2013 employ-
ing the method of ground penetrating 
radar. The survey was mainly focused on 
the extension between two trenches 
aiming at the identification of structural 
remains of the monument. The diagram-
matic interpretation of the GPR anoma-
lies depict strong reflectors in the loca-
tions A2 and A3 that are correlated with 
buried piles of rocks due to demolished 
constructions. Anomaly A2 shows a bet-
ter preservation since the different walls 
of the building complex form different 
rooms. In general the specific complex is 
composed of at least 3-4 rooms with 
maximum dimensions of about 15x15 m. 
The linear anomaly A6 towards the 
south is probably correlated with the 
wall that is extended north of the cement 
structure that outlines the wider board-
ers of Heperia Krini. Two candidate sub-
surface structures (A4 & A5) are regis-
tered between anomalies A2 and A3. The 
general impression of the geophysical 
survey shows architectural residues bur-

Υpereia Krini, Velestino, Thessaly 

Υπέρεια Κρήνη, Βελεστίνο, Θεσσαλία 

Η Υπε ρεια Κρή νή τοποθετει ται στο Βε-
λεστι νο, κώμο πολή τού Νομού  Μαγνήσι -
ας, τής Περιφε ρειας Θεσσαλι ας πού βρι -
σκεται σε ύψο μετρο 120 με τρών, στο 
νοτιοανατολικο  α κρο τού Θεσσαλικού  
Κα μπού και απε χει 17 Km. δύτικα  τού 
Βο λού και 40 Km νοτιοανατολικα  τής 
Λα ρισσας. Οι γεώφύσικε ς ε ρεύνες, πού 
πραγματοποιή θήκαν τον Νοε μβριο τού 
2013 με τήν με θοδο τού γεώραντα ρ, επι-
κεντρώ θήκαν σε τμή μα τού χώ ρού ώς 
προε κτασή τών δύ ο σκαμμα τών και 
στο χος τών ερεύνώ ν ή ταν ο εντοπισμο ς 

οικοδομικώ ν κτισμα τών τού μνήμει ού. Η 
σύνολική  διαγραμματική  ερμήνει α τών 
γεώφύσικώ ν μετρή σεών δει χνει ο τι οι 
πιο ισχύροι  ανακλαστή ρες εμφανι ζονται 
στις περιοχε ς Α2 και Α3, ο πού με βα σή 
τα αποτελε σματα τών προ σφατών ανα-
σκαφώ ν, φαι νεται ο τι προ κειται για τήν 
παρούσι α λιθοσώρώ ν πού προε ρχονται 
απο  γκρεμισμε νες κατασκεύε ς. Η ανώ-
μαλι α Α2 φαι νεται να ει ναι σε μι α πιο 
καλή  κατα στασή διατή ρήσής, αφού  τμή -
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ματα τών τοιχοδομώ ν τού αρχιτεκτονι-
κού  σύγκροτή ματος πού εμφανι ζεται 
στο σύγκεκριμε νο σήμει ο φαι νεται να 
οριοθετού ν διαφορετικα  δώμα τια Γενι-
κα , το σύγκεκριμε νο αρχιτεκτονικο  σύ-
γκρο τήμα φαι νεται να επεκτει νεται σε 
μι α ε κτασή περι πού 15x15m και να απο-
τελει ται απο  τούλα χιστον 3-4 δώμα τια. 
Νοτιο τερα, ή γραμμική  ανώμαλι α Α6 
φαι νεται να σχετι ζεται με ε να τοι χο ο 
οποι ος εκτει νεται βορειο τερα  τού νεώ -
τερού τσιμεντε νιού τοιχι ού πού οριοθε-
τει  τον χώ ρο τής Κρή νής ο πώς αύτο ς 
ει χε διαμορφώθει  απο  τις Δήμοτικε ς Αρ-
χε ς. Τε λος, ανα μεσα στις ανώμαλι ες Α3 
και Α6 και δύτικα  τής ανώμαλι ας Α2, 
εξαπλώ νονται 2 ακο μα χαρακτήριστικα , 
Α4 και Α5, τα οποι α και αποτελού ν ύπο-
ψή φιούς στο χούς. Στο σύ νολο  τούς τα 
αρχιτεκτονικα  κατα λοιπα στήν περιοχή  
δει χνούν μι α μή σύνεχο μενή επε κτασή, 
αλλα  περισσο τερο διασπορα , ενώ  φαι νε-
ται να επεκτει νονται απο  επιφανειακο  
βα θος με χρι και τούλα χιστον 1.5-2m 
απο  τήν επιφα νεια τού εδα φούς.  

ied in a maximum depth of 1.5 m, that 
are mostly dispersed without a continu-
ous expansion. 
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THALES—GEODIAMETRIS 

ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ 
Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την  
Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από 
την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων 

 

Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα 
 Other Research Projects 

Η παραγώγή  ελαιολα δού αποτελει  μι α 
απο  τις πιο σήμαντικε ς δραστήριο τήτες 
στή εύρύ τερή περιοχή  τής Μεσογει ού με 
τήν ετή σια παραγώγή  να ξεπερνα  τούς 
2.600x103 το νούς, και τήν Ελλα δα να 
κατε χει τήν τρι τή θε σή παγκοσμι ώς με-
τα  τήν Ισπανι α και τήν Ιταλι α. Οι εύεργε-
τικε ς ιδιο τήτες τού ελαιολα δού στήν αν-
θρώ πινή ύγει α ει ναι γνώστε ς απο  τήν 
αρχαιο τήτα. Ωστο σο οι τεχνικε ς παρα-
γώγή ς τού μπορού ν να προκαλε σούν 
σήμαντικα  περιβαλλοντικα  προβλή ματα 
επειδή  κατα  τήν κατεργασι α τού ελαιο-
κα ρπού, παρα λλήλα με το ελαιο λαδο, 
παρα γεται και μι α σειρα  παραπροι ο -
ντών ο πώς ο ελαιοπύρή νας, τα ελαιο -
φύλλα και μια σήμαντική  σε ο γκο και 
οργανικο  φορτι ο ποσο τήτα ύγρώ ν απο-
βλή τών.  

Οι με θοδοι τής γεώ-πλήροφορική ς σύ-
μπεριλαμβανομε νών τών γεώφύσικώ ν 
διασκοπή σεών και τής δορύφορική ς τή-
λεπισκο πήσής, βρι σκούν εφαρμογή  στήν 
επι λύσή διαφο ρών περιβαλλοντικώ ν 
προβλήμα τών. Η ανα λύσή τών δορύφο-
ρικώ ν εικο νών και ή χρή σή τών Γεώγρα-
φικώ ν Σύστήμα τών Πλήροφοριώ ν παρε -
χούν ικανοποιήτική  χώρική  ανα λύσή σε 
δια φορες κλι μακες. Στο χος τής σύγκε-
κριμε νής ερεύνήτική ς προ τασής ει ναι ή 
ολοκλήρώμε νή και σύνδύαστική  εφαρ-
μογή  τών μεθο δών γεώ-πλήροφορική ς 
με σκοπο  τή μελε τή και κατανο ήσή τών 

Olive oil production is one of the most 
important activities in the wider Medi-
terranean region with the annual pro-
duction exceeding 2600 x 103 tones, 
whilst Greece to third world after Spain 
and Italy. The beneficial properties of 
olive oil on human health are known 
since antiquity. However the produc-
tion/process of may cause significant 
environmental problems since olives 
processing produces large amounts of 
solid waste and wastewater with high 
organic load and rich in inorganic con-
stituents.  

The methods of the geo-informatics, in-
cluding geophysical, chemical surveys 
and satellite remote sensing, find appli-
cation in resolving various environmen-
tal problems as well as, in supporting the 
target groups (regions, prefectures, mu-
nicipalities and environmental compa-
nies) to sustainable manage such prob-
lems. The analysis of satellite images and 
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μήχανισμώ ν περιβαλλοντική ς ύποβα θμι-
σής απο  τήν δια θεσή αποβλή τών τών 
ελαιοτριβει ών και τον καθορισμο  ενο ς 
στρατήγικού  πλαισι ού για τήν αντιμε-
τώ πισή αύτού  τού προβλή ματος  

Οι επιδιώκο μενοι στο χοι τού προγρα μ-
ματος ει ναι οι παρακα τώ: 

 Να πραγματοποιήθει  αρχικα  καταγρα-
φή  τού σύνο λού τών ελαιοτριβει ών 
πού βρι σκονται σε λειτούργι α στήν 
Κρή τή και να καταγραφει  ή ύφιστα με-
νή κατα στασή τών περιοχώ ν δια θεσής 
αποβλή τών ελαιοτριβει ών. 

 Να διερεύνήθει  ή δύνατο τήτα εντοπι-
σμού  περιοχώ ν δια θεσής αποβλή τών 
ελαιοτριβει ών με σώ τής επεξεργασι ας 
και ανα λύσής δορύφορικώ ν εικο νών 
διαφορετική ς χώρική ς ανα λύσής και 
φασματική ς μπα ντας. 

 Να πραγματοποιήθού ν περιοδικε ς φύ-
σικοχήμικε ς αναλύ σεις δειγμα τών εδα -
φούς και νερού  για τον καθορισμο  τών 
φύσικοχήμικώ ν παραμε τρών τού ύπε-
δα φούς πού θα μπορού σαν να χρήσι-
μοποιήθού ν για τήν περιβαλλοντική  
αξιολο γήσή τού ύπεδα φούς. 

 Να πραγματοποιήθού ν περιοδικε ς γε-
ώφύσικε ς διασκοπή σει (εφαρμο ζοντας 
σύνδύαστικε ς τεχνικε ς (ήλεκτρική  το-
μογραφι α, μετρή σεις ήλεκτρομαγνήτι-
κού  πεδι ού, γεώραντα ρ, επαγώ μενή 
πο λώσή, φύσικο  δύναμικο ), για τήν 
διαχρονική  παρακολού θήσή διαφορε-
τικώ ν φύσικώ ν χαρακτήριστικώ ν τού 
ύπεδα φούς. 

 Να εξεταστει  ή δύνατο τήτα διατύ πώ-
σής ποιοτικώ ν και ποσοτικώ ν σχε σεών 
σύσχε τισής μεταξύ  τών παραμε τρών 
τών γεώχήμικώ ν αναλύ σεών και τών 
παραμε τρών πού δύ ναται να ύπολογι-
στού ν με σώ τών μεθο δών γεώφύσική ς 
διασκο πήσής. 

 Να δήμιούργήθει  ε να αύτοματοποιήμε -
νο και ολοκλήρώμε νο σύ στήμα εντοπι-
σμού  και παρακολού θήσής τών περι-
βαλλοντικώ ν επιπτώ σεών γύ ρώ απο  
τις περιοχε ς δια θεσής τών αποβλή τών 
τών ελαιοτριβει ών. 

 Να γι νει ανα λύσή και εκτι μήσή τής επι-
κινδύνο τήτας (Risk Assessment model-
ing) με σώ Γεώγραφικώ ν Σύστήμα τών 
Πλήροφοριώ ν (GIS) και να προταθού ν 
λύ σεις για τήν αποκατα στασή τών πε-

the combined use of geographical infor-
mation systems can provide a sufficient 
and detailed spatial analysis at various 
scales. 

The main objectives of GeoDIAMETRIS 
are the following: 

 Carry out initial registration of all the 
olive oil mills in operation in Crete to 
record the current status of the waste 
disposal sites. 

 Geo-informatics/GIS and Satellite Tech-
nologies/Remote Sensing will be ap-
plied for the recognition/localisation of 
places of deposition of wastes from ol-
ive mills with the ultimate goal of the 
automatic/semi-automatic recognition 
of the waste disposal areas. 

 To select representative areas of olive 
oil mills waste disposal for a pilot im-
plementation of integrated geoinfor-
mation technologies. 

 Soil and water samples will be collected 
periodically to determine the physico-
chemical parameters of the subsoil in 
selected disposal sites. 

 Monitoring of the pollution through 
time-lapse geophysical techniques 

 Introduction of the bio-geophysical 
methods in Greece through the devel-
opment of quantitative relationships 
between the geophysical/chemical pa-
rameters and the waste / waste degra-
dation processes. 

 Development of an automatic warning 
system for the continuous environmen-
tal control for the early detection of 
pollutants leaching in the subsoil. 
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ριβαλλοντικώ ν επιπτώ σεών. 
 Η δια χύσή τών αποτελεσμα τών τής 
ερεύνήτική ς προσπα θειας με παρού-
σια σεις σε επιστήμονικα  σύνε δρια και 
τήν σύγγραφή  επιστήμονικώ ν εργα-
σιώ ν. 

Tο ε ργο χρήματοδοτει ται απο  το Ε.Π 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
στα πλαι σια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με 
ποσοστο  100% και σύμμετε χούν: 1) το 
Τεχνολογικο  Ίδρύμα Κρή τής (ύπεύ θύνος 
φορε ας), 2)το Ίδρύμα Τεχνολογι ας 
Έρεύνας-Ινστιτού το Μεσογειακώ ν 
Σπούδώ ν, 3) το Ινστιτού το Εδαφολογι ας 
Αθήνώ ν - Ελλήνικο ς Γεώργικο ς Οργανι-
σμο ς ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Το Εργαστή ριο ε χει αναλα βει και σύμμε-
τε χει σε σύγκεκριμε νες δρα σεις τού προ-
γρα μματος ο πώς α) ή καταγραφή  τής 
ύφιστα μενής κατα στασής τών ελαιοτρι-
βει ών και τών περιοχώ ν δια θεσής απο-
βλή τών ελαιοτριβει ών στήν Κρή τή και 
τής δήμιούργι ας μι ας βα σής δεδομε νών 
σε Γεώγραφικα  Σύστή ματα Πλήροφο-
ριώ ν για τήν αποθή κεύσή και διαχει ρισή 
τών πλήροφοριώ ν πού θα σύλλεχθού ν, 
β) ο εντοπισμο ς περιοχώ ν δια θεσής α-
ποβλή τών ελαιοτριβει ών με σώ τής επε-
ξεργασι ας και ανα λύσής δορύφορικώ ν 
εικο νών διαφορετική ς φασματική ς και 
χώρική ς ανα λύσής, γ) ή εκτε λεσή σύν-
δύαστικώ ν γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών 
για τήν διαχρονική  παρακολού θήσή τού 
ύπεδα φούς δια θεσής αποβλή τών ελαιο-
τριβει ών σε ε να σύγκεκριμε νο πεδι ο ε-
φαρμογή ς (Αλικιανο ς, Χανια ), δ) ή δή-
μιούργι α ενο ς προ τύπού αύτοματοποιή-
με νού σύστή ματος για τήν παρακολού -
θήσή τών περιβαλλοντικώ ν επιπτώ σεών 
γύ ρώ απο  τις περιοχε ς δια θεσής απο-
βλή τών, ε) ή σύσχε τισή παραμε τρών 
γεώχήμικώ ν αναλύ σεών με τα αποτελε -
σματα τών γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών 
στ) ή ανα λύσή και εκτι μήσή τής επικιν-
δύνο τήτας για το περιβα λλον απο  τήν 
δια θεσή τών αποβλή τών ελαιοτριβει ών 
με σώ Γεώγραφικώ ν Σύστήμα τών Πλή-
ροφοριώ ν, ζ) ή δια χύσή τών αποτελε-
σμα τών και διαδικτύακή  παροχή  τών 
αποτελεσμα τών τού ε ργού. 

 

 Determination of potential solutions 
through sensitivity analysis and risk 
assessment Dissemination of project’s 
results and achievements through 
workshops, conferences and publica-
tions. 

GEODIAMETRIS is 100% financed by the 
Operational Programme “Education and 
Lifelong Learning” under the framework 
of NSRF 2007-2013 and it is implement-
ed by 1) theTechnological Educational 
Institute of Crete - TEI Crete 
(supervisor), 2) the Institute for Medi-
terranean Studies-Foundation for Re-
search & Technology, 3) the Soil Science 
Institute Athens 

The Laboratory participates and super-
vises specific actions of the project like: 
a) the recording of the current situation 
of Olive Oil Mill Wastes (OOMW) dispos-
al sites in Crete and the construction of a 
GIS database to store and manage the 
collected spatial information, b) the 
identification of waste disposal areas by 
editing and analysis of multispectral sat-
ellite images, c) the implementation of 
integrated geophysical methods for 
monitoring the subsurface properties in 
a controlled OOMW site (Alikianos, Cha-
nia), d) the construction of an autono-
mous and automated monitoring system 
suitable for waste disposal sites, e) the 
expression of correlation factors be-
tween chemical and geophysical param-
eters, f) the risk assessment analysis of 
waste disposal sites using GIS, g) the dis-
semination of the results and the online 
delivery of the results of the project. 

Για περισσότερες  
πληροφορίες  

For more information 
 
http://
geodiametris.ims.forth.

gr/  

http://

soupios.chania.teicrete.
gr/projects/
GeoDIAMETRIS/
GeoDIAMETRIS.htm  

http://geodiametris.ims.forth.gr/
http://geodiametris.ims.forth.gr/
http://geodiametris.ims.forth.gr/
http://soupios.chania.teicrete.gr/projects/GeoDIAMETRIS/GeoDIAMETRIS.htm
http://soupios.chania.teicrete.gr/projects/GeoDIAMETRIS/GeoDIAMETRIS.htm
http://soupios.chania.teicrete.gr/projects/GeoDIAMETRIS/GeoDIAMETRIS.htm
http://soupios.chania.teicrete.gr/projects/GeoDIAMETRIS/GeoDIAMETRIS.htm
http://soupios.chania.teicrete.gr/projects/GeoDIAMETRIS/GeoDIAMETRIS.htm
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THALES—GEOCHARACTERIZATION 

ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδυαστι-
κή Χρήση Γεωφυσικών & Γεωτεχνικών Μεθόδων 

Ενώ  οι γεώτεχνικε ς δοκιμε ς παρε χούν με 
ακρι βεια τις γεώτεχνικε ς παραμε τρούς 
με το βα θος, ή κατασκεύή  τών γεώτρή -
σεών και ή εκτι μήσή τών γεώτεχνικώ ν 
παραμε τρών, ει ναι ιδιαι τερα δαπανήρή , 
ασαφή ς και χρονοβο ρα διαδικασι α. Οι 
γεώφύσικε ς με θοδοι ει ναι αποτελεσμα-
τικε ς στή διερεύ νήσή τού ύπεδα φούς, 
αλλα  τα αποτελε σματα  τούς δεν μπο-
ρού ν α μεσα να μεταφραστού ν σε μετα-
βολή  τών γεώτεχνικώ ν παραμε τρών. Με 
σκοπο  τή πλήρε στερή μελε τή τού ύπε-
δα φούς, σε σταθμού ς επιταχύνσιογρα -
φών τού Ε.Δ.Ε. (Εθνικού  Δικτύ ού Επιτα-
χύνσιογρα φών), θα εκτελεστού ν σύ-
μπλήρώματικε ς γεώτεχνικε ς και τεχνι-
κογεώλογικε ς εργασι ες ενώ  ταύτο χρονα 
θα εκτελεστού ν γεώφύσικε ς διασκοπή -
σεις. Το σύ νολο τών δεδομε νών θα επι-
τρε ψει τή σύσχε τισή τών φύσικομήχανι-
κώ ν παραμε τρών (απο  εργαστήριακε ς/
επιτο πού δοκιμε ς) με τις γεώφύσικε ς 
παραμε τρούς. Επιπλε ον, τα δεδομε να 
αύτα  θα επιτρε ψούν τή διερεύ νήσή γεώ-
τεχνικώ ν προβλήμα τών καθώ ς και τής 
απο κρισής τών σχήματισμώ ν πού δο-
μού ν τήν περιοχή  σε ενδεχο μενή δύναμι-
κή  – σεισμική  φο ρτισή (προ τασή κανο-
νικοποιήμε νών ελαστικώ ν φασμα τών 
σχεδιασμού ). 

The estimation of the strong motion pa-
rameters for the shallow geological for-
mations is essential for engineering seis-
mology and soil mechanics. For this rea-
son, the sites of the accelerometer net-
work must cover different geological 
settings. There is a plethora of studies 
which verify the correlation between 
site conditions and earthquake damages. 
The study of the site effects is essential 
for 1) the estimation of the influence of 
dynamic loads on geotechnical phenom-
ena related to the static stress field vari-
ation and 2) the proposal of normalized 
elastic spectra for construction planning. 

In geotechnical engineering, apart from 
static loads, dynamic ones are also ap-
plied e.g. mechanical oscillations, seismic 
loads etc. Soil properties related to dy-
namic loads are shear wave velocity 
(Vs), shear modulus (G) attenuation fac-
tor (D) and Poisson ratio (ν). There is a 
variety of laboratory or in situ methods 
which investigate the soil behavior un-
der conditions of low or high stress level. 
In this research project, both geotech-
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Στο χος τής σύγκεκριμε νής ερεύνήτική ς 
προ τασής ει ναι σε επιλεγμε νες θε σεις να 
σύγκεντρώθού ν γεώτεχνικα  και σεισμο-
λογικα  δεδομε να και να σύσχετιστού ν με 
δεδομε να γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών, 
προκειμε νού να γι νει βαθμονο μήσή και 
σύσχε τισή τών επιμε ρούς μεθο δών.  

Η διαδικασι α αύτή  θα επιτρε ψει: 

 Τή διερεύ νήσή τής επιρροή ς τών δύνα-
μικώ ν φορτι σεών σε γεώτεχνικα  φαι-
νο μενα πού σύσχετι ζονται με μεταβο-
λε ς τού στατικού  πεδι ού τα σεών. 

 Τή διερεύ νήσή τής θεώρήτική ς και πει-
ραματική ς εκτι μήσής τής επι δρασής 
τών τοπικώ ν εδαφικώ ν σύνθήκώ ν στή 
δύναμική  απο κρισή τών σχήματισμώ ν 
σε περι πτώσή σεισμική ς φο ρτισής και 
τή διατύ πώσή προτα σεών με τα κανο-
νικοποιήμε να ελαστικα  φα σματα σχε-
διασμού  και σύ γκρισή με τον ΕΑΚ και 
τον EC8. 

 Τή σύσχε τισή μεταξύ  τών φύσικομήχα-
νικώ ν και γεώφύσικώ ν παραμε τρών. 

Tο ε ργο χρήματοδοτει ται απο  το Ε.Π  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
στα πλαι σια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με 
ποσοστο  100%  και οι σύμμετε χοντες 
φορει ς ει ναι: 1) το Πολύτεχνει ο Κρή τής 
(Σύντονι ζον φορε ας), 2) το Τεχνολογικο  
Ίδρύμα Κρή τής, 3) το Εθνικο  Μετσο βειο 
Πολύτεχνει ο, 4) το Ινστιτού το Τεχνική ς 
Σεισμολογι ας και Αντισεισμικώ ν Κατα-
σκεύώ ν, 5) το Ίδρύμα Τεχνολογι ας 
Έρεύνας-Ινστιτού το Μεσογειακώ ν 
Σπούδώ ν. 

Στο πλαι σιο τού ε ργού το Εργαστή ριο 
ε χει αναλα βει τήν σύλλογή , επεξεργασι α 
και ερμήνει α δεδομε νών ήλεκτρική ς το-
μογραφι ας στο αστικο  περιβα λλον πού 
βρι σκονται οι επιταχύνσιογρα φοι, τήν 
σύσχε τισή τών γεώήλεκτρικώ ν-
γεώτεχνικώ ν δεδομε νών και τήν κατα-
σκεύή  μι ας WEB_GIS εφαρμογή ς για τήν 
παρούσι ασή τών χώρικώ ν δεδομε νών 
(γεώλογικα , γεώφύσικα  κλπ) πού θα 
σύλλεχθού ν κατα  τήν δια ρκεια τού 
ε ργού.  

 

nical and geophysical methods are pro-
posed for the estimation of the mechani-
cal soil parameters. The plethora of pa-
rameters encountered in geotechnical 
problems requires both laboratory and 
in situ tests and relevant boreholes. 

This project will focus on: 

 the influence of dynamic loads on ge-
otechnical phenomena related to the 
static stress field variation,  

 the estimation of the site effects in case 
of seismic loads and  

 the proposal of normalized elastic 
spectra for construction planning and 
their comparison with the Greek Seis-
mic Code (GSC2000) and the Eurocode 
(EC8). 

The Project is 100% financed by the Op-
erational Programme “Education and 
Lifelong Learning” under the framework 
of NSRF 2007-2013 and the participat-
ing institutes are the: 1)Technical Uni-
versity of Crete (supervisor), 2) Techno-
logical Institute of Crete, 3) National 
Technical University of Athens, 4) Insti-
tute of Engineering Seismology and 
Earthquake Engineering, 5) Institute for 
Mediterranean Studies-Foundation for 
Research & Technology. 

Under the framework of the project, the 
Laboratory has undertaken the collec-
tion, processing and interpretation of 
electrical resistivity tomography data 
collected from urban environment 
where are the accelerators, the correla-
tion between geoelectrical-geotechnical 
data and the construction a WEB_GIS 
platform for the presentation of the spa-
tial data (geological, geophysical, etc.) 
collected during the project. 

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες:  

For more information: 
 
http://
temp2.ims.forth.gr/  

http://
www.ims.forth.gr/

project.php?
c=46&l=g&s=&pid=63
&d=7  

http://temp2.ims.forth.gr/
http://temp2.ims.forth.gr/
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=46&l=g&s=&pid=63&d=7
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=46&l=g&s=&pid=63&d=7
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=46&l=g&s=&pid=63&d=7
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=46&l=g&s=&pid=63&d=7
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=46&l=g&s=&pid=63&d=7
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The project tries to investigate the space, 
the social groups and the changing land-
scape that formulated the diachronic 
cultural regime of Therasia. Therasia 
comprises a unique filed laboratory for 
such approaches since it has remained 
untouched from the modern develop-
ment. The proposed research will con-
tribute to understanding the history of 
the entire archipelago and will draw di-

THALES 
Island Cultures in a Diachronic Perspective: the Case of Therasia 

ΘΑΛΗΣ:  Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: Η 
περίπτωση της Θηρασίας 
Αντικείμενο τής έρεύνας είναι ή σύ-
νολική  εικο να τού χώ ρού και τών κοινώ-
νικώ ν ομα δών καθώ ς και τού μεταβαλ-
λο μενού τοπι ού πού αύτε ς διαμο ρφώ-
σαν τή Θήρασι α, σε διαχρονική  οπτική , 
απο  τα πρώ τα σήμει α τής ανθρώ πινής 
παρούσι ας ε ώς τήν προ σφατή εποχή . Η 
Θήρασι α ει ναι ε να εξαιρετικο  πεδι ο για 
μι α τε τοιού ει δούς ε ρεύνα γιατι  διατή-
ρει ται εν πολλοι ς αλώ βήτή απο  τή σύ γ-
χρονή α ναρχή ανα πτύξή. Η αναγκαιο τη-
τα μιας τέτοιας μελέτής είναι επιτα-
κτική  λο γώ τής απούσι ας μελετώ ν σχε-
τικώ ν με τήν ιστορι α τού νήσιού  και τής 
αλλοι ώσής πού θα επιφε ρει ή διαφαινο -
μενή ραγδαι α ανα πτύξή. Η προτεινο μενή 
ε ρεύνα θα συμβα λει στήν κατανο ήσή 
τής ιστορι ας ολο κλήρού τού νήσιώτικού  
σύμπλε γματος και θα αποτελε σει ανα-
γκαι α πρού πο θεσή για τον σχεδιασμο  
τής στρατήγική ς ανα πτύξής τού νήσιού . 
Οι με θοδοι ει ναι πολλαπλε ς, απο  δια φο-
ρα επιστήμονικα  πεδι α και σύγκλι νούν 
στον ι διο στο χο: τήν διεπιστήμονική  και 
διαχρονική  προσε γγισή μι ας μικρή ς νή-
σιώτική ς κοινώνι ας. Ιδιαι τερα θα μελε-
τήθει  ή παραδοσιακή  χώροτακτική  ορ-
γα νώσή, ο πώς ει ναι εγγεγραμμε νή στο 
τοπι ο και στήν ανθρώ πινή αντι λήψή. 
Παρα λλήλα θα πραγματοποιήθει  αρχαι-
ολογική  και ιστορική  μελε τή, δήλαδή  
αρχαιολογική  ε ρεύνα επιφανει ας,  
ε ρεύνα τών πήγώ ν (αρχαιο τήτα, μεσαι -
ώνας, νεο τερή περι οδος) και διασκοπή -
σεις για τον εντοπισμο  ανθρώπογενώ ν 
καταλοι πών τού ύπεδα φούς. Η ε ρεύνα 
περιλαμβα νει καταγραφή  και μελε τή 
τών προ σφατών ιστορικώ ν μαρτύριώ ν 
ο πώς ή βιομήχανική  εκμετα λλεύσή τής 
θήραι κή ς γής τον 19ο αι.,  και οι τρο ποι 
κατα λήψής και εκμετα λλεύσής τού χώ -
ρού. Σήμαντικο ς παρα γοντας  ει ναι ή 
μελε τή τού «μακριού » γεώλογικού  χρο -
νού και τών εκρήξιακώ ν επεισοδι ών πού 
σύνδιαμο ρφώσαν το τοπι ο, τούς φύσι-
κού ς πο ρούς και τις ανθρώ πινες νοοτρο-
πι ες. Τε λος με σώ τής κοινώνική ς ανθρώ-
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πολογι ας θα γι νει προσπα θεια κατανο ή-
σής τών πολύ πλοκών και αντιφατικώ ν 
σχε σεών με τον ισχύρο  γει τονα, τήν Θή -
ρα. Βαρύ νούσα σήμασι α θα δοθει  στήν 
εκπαίδευση προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών φοιτητών στις τεχνικές 
τής μελε τής τού ιστορικού  τοπι ού, με σα 
απο  τήν καταγραφή  και ανα λύσή τού 
δομήμε νού και αδο μήτού χώ ρού, τήν 
αρχαιολογική  ε ρεύνα επιφανει ας και τις 
διασκοπή σεις, ο πώς και στή σύμβολή  
τής ε ρεύνας για τήν ή πια και λελογισμε -
νή ανα δειξή τού νήσιού . Το επιδιωκο με-
νο αποτέλεσμα είναι μία διαχρονική 
χαρτογρα φήσή τής ανθρώ πινής παρού-
σι ας στο νήσι  ο πού θα αναδειχθού ν οι 
επιλογε ς, οι δεσμεύ σεις, οι αλλαγε ς, οι 
σύνε χειες και οι ασύνε χειες. 

Tο ε ργο χρήματοδοτει ται απο  το Ε.Π 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
στα πλαι σια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με 

rections for planning the strategic devel-
opment of the island. A multidisciplinary 
and interdisciplinary team will system-
atically work in order to approach from 
various perspectives the society of this 
small island. Particular attention will be 
given to the traditional land-use plan-
ning and organization as registered in 
the current landscape and the human 
perception. A systematic archaeological 
and geophysical survey will also take 
place in order to identify anthropogenic 
residues in the subsurface. An important 
factor is the study of "long" geologic time 
and volcanic eruptions that shaped the 
landscape, the natural resources and the 
human attitudes. Finally social anthro-
pology will attempt to understand the 
complex and contradictory relationship 
with the powerful neighbor, Thera. Spe-
cific attention will be given to the train-
ing of undergraduate and graduate stu-

Για περισσότερες  
πληροφορίες:  

http://
therasiaproject.web.au
th.gr/index.htm  

For more information:  
http://
therasiapro-

ject.web.auth.gr/
index_english.htm 

http://therasiaproject.web.auth.gr/index.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index_english.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index_english.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index_english.htm
http://therasiaproject.web.auth.gr/index_english.htm
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ποσοστο  100% και οι σύμμετε χοντες 
φορει ς ει ναι: ) το Αριστοτε λειο Πανεπι-
στή μιο Θεσσαλονι κής (σύντονι ζον φο-
ρε ας), 2) το Πανεπιστή μιο Κρή τής, 3) 
το Ιο νιο Πανεπιστή μιο, 4) το Ίδρύμα 
Τεχνολογι ας Έρεύνας-Ινστιτού το Με-
σογειακώ ν Σπούδώ ν 

Στο σύγκεκριμε νο προ γραμμα το Εργα-
στή ριο ε χει αναλα βει τήν πραγματο-
ποι ήσή σύνδύαστικώ ν γεώφύσικώ ν 
διασκοπή σεών (ήλεκτρική  και μαγνήτι-
κή  χαρτογρα φήσή, γεώραντα ρ) σε επι-
λεγμε νες θε σεις τού νήσιού  τής Θήρα-
σι ας. Η επιλογή  τών θε σεών θα βασι-
στει  σε αρχαιολογικα  στοιχει α και κύ-
ρι ώς απο  τα αποτελε σματα τής επιφα-
νειακή ς ε ρεύνας και θα επικεντρώθει  
κύρι ώς στις περιοχε ς εκει νες πού ε χει 
εντοπιστει  μεγα λή πύκνο τήτα αρχαιο-
λογικώ ν καταλοι πών απο  τήν επιφα-
νειακή  ε ρεύνα. Με χρι σή μερα ε χούν 
πραγματοποιήθει  δύ ο γεώφύσικε ς επι-
σκε ψεις το 2012 και το 2013, ενώ  ή 
γεώφύσικε ς μετρή σεις προβλε πεται να 
ολοκλήρώθού ν με σα στο 2014. Επι σής 
στο πλαι σιο τού προγρα μματος θα γι -
νει σύ νταξή εκπαιδεύτικώ ν σήμειώ σε-
ών πού θα περιγρα φούν τις γεώφύσι-
κε ς τεχνικε ς πού εφαρμο ζονται στήν 
αρχαιολογική  ε ρεύνα και τα βασικα  
στα δια επεξεργασι ας τών δεδομε νών. 
Οι σήμειώ σεις αύτε ς θα απεύθύ νονται 
κύρι ώς για τήν ενήμε ρώσή τών φοιτή-
τώ ν αλλα  και για οποιονδή ποτε μή-
ειδικο  πού ενδιαφε ρεται να αποκτή σει 
επιπλε ον γνώ σή στο σύγκεκριμε νο α-
ντικει μενο. 

dents in the fields of historical land-
scape, of archaeological survey and ge-
ophysical prospection. The ultimate 
goal of the project is the diachronic 
mapping of the human presence on the 
island in the sense of highlighting the 
choices, commitments, changes, conti-
nuities and discontinuities.  

The Project  is 100% financed by the 
Operational Programme “Education 
and Lifelong Learning” under the 
framework of NSRF 2007-2013 and it is 
implemented by 1) the Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki (supervisor), 2) 
the University of Crete, 3) the Ionian 
University, 4) the Institute for Mediter-
ranean Studies-Foundation for Re-
search & Technology. 

In the specific project the Laboratory is 
responsible for the integrated applica-
tion of various geophysical methods 
(electrical and magnetic mapping, GPR) 
in selected places of Therasia island. 
The selection of the sites will be based 
on past and current archaeological evi-
dence and will concentrate on those 
areas where the surface survey has 
identified the largest density of surface 
residues. Therasia has already been 
visited twice in 2012 and 2013 and one 
last geophysical expedition has been 
programmed for summer 2014. Fur-
thermore under the framework of the 
project the Laboratory will undertake 
the compilation of technical notes for 
students and non-professionals de-
scribing the methodology and pro-
cessing steps of the various geophysical 
methods applied in archaeological re-
search. 
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Settled by the first farming groups of 
Europe around 7500 BC., Neolithic Thes-
saly is traditionally an interesting area 
for understanding human partitioning 
and territoriality of the landscape by non
-hierarchical, ‘egalitarian' human groups. 
Because of reasons pertaining to the pe-
culiar geomorphologic features of the 
Thessalian landscape, forming a closed 
geographical unity with well-defined 
limits and sub-divisions, Thessaly is ide-
al for reconstructing the major habita-
tion patterns of the first Neolithic farm-

ARISTEIA I: IGEAN - Innovative Geophysical Approaches for the Study of 
Early Agricultural Villages of Neolithic Thessaly 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι: IGEAN - Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για 
την μελέτη των πρώιμων αγροτικών εγκαταστάσεων της  
Νεολιθικής Θεσσαλίας 

Οι πρώ τες αγροτικε ς ομα δες στής Εύρώ -
πής εγκαταστα θήκαν περι πού το 7500 
π.Χ. στήν Θεσσαλι α, αναδεικνύ οντας αύ-
τή ν ώς ε να ενδιαφε ρον πεδι ο για τήν 
μελε τή και κατανο ήσή τού τρο πού με 
τον οποι ο ε γινε ή πρώ τή διαι ρεσή τών 
γαιώ ν και ξεκι νήσε ή διεκδι κήσή τής ε-
δαφικο τήτας τού τοπι ού απο  μή-
ιεραρχικε ς, ισο τιμες ανθρώ πινες ομα δες. 
Εξαιτι ας παραγο ντών πού σχετι ζονται 
με τα ιδιαι τερα γεώμορφολογικα  χαρα-
κτήριστικα  τού Θεσσαλικού  τοπι ού, πού 
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αποτελού ν μι α ξεχώριστή  γεώγραφική  
ενο τήτα με σαφώ ς καθορισμε να ο ρια 
και ύποδιαιρε σεις, ή Θεσσαλι α αποτελει  
ε να ιδανικο  παρα δειγμα για τήν μελε τή 
τών μοτι βών κατοι κήσή  τής απο  τις 
πρώ τες Νεολιθικε ς αγροτικε ς ομα δες 
τής Ελλα δας, σε α μεσή σύνα ρτήσή με τα 
χαρακτήριστικα  τού φύσικού  και αν-
θρώπογενού ς τοπι ού. 

Το σύγκεκριμε νο ερεύνήτικο  ε ργο θα 
διενεργή σει - για πρώ τή φορα  - μι α σύ-
στήματική  και εκτενή  γεώφύσική  
ε ρεύνα σε ε να αριθμο  Νεολιθικώ ν θε σε-
ών (μαγού λες) τής Θεσσαλι ας και προ-
κειμε νού να επιτεύχθει  ο στο χος αύτο ς 
θα αναπτύχθει  μι α σύγκεκριμε νή γεώ-
φύσική  στρατήγική  για τήν ταχει α και 
ύψήλή ς ανα λύσής διερεύ νήσή τού ύπε-
δα φούς αύτώ ν. Οι γεώφύσικε ς ε ρεύνες 
θα κα νούν χρή σή καινοτο μών πολύ-
δια στατών γεώφύσικώ ν οργα νών και 
τεχνικώ ν (multi-sensor μαγνήτικε ς δια-
σκοπή σεις, multi-antenna GPR, UAV-IR, 
χήμικε ς και μαγνήτικε ς αναλύ σεις) πού 
απαιτού νται για τήν εύρει α κα λύψή τών 
χώ ρών, ε τσι ώ στε να γι νει εφικτή  ή διε-
ρεύ νήσή ενο ς μεγα λού αριθμού  Νεολιθι-
κώ ν μαγού λών, προκειμε νού να σύνα -
γούμε σύμπερα σματα σε σχε σή με τήν 
ανα πτύξή τών προι στορικώ ν εγκατα-
στα σεών και τα ο ποια μοντε λα παραλ-
λαγή ς εγκαταστα σεών και εκμετα λλεύ-
σής τής γής σύναντα με σε σχε σή με τις 
διαφοροποιή σεις τών περιβαλλοντικώ ν 
σύνθήκώ ν, τήν οικονομι α, τήν κοινώνική  
οργα νώσή και τών πιθανώ ν αντιπαλο-
τή τών μεταξύ  τών κοινώνικώ ν ομα δών. 

Η παρα λλήλή σύ γκρισή τών αποτελε-
σμα τών τής ε ρεύνας με τήν σύνεχιζο με-
νή ε ρεύνα σε α λλα με ρή τής Ανατολική ς 
Εύρώ πής, θα μπορε σει επι σής να διερεύ-
νή σει τήν εμφα νισή και εξε λιξή τής αστι-
κοποι ήσής, τών οχύρώματικώ ν εγκατα-
στα σεών και τών γαιο λοφών/tells 
(μαγού λες για τήν περι πτώσή τής Θεσ-
σαλι ας) στήν Ανατολική  Εύρώ πή, σύνει-
σφε ροντας στήν κατανο ήσή τού τρο πού 
εμφα νισής τής πρώ ιμής αστικοποι ήσής 
και τού τρο πού με τον οποι ο αύτή  οδή -
γήσε στις ε ννοιες τής χώρική ς ιδιοκτήσι -
ας και τής χώρική ς/κοινώνική ς δια-
στρώμα τώσής. 

tion patterns of the first Neolithic farm-
ing groups of Greece, in direct relation to 
the features of the natural and the hu-
man landscape. 

The specific project will carry out, for 
the first time, systematic and extensive 
geophysical surveys in a number of Neo-
lithic magoules in Thessaly and in order 
to achieve this it will design and imple-
ment a specific geophysical strategy for 
the fast and high resolution assessment 
of the subsurface of them. Geophysical 
surveys will make use of innovative mul-
ti-component geophysical instrumenta-
tion (multi-sensor magnetic, multi-
antenna GPR arrays, UAV-IR, chemical 
and magnetic analyses) needed for the 
widespread coverage of the sites, so that 
it could be possible to survey a number 
of magoules, in order to conclude about 
the prehistoric village development in 
the region and model variations in terms 
of their construction and space usage 
based on changes in environmental con-
ditions, economy, social organization 
and warfare. 

Through the parallel comparison of on-
going research in other places of eastern 
Europe, it would be also possible to ex-
plore the emergence and evolution of 
nucleated, fortified villages and 
"tells" (magoulas for the case of Thessa-
ly) in eastern Europe, widening our un-
derstanding in how early urbanization 
appeared and how it was organized in 
terms or territorialism and spatial/social 
stratification. 

 

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες:  

For more information: 
  
http://
igean.ims.forth.gr/  

http://igean.ims.forth.gr/
http://igean.ims.forth.gr/
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AgroStrat is an ambitious project which 
foresees the development of an integrat-
ed scenario for the sustainable manage-
ment of intensively cultivated Mediterra-
nean areas. This scenario will be inte-
grated to strategy through a series of 
actions and by using as an example Pis-
tachia vera L. trees which are  intensive-
ly cultivated in Aegina Island, Greece for 
the last 150 years. Apart from the devel-
opment of sustainable management and 
monitoring plan at local/regional scale 
suitable for intensively cultivated areas, 
the project focuses also on exploitation 
and valorization of pistachio wastes, 
which at present are disposed without 
control on soils causing several environ-
mental problems. 

The proposal foresees a well-structured 
plan which will begin with identification 
of environmental degradation extent and 
will be completed after two 27-month 
actions during which, all developed and 
feasible practices and technologies will 
be applied in demonstration scale. 

Since soil is a crucial factor in evaluating 
the environmental sensitivity of an eco-
system, especially in arid, semi-arid and 
dry sub-humid zones, preservation and 
monitoring of soil and water quality in 
these areas are basic targets of the pro-
ject, as well as, the development of moni-
toring tools which will be available to 
end-users (farmers, stakeholders and 
local authorities). These tools will in-
clude decision making tools and natural 
resources plans and will promote contin-
uous monitoring of wastes disposal are-
as assisting thus planning and imple-
mentation of local authorities' policy. 

Agrostrat foresees a series of innovative 
actions, which are: 

AgroStrat - Sustainable strategies for the improvement of seriously de-
graded agricultural areas: The example of Pistachia vera L. 

AgroStrat - Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υπο-
βαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέρ-
γειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L). 

Το AgroStrat ει ναι ε να φιλο δοξο προ -
γραμμα, το οποι ο χρήσιμοποιώ ντας ώς 
παρα δειγμα τήν καλλιε ργεια τού κελύ-
φώτού  φύστικιού , προβλε πει τήν ανα -
πτύξή ολοκλήρώμε νής στρατήγική ς για 
τήν αειφο ρο διαχει ρισή τών εντατικα  
καλλιεργού μενών περιοχώ ν τής Μεσο-
γει ού, ή οποι α, με σα απο  τις δρα σεις τού 
ε ργού αναμε νεται να οδήγή σει σε μια 
ενιαι α στρατήγική  για τις Μεσογειακε ς 
χώ ρες. Το ε ργο επικεντρώ νεται επι σής 
και στήν εκμετα λλεύσή και αξιοποι ήσή 
τών αποβλή τών τής φύστικια ς, τα οποι α 
σύνή θώς διατι θενται χώρι ς προήγού με-
νο ε λεγχο σε εδα φή ή  καλλιε ργειες. 

Το ε ργο θα ξεκινή σει με τον προσδιορι-
σμο  τής ε κτασής τής περιβαλλοντική ς 
ύποβα θμισής, τής καταγραφή ς τών καλ-
λιεργήτικώ ν πρακτικώ ν, τις πρακτικε ς 
δια θεσής και χρή σής τών αποβλή τών  
τήν ανα πτύξή σύγκεκριμε νών προτα σε-
ών αειφο ρού καλλιε ργειας και επανα-
χρήσιμοποι ήσής τών αποβλή τών και θα 
ολοκλήρώθει  με δύ ο δρα σεις επι δειξής, 
στή δια ρκεια τών οποι ών ο λες οι πρα-
κτικε ς και τεχνολογι ες πού θα αναπτύ-
χθού ν θα εφαρμοστού ν σε κλι μακα επι -
δειξής. 

Δεδομε νού ο τι το ε δαφος ει ναι ε νας κρι -
σιμος παρα γοντας για τήν αξιολο γήσή 
τής περιβαλλοντική ς εύαισθήσι ας τού 
οικοσύστή ματος, κύρι ώς στις Μεσογεια-
κε ς χώ ρες λο γώ τών ιδιαι τερών κλιμα-
τολογικώ ν σύνθήκώ ν, ή παρακολού θή-
σή και ή διατή ρήσή τής ποιο τήτας τού 
εδα φούς αλλα  και τών ύδα τών σε αύτε ς 
τις περιοχε ς ει ναι βασικοι  στο χοι τού 
ε ργού, ο πώς επι σής και ή ανα πτύξή ερ-
γαλει ών παρακολού θήσής τής ποιο τή-
τας τού εδα φούς τα οποι α θα ει ναι δια-
θε σιμα στούς τελικού ς χρή στες 
(παραγώγοι , φορει ς και τοπικε ς αρχε ς). 
Αύτα  τα εργαλει α θα περιλαμβα νούν 
εργαλει α λή ψής αποφα σεών και σχεδια-

LIFE11 ENV/
GR/000951 

Project website: 
www.agrostrat.gr 

http://www.agrostrat.gr
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σμού  σχετικα  με τούς φύσικού ς πο ρούς 
(ε δαφος, νερο ) ώ στε, σε σύνδύασμο  με 
τή σύνεχή  παρακολού θήσή τών καλ-
λιεργού μενών περιοχώ ν και τών περιο-
χώ ν δια θεσής αποβλή τών να διεύκολύ -
νεται ο προγραμματισμο ς και ή εφαρ-
μογή  τής πολιτική ς τών τοπικώ ν αρ-
χώ ν. 

Το AgroStrat προβλε πει μια σειρα  και-
νοτο μών δρα σεών: 

 Προσδιορισμο ς κατα λλήλών Δεικτώ ν 
Ποιο τήτας εδα φούς οι οποι οι θα διεύ-
κολύ νούν τήν αξιολο γήσή τής ποιο τή-
τας τού εδα φούς, τήν παρακολού θή-
σή τής ύποβα θμισή ς τού και τήν αξιο-
λο γήσή τού κινδύ νού ερήμοποι ήσής 
σε περιοχε ς ο πού καλλιεργού νται φύ-
στικιε ς και διατι θενται απο βλήτα. 

 Αξιοποι ήσή τών αποβλή τών φύστι-
κια ς για τήν παραγώγή  κομπο στ 
(compost), προι ο ν με εμπορική  αξι α 
και το οποι ο θα μπορει  να χρήσιμο-
ποιήθει  ώς εδαφοβελτιώτικο . Για τήν 
παραγώγή  κομπο στ θα χρήσιμοποιή-
θού ν και α λλα αγροτικα  απο βλήτα 
καθώ ς και φύσικο ς ζεο λιθος ώ στε να 
επιτεύχθει  τελικο  προι ο ν το οποι ο να 
μπορει  να χαρακτήρισθει  ώς λι πασμα 
αργή ς αποδε σμεύσής. Η κομποστο-
ποι ήσή τών αποβλή τών θα σύνεισφε -
ρει στήν ανακύ κλώσή τού α νθρακα 
και τών θρεπτικώ ν σύστατικώ ν στις 
περιοχε ς εφαρμογή ς. Ει ναι σήμαντικο  
και θα πρε πει να αναφερθει  ο τι δεν 
ύπα ρχει προήγού μενο αξιοποι ήσής 
αποβλή τών φύστικια ς  στήν παραγώ-
γή  εμπορεύ σιμού κομπο στ. 

 Ανα πτύξή Σύστή ματος Γεώπλήροφο-
ρι ας με χρή σή Γεώγραφικώ ν Σύστή-
μα τών Πλήροφοριώ ν (GIS-LIS) και 
χαρτώ ν καταλλήλο τήτας γής πού θα 
επιτρε πούν τήν ελεγχο μενή,αειφο ρο 
και χώρι ς περιβαλλοντικού ς κινδύ -
νούς χρή σή τών αποβλή τών τής φύ-
στικια ς. 

 Ανα πτύξή λογισμικού  (software) πα-
ρακολού θήσής εντατικα  καλλιεργού -
μενών εδαφώ ν. χρήσιμοποιώ ντας ώς 
παρα δειγμα τήν καλλιε ργεια τού κε-
λύφώτού  φύστικιού , το οποι ο θα σύ-
νεισφε ρει στή αειφο ρο διαχει ρισή 
τών εντατικα  καλλιεργού μενών πε-

 Development of a set of soil indicators 
suitable for pistachio cultivation prac-
tices and wastes disposal that could be 
used for the determination of soil qual-
ity, degradation and desertification 
risk.  

 Exploitation of pistachio wastes to pro-
duce compost, which will be a valuable 
marketable product For the production 
of compost other agricultural wastes as 
well as natural zeolite will be consid-
ered so that the final product will ne 
characterized as slow release fertilizer, 
contributing, thus, to the recycling of 
carbon and nutrients. Pistachio waste 
has not been exploited so far for the 
production of compost in commercial 
scale.  

 Development of a GIS-based Land In-
formation System (GIS-LIS) and land 
suitability maps that will allow con-
trolled and sustainable application of 
treated pistachio wastes and will guar-
antee preservation of soil and water 
quality.  

 Development of a software monitoring 
tool for the sustainable management of 
intensively cultivated Mediterranean 
areas, using as an example the cultiva-
tion of P.vera L. in Aegina island. This 
tool will include two cases:(1) use by 
individual farmers, (2) network devel-
opment between farmers and local au-
thorities and establishment of a central 
monitoring/management system 
(Central Management Monitoring Tool 
- CMMT) which will collect data and 
provide farmers and other interested 
parties and agents a continuous feed-
back and updated information regard-
ing guidelines that they have to take in 
account for sustainable cultivation of 
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ριοχώ ν τής Μεσογει ού. Το λογισμικο  
αύτο  θα ει ναι διαμορφώμε νο ώ στε α) 
να μπορει  να χρήσιμοποιήθει  απο  ι-
διώ τες - παραγώγού ς και β) να ύπο-
στήρι ζει ε να δι κτύο ανταλλαγή ς πλή-
ροφορι ας, με τή σύμμετοχή  καλλιερ-
γήτώ ν και τοπικώ ν φορε ών, ο πού 
Κε ντρο Παρακολού θήσής και Διαχει -
ρισής (Central Management Monitor-
ing Tool - CMMT) εγκατεστήμε νο 
στήν Περιφε ρεια Αττική ς και στις ε-
γκαταστα σεις τών ιδρύμα τών πού 
σύμμετε χούν στο ε ργο, θα σύλλε γει 
δεδομε να και θα παρε χει στούς ενδια-
φερο μενούς επικαιροποιήμε νες πλή-
ροφορι ες και οδήγι ες σχετικα  με α-
σφαλει ς πρακτικε ς για τήν αειφο ρο 
καλλιε ργεια τής φύστικια ς. Έτσι, ή 
χρή σή αύτού  τού λογισμικού  θα επι-
τρε πει σε καλλιεργήτε ς, τοπικε ς αρ-
χε ς και α λλούς φορει ς να ελε γχούν τις 
καλλιεργού μενες εκτα σεις, να προσ-
διορι ζούν πιθανού ς κινδύ νούς, να 
προχώρού ν σε πιο λεπτομερή  παρα-
κολού θήσή ο πού κρι νεται αναγκαι ο, 
να παρακολούθού ν τή χρή σή διαθε σι-
μών φύσικώ ν πο ρών και, γενικα , να 
παρακολούθού ν τή διαχει ρισή τών 
καλλιεργού μενών εκτα σεών και τις 
διακύμα νσεις τής ποιο τήτας τού περι-
βα λλοντος. Θα κατασκεύαστει  επι σής 
πρακτικο ς κι εύ χρήστος φορήτο ς εξο-
πλισμο ς για τήν α μεσή και επι  το πού 
με τρήσή τού pH, τής ύγρασι ας και τής 
ήλεκτρική ς αγώγιμο τήτας, μετρή σεις 
οι οποι ες θα τροφοδοτού ν το λογισμι-
κού  και θα διεύκολύ νεται ή εξαγώγή  
αποτελεσμα τών και σύμπερασμα τών. 

Το ε ργο θα ολοκλήρώθει  με τήν ανα -
πτύξή λεπτομερώ ς σχεδιασμε νής στρα-
τήγική ς και σύγκεκριμε νών οδήγιώ ν, 
τα οποι α θα εκδοθού ν με τον τι τλο 
«Βε λτιστες πρακτικε ς για τήν αειφο ρο 
καλλιε ργεια τού κελύφώτού  φύστικιού  
και τή διαχει ρισή φύσικώ ν πο ρών». 

Μια τε τοια ολοκλήρώμε νή προσε γγισή 
θεώρει ται απαραι τήτή ώ στε να διατύ-
πώθού ν κατεύθύντή ριες γραμμε ς, ο ροι 
και πρού ποθε σεις ε χοντας αντιμετώπι -
σει το ε δαφος, τούς παραγώγού ς και το 
γενικο τερο περιβα λλον ώς αλλήλε νδε-
τα σύστατικα  ενο ς ολοκλήρώμε νού 

pistachio trees. Thus, through this tool, 
farmers and local authorities/other 
stakeholders will have the opportunity 
to screen cultivated areas rapidly, iden-
tify potential risky conditions and pro-
ceed to detailed monitoring, if neces-
sary, implement resources monitoring 
at field and municipal scale allowing, 
thus, continuous monitoring of the cul-
tivated areas. The Beneficiaries will 
also construct a practical, easy to use, 
field equipment for rapid measurement 
of soil pH, moisture and EC which 
could be used by individual farmers. 
The collected measurements will peri-
odically feed the monitoring tool.  

The project will be integrated using a 
carefully designed strategy and specific 
guidelines in the form of a "Best practic-
es for sustainable P. vera L. cultivation 
and resources management" which is 
one of the project's deliverables. 

Such an integrated approach is needed 
in order to establish guidelines, terms 
and conditions which will consider soil, 
cultivated crops, environment and farm-
ers as an integral system whose compo-
nents are interrelated. Moreover, soil 
quality protection, which is usually ig-
nored, will be inserted and recognized as 
another integral part of the developed 
practices. This approach, which involves 
several innovative aspects, is carefully 
designed and will be implemented 
through the use of weighted technical, 
economical, environmental and social 
criteria. 

Three Greek research and educational 
institutions participate in AgroStrat: 

 Hellenic Agricultural Organisation De-
meter - Soil Science Institute of Athens, 
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σύστή ματος. Επιπλε ον, ή προστασι α τής 
ποιο τήτας τού εδα φούς - μια παρα με-
τρος πού σύχνα  αγνοει ται σε τε τοιες 
προσεγγι σεις-θα ενσώματώθει  στις πρα-
κτικε ς πού θα αναπτύχθού ν ώς ε νας απο  
τούς βασικού ς παρα γοντες αειφορι ας. 
Αύτή  ή προσε γγισή περιε χει πολλα  και-
νοτο μα στοιχει α, ει ναι προσεκτικα  σχε-
διασμε νή και θα ύλοποιήθει  σταθμι ζο-
ντας τεχνικα , οικονομικα , περιβαλλοντι-
κα  και κοινώνικα  κριτή ρια. 

Το AgroStrat ύλοποιει ται απο  τρι α ελλή-
νικα  Ινστιτού τα: 

 Ινστιτού το Εδαφολογι ας Αθήνώ ν - Ελ-
λήνικο ς Γεώργικο ς Οργανισμο ς ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ 

 Τμή μα Μήχανικώ ν Ορύκτώ ν Πο ρών - 
Πολύτεχνει ο Κρή τής 

 Ινστιτού το Μεσογειακώ ν Σπούδώ ν - 
Ίδρύμα Τεχνολογι ας και Έρεύνας 

Greece 
 Technical University of Crete - Dept. of 
Mineral Resources Engineering, 
Greece 

 Institute for Mediterranean Studies - 
Foundation for Research and Technol-
ogy, Greece  



60   Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea 

The particular project was funded by 
LIFE - Environmental Policy and Govern-
ance for the period 2009-2012 and 
aimed towards the development and ap-
plication of technologies for the protec-
tion, improvement and rehabilitation of 
soils which are polluted from the dispos-
al of olive oil mill's wastes. The project 
involved the three largest olive oil pro-
ducing countries in the world, Greece, 
Spain and Italy: Soil Science Institute of 
Athens of the National Agricultural Re-
search Foundation - SSIA/NAGREF as 
the coordinator of the project, the De-
partment of Mineral Resources Engi-
neering of the Technical University of 

Strategies to Improve and Protect Soil Quality from the Disposal of Olive 
Oil Mill's Wastes in the Mediterranean Region (PROSODOL) - LIFE / Envi-
ronmental Policy and Governance.  

Στρατηγικές για τη Βελτίωση και Προστασία των Εδαφών 
από τη Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων στην Μεσόγειο 
(PROSODOL)-LIFE / Environmental Policy & Governance 

Το σύγκεκριμε νο προ γραμμα χρήματο-
δοτή θήκε απο  το LIFE-Περιβαλλοντική  
Πολιτική  και Διακύβε ρνήσή για τήν πε-
ρι οδο 2009-2012, ε χοντας στο χο τήν 
ανα πτύξή και εφαρμογή  τεχνολογιώ ν 
για τήν προστασι α, βελτι ώσή και απο-
κατα στασή εδαφώ ν τα οποι α δε χονται 
επιβα ρύνσή απο  τή δια θεσή αποβλή τών 
ελαιοτριβει ών. Στο ε ργο σύμμετει χαν οι 
τρεις μεγαλύ τερες ελαιοπαραγώγικε ς 
χώ ρες παγκοσμι ώς, ή Ελλα δα, ή Ισπανι α 
και ή Ιταλι α: Το Ινστιτού το Εδαφολογι -
ας Αθήνώ ν (Εθνικο  ι δρύμα Αγροτική ς 
Έρεύνας-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ώς σύντονιστή ς τού 
προγρα μματος, το Tμή μα Μήχανικώ ν 
Ορύκτώ ν Πο ρών τού Πολύτεχνει ού Κρή -
τής, το Ινστιτού το Μεσογειακώ ν Σπού-
δώ ν (ΙΤΕ), το Centro de Edafologia y Bio-
logia Aplicada del Segura-CEBAS και το 
Centro Regionale di Sperimentazione e 
Assistenza Agricola-CERSAA.  

To Εργαστή ριο τού ΙΜΣ-ΙΤΕ ανε λαβε  
δρα σεις πού σχετι ζονται με τήν προβολή  
τού προγρα μματος με σώ τής δήμιούργι -
ας τής επι σήμής ιστοσελι δας αύτού , τήν 
ανα πτύξή βα σεών δεδομε νών (info-
libraries) με σχετικα  ε ργα, εκπαιδεύτικο  
ύλικο  και νομοθεσι α, τήν διαδραστική  
χαρτογραφική  προβολή  τών σήμει ών 
δειγματολήψι ας και τής εύρύ τερής πιλο-
τική ς περιοχή ς (Δή μος Νικ. Φώκα ) σε 
περιβα λλον GIS και τήν χρονική  μεταβο-
λή  (time line) τής επιφανειακή ς κατανο-
μή ς τών χήμικώ ν μεταβλήτώ ν. Οι θεμα-
τικοι  χα ρτες εμπλούτι στήκαν με περι-
βαλλοντικα  δεδομε να και ε γινε ή σύ νδε-
σή  τούς με το Google Earth. Το Εργαστή -
ριο πραγματοποι ήσε διαχρονικε ς μετρή -
σεις ήλεκτρική ς τομογραφι ας, μετρή σεις 
μαγνήτική ς επιδεκτικο τήτας σε δει γμα-
τα εδαφώ ν και σύμμετει χε στήν στατι-
στική  επεξεργασι α τών χήμικώ ν παρα-
με τρών. Σύγχρο νώς ανε λαβε τήν ανα -
πτύξή ενο ς εργαλει ού για τήν παρακο-
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λού θήσή τής μο λύνσής σε παρο μοιες 
περιοχε ς απο  φορει ς και ιδιώ τες. 

Crete, the Institute for Mediterranean 
Studies of FORTH, the Centro de 
Edafologia y Biologia Aplicada del Se-
gura-CEBAS and the Centro Regionale 
di Sperimentazione e Assistenza Agric-
ola-CERSAA.  

The Lab of IMS-FORTH undertook ac-
tions that were related to the promo-
tion of the project through the con-
struction of a customized WEB applica-
tion, the development of info-libraries 
that included information about related 
projects, educational material and leg-
islation, the interactive cartographic 
mapping of the sampling locations and 
the wider pilot area (Municipality of 
Nik. Fokas) in a GIS environment, the 
mapping of the soil samples and  the 
time variation of the surface distribu-
tion of the chemical parameters.  The 
thematic maps were enriched with var-
ious environmental layers and they 
have been connected to Google Earth. 
The Lab carried out geophysical tomo-
graphic surveys, measurements of the 
magnetic susceptibility of the soil sam-
ples and participated in the statistical 
analysis of the chemical parameters. At 
the same time, it developed a monitor-
ing tool that can be used by interested 
parties for the monitoring of  areas 
with similar conditions.  

Project website:  

www.prosodol.gr 

http://www.prosodol.gr/


62   Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea 

The STAR-Lab project aims at creating a 
mobile Lab with facilities for digital data 
acquisition, geophysics, data processing 
and archaeometrical analyses, for re-
search, documentation, conservation 
and preservation of cultural heritage. 
The facilities will be particularly useful 
for the archaeological field work, pre-
ventive archaeology and data collection 
and processing in remote areas, as well 
as work on immovable museum arti-
facts. Coordinator of the project is the 
Cyprus Research and Educational Foun-
dation - The Cyprus Institute (Mr. Franco 
Niccolucci), whereas the Archaeological 
Research Unit of the University of Cy-
prus, the Centre National de la Recher-
che Scientifique - Laboratoire du Centre 
de Recherche et de Restauration des Mu-
sees de France, the Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze e 
Tecnologie Molecolari and the Institute 
for Mediterranean Studies - Foundation 
for Research and Technology are part-
ners. Our Lab as part of IMS-FORTH will 
provide technical and advisory support 
and expertise on the geophysical instru-
mentation, processing and analysis. The 
project falls within the framework of 
DESMI 2008 - The Research Promotion 
Foundation's Framework Programme of 
Cyprus and it is co-funded by the Repub-
lic of Cyprus & the European Regional 
Development Fund.  

http://starc.cyi.ac.cy/node/776 

Mobile Archaeological Lab "STAR-Lab" 

Κινητό Αρχαιολογικό Εργαστήριο "STAR-Lab" 

To προ γραμμα STAR-Lab στοχεύ ει στήν 
δήμιούργι α μιας κινήτή ς εργαστήριακή ς 
μονα δας πού θα περιε χει τον κατα λλήλο 
εξοπλισμο  για τήν εξαγώγή  ψήφιακώ ν 
μετρή σεών, γεώφύσικώ ν διασκοπή σεών 
και επεξεργασι α αρχαιομετρικώ ν αναλύ -
σεών, για τήν ε ρεύνα, τήν τεκμήρι ώσή, 
τή διατή ρήσή και σύντή ρήσή τής πολιτι-
στική ς κλήρονομια ς.  Το προ γραμμα ύ-
λοποιει ται απο  το Cyprus Research and 
Educational Foundation - The Cyprus 
Institute (Mr. Franco Niccolucci) ώς σύ-
ντονιστή ς τού προγρα μματος, τήν Αρ-
χαιολογική  Μονα δα τού Πανεπιστήμι ού 
Κύ πρού, το Centre National de la Re-
cherche Scientifique - Laboratoire du 
Centre de Recherche et de Restauration 
des Musees de France, το Consiglio Na-
zionale delle Ricerche - Istituto di Scien-
ze e Tecnologie Molecolari και το Ινστι-
τού το Μεσογειακώ ν Σπούδώ ν τού ΙΤΕ. Η 
σύμμετοχή  τού Εργαστήρι ού μας 
ε γκειται στήν τεχνική  και σύμβούλεύτι-
κή  ύποστή ριξή σε θε ματα πού αφορού ν 
τήν γεώφύσική  δια στασή τού προγρα μ-
ματος και ιδιαι τερα ο σον αφορα  τήν 
χρή σή τού εξοπλισμού , τήν διεξαγώγή  
και ανα λύσή τών μετρή σεών.  Το προ -
γραμμα ύλοποιει ται στα πλαι σια τού 
DESMI 2008 - The Research Promotion 
Foundation's Framework Programme of 
Cyprus και σύγχρήματοδοτει ται απο  τήν 
Δήμοκρατι α τής Κύ πρού και το Europe-
an Regional Development Fund.  

http://starc.cyi.ac.cy/node/776 

http://starc.cyi.ac.cy/node/776
http://starc.cyi.ac.cy/node/776
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Aerial archaeology, satellite imagery, 
geophysical investigations and airborne 
laser scanning (LiDAR) are techniques of 
archaeological surveying that have long 
been recognized throughout Europe and 
abroad. But still the use of these meth-
ods is not mandatory in all European 
countries. Sometimes this is caused 
simply by the lack of expert knowledge 
within some countries; sometimes it is 
the lack of awareness of the abilities of 
these techniques; and sometimes it is 
simply the differing cultural heritage 
policies in different countries that hin-
der their adoption. 

In February 2010 the European Commis-
sion (Directorate General Education and 
Culture) accepted the project proposal 
for the 5-years networking project with-
in the framework of the funding pro-
gramme Culture 2007–2013 (Agreement 
number - 2010 - 1486 / 001 – 001, CU7-
MULT7). Currently 39 partners from 25 
European countries are working togeth-
er to build up a self-supporting network 
of institutions and partners involved in 
advanced surveying techniques such as 
aerial archaeology, satellite imagery, ge-
ophysics and airborne laser scanning. A 
budget of 5 million Euros (50% provided 
by the EU, 50% coming from the co-
organising partners) will support the 
work for the next five years until 2015. 

The Lab of IMS-FORTH participates in 
specific Actions of the project that deal 
with 1) the pan-European exchange of 
people and professionals, 2) the en-
hancement of the teaching of remote 
sensing and landscape studies through 
courses for students and teachers, and in 
the longer term through a European 
masters degree in remote sensing and 
heritage management, 3) the provision 
of support for aerial survey, remote 
sensing and landscape exploration, & 4) 
the further exploration of the uses of la-
ser, satellite and other forms of remote 
sensing and web based geographical sys-

CULTURE 2007-2013: 
ARCHAEOLANDSCAPES  EUROPE 

H αεροφώτογρα φισή, ή δορύφορική  τή-
λεπισκο πήσή, οι γεώφύσικε ς διασκοπή -
σεις και ή αποτύ πώσή με μεθο δούς laser 
(LiDaR) ει ναι αναγνώρισμε νες στήν αρ-
χαιολογική  ε ρεύνα σε πολλε ς χώ ρες τής 
Εύρώ πής και στο εξώτερικο .  Όμώς ακο -
μα και σή μερα, ή χρή σή τών μεθο δών 
αύτώ ν δεν ει ναι ύποχρεώτική  ή  διαδεδο-
με νή σε ο λες τις εύρώπαι κε ς χώ ρες. Με-
ρικε ς φορε ς αύτο  οφει λεται στήν 
ε λλειψή εξειδικεύμε νής γνώ σής ή  τήν 
ελλιπή  αναγνώ ρισή τών δύνατοτή τών 
τών τεχνικώ ν αύτώ ν ή  ακο μα και στή 
διαφοροποι ήσή τών εθνικώ ν στρατήγι-
κώ ν με σώ τών οποι ών γι νεται ή διαχει -
ρισή τής πολιτιστική ς κλήρονομια ς, τα 
οποι α και εμποδι ζούν μι α εκτεταμε νή 
χρή σή και εφαρμογή  αύτώ ν. 

Τον Φεβρούα ριο τού 2010, ή Εύρώπαι κή  
Επιτροπή  (Διεύ θύνσή Γενική ς Παιδει ας 
και Πολιτισμού ) ενε κρινε μι α προ τασή 5
-ετού ς δικτύ ώσής στο πλαι σιο τού προ-
γρα μματος Culture 2007–2013 
(Agreement number - 2010 - 1486 / 001 
– 001, CU7-MULT7). Στο προ γραμμα αύ-
το  σύμμετε χούν 39 φορει ς απο  25 Εύ-
ρώπαι κε ς χώ ρες πού σύνεργα ζονται για 
να δήμιούργή σούν ε να αύτοτελή  δι κτύο 
ιδρύμα τών και εται ρών πού δραστήριο-
ποιού νται σε νε ες τεχνολογι ες αποτύ -
πώσής τοπι ού, ο πώς ή αρχαιολογική  
αεροφώτογρα φισή, οι επι γειες και δορύ-
φορικε ς τεχνικε ς τήλεπισκο πήσής, ή σα -
ρώσή με τεχνικε ς laser, τεχνολογι ες li-
dar, κ.α. Μι α χρήματοδο τήσή τών 5 ε-
κατ. Εύρώ  (με 50% σύγχρήματοδο τήσή 
απο  τήν Ε.Ε. και 50% απο  τούς σύμμετε -
χοντες φορει ς) θα ύποστήρι ξει το ε ργο 
για τα επο μενα 5 χρο νια με χρι το 2015. 

Το Εργαστή ριο τού IMΣ-ITE σύμμετε χει 
σε σύγκεκριμε νες δρα σεις τού προγρα μ-
ματος πού περιλαμβα νούν 1) τήν δή-
μιούργι α ενο ς Εύρώπαι κού  δικτύ ού α-
νταλλαγή ς επιστήμο νών και ερεύνήτώ ν, 
2) τήν βελτι ώσή τής διδασκαλι ας τών 
τεχνικώ ν τήλεπισκο πήσής και αποτύ -
πώσής τού τοπι ού με σώ εκπαιδεύτικώ ν 
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προγραμμα τών για μαθήτε ς και καθή-
γήτε ς και μακροπρο θεσμα τήν δή-
μιούργι α ενο ς Εύρώπαι κού  προγρα μ-
ματος μεταπτύχιακώ ν σπούδώ ν στήν 
τήλεπισκο πήσή και τήν διαχει ρισή τής 
πολιτιστική ς κλήρονομια ς, 3) τήν πα-
ροχή  στή ριξής προγραμμα τών πού 
ε χούν ανα γκή εφαρμογή ς τών τεχνολο-
γιώ ν τής αεροφώτογρα φισής, τήλεπι-
σκο πήσής και εξερεύ νήσής τού τοπι ού 
και 4) τήν περαιτε ρώ διερεύ νήσή τών 
χρή σεών τών σύγκεκριμε νών τεχνολο-
γιώ ν καθώ ς και εφαρμογώ ν WEB_GIS 
στήν αρχαιολογική  ε ρεύνα τού τοπι ού, 
τήν σύντή ρήσή τών μνήμει ών και τήν 
δήμο σια εκπαι δεύσή. 

To Εργαστή ριο τού ΙΜΣ-ΙΤΕ διοργα νώ-
σε το Σεπτε μβριού τού 2012 με επιτύ-
χι α το Διεθνε ς Εκπαιδεύτικο  Workshop 
RESTAR (http://www.ims.forth.gr/
Workshop2012/) στο Ρε θύμνο πα νώ 
στις Εφαρμογε ς τής Τήλεπισκο πήσής 
στήν Αρχαιολογική  Έρεύνα  πού στο-
χεύ ει να δώ σει τις βασικε ς γνώ σεις και 
δύνατο τήτες τής εφαρμογή ς τών τεχνι-
κώ ν τής επι γειας και δορύφορική ς τή-
λεπισκο πήσής στήν αρχαιολογική  
ε ρεύνα σε φοιτήτε ς, ερεύνήτε ς και ε-
παγγελματι ες. 

 

sensing and web based geographical 
systems in archaeological and land-
scape research, conservation and pub-
lic education.  

The Lab of IMS-FORTH is organized 
with success in September 2012 the 
first International Training Workshop 
at Rethymno  on REmote Sensing Tech-
niques in Archaeological Research - 
RESTAR (http://www.ims.forth.gr/
Workshop2012/),  introducing young 
students, researchers and professionals 
to the capabilities of ground based and 
satellite Remote Sensing techniques, in 
the context of an archaeological survey.  

 

Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με το πρό-
γραμμα 
‘ArchaeoLandscapes 

Europe’ υπάρχουν στον 
ιστότοπο. 

For more information:  
 
http://
www.archaeolandscape
s.eu/ALE/Home.html 

http://www.ims.forth.gr/Workshop2012/
http://www.ims.forth.gr/Workshop2012/
http://www.ims.forth.gr/Workshop2012/
http://www.ims.forth.gr/Workshop2012/
http://www.archaeolandscapes.eu/ALE/Home.html
http://www.archaeolandscapes.eu/ALE/Home.html
http://www.archaeolandscapes.eu/ALE/Home.html
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Under a collaboration protocol with the 
University of Athens (Dr. Eleni Man-
tzourani) the Lab has undertaken the 
cartographic mapping and spatial pro-
cessing of the results of the Archaeolog-
ical Surface Survey which is carried out 
in the area of Neapolis in Peloponnese.  
Among the rest actions of the project, 
the GIS module includes the construc-
tion of a DEM and its subproducts, rec-
tification of aerial imagery, digitization 
of topographic and geological maps, 
statistical spatial analyses, construction 
of thematic maps, a.o. 

GIS Design for the Archaeological Surface Survey at Neapolis, Pelopon-
nese.  

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της  
Επιφανειακής Αρχαιολογικής Έρευνας στη  
Νεάπολη Πελοποννήσου 

Με τήν σύνεργασι α τού Πανεπιστήμι ού 
Αθήνώ ν (Dr. Ελε νή Μαντζούρα νή) το 
Εργαστή ριο ε χει αναλα βει τήν χαρτο-
γραφική  αποτύ πώσή και χώρική  επε-
ξεργασι α τών αποτελεσμα τών τής Επι-
φανειακή ς Αρχαιολογική ς Έρεύνας πού 
διεξα γεται στήν περιοχή  τής Νεα πολής 
Πελοποννή σού.  Ανα μεσα στις ύπο λοι-
πες δρα σεις σύμπεριλαμβα νονται ή 
δήμιούργι α ψήφιακού  μοντε λού εδα -
φούς και ύποπροι ο ντών αύτού , γεώα-
ναφορα  αεροφώτογραφιώ ν, ψήφιοποι-
ή σεις τοπογραφικώ ν και γεώλογικώ ν 
χαρτώ ν, στατιστικε ς χώρικε ς αναλύ -
σεις, δήμιούργι α θεματικώ ν χαρτώ ν, 
κ.α. 
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The project forms part of the strategic 
development plan of FORTH and is an 
integrated multidisciplinary approach 
including from the six (6) Institutes of 
FORTH (IESL, IMS, ICS, IACM, IECHMI, 
IMBB) in the development and use of 
new technologies and tools in the field 
of Cultural Heritage. The central aim of 
the project is to conduct research for 
the development of modern / innova-
tive methods, techniques, materials and 
tools with applications in analysis / 
diagnosis, documentation, study, pro-
tection and enhancement of archaeo-
logical / historical objects, works of art, 
monuments and archaeological sites. 
The actions proposed to be developed 
under this project consist of the follow-
ing key areas: 

• Science and technology for analysis, 
detection and intervention (ie, analyti-
cal methods, geophysical prospection 
of archaeological sites, laser scanning 
tables, etc.) 
• Intangible cultural content (books, 
files, databases) 
• Material objects of cultural heritage 
(museum objects, monuments, sites). 

The applications that will be designed 
and implemented within the proposed 
project fall into the following five (5) 
work packages. 

 WP1 Development and use of porta-

KRIPIS – POLITEIA: 

Culture-Technology: New technologies in research, study, documentation 
and accessibility in the information of items and monuments of cultural 
heritage 

ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, 
Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Α-
ντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων 

Το ε ργο εντα σσεται στο στρατήγικο  
πλα νο ανα πτύξής τού ΙΤΕ και αποτελει  
μια ολοκλήρώμε νή διεπιστήμονική  
προσε γγισή απο  ε ξι (6) Ινστιτού τα τού 
ΙΤΕ (ΙΗΔΛ, ΙΜΣ, ΙΠ, ΙΥΜ, ΙΕΧΜΗ, ΙΜΒΒ) 
στήν ανα πτύξή και χρή σή νε ών τεχνο-
λογιώ ν και εργαλει ών στο πεδι ο τής 
Πολιτισμική ς Κλήρονομια ς.Κεντρικο ς 
στο χος τού ε ργού ει ναι ή διεξαγώγή  
ε ρεύνας για τήν ανα πτύξή σύ γχρονών/
καινοτο μών μεθο δών, τεχνικώ ν, ύλι-
κώ ν και εργαλει ών με εφαρμογε ς στήν 
ανα λύσή/δια γνώσή, τεκμήρι ώσή, μελε -
τή, προστασι α και ανα δειξή αρχαιολο-
γικώ ν/ιστορικώ ν αντικειμε νών, ε ργών 
τε χνής, μνήμει ών και αρχαιολογικώ ν 
χώ ρών. Οι δρα σεις, πού προτει νεται να 
αναπτύχθού ν στα πλαι σια αύτού  τού 
ε ργού εμπι πτούν στούς παρακα τώ βα-
σικού ς α ξονες: 

 επιστή μή και τεχνολογι α για ανα λύ-
σή, ανι χνεύσή και επε μβασή(π.χ. με -
θοδοι ανα λύσής, γεώδιασκο πήσής 
αρχαιολογικώ ν χώ ρών, καθαρισμού  
πινα κών με laser κα ) 

 Άύ λο πολιτισμικο  περιεχο μενο 
(βιβλι α, αρχει α, βα σεις δεδομε νών) 

 Υλικα  αντικει μενα πολιτισμική ς κλή-
ρονομια ς (μούσειακα  αντικει μενα, 
μνήμει α, χώ ροι). 

Οι εφαρμογε ς πού θα σχεδιασθού ν και 
ύλοποιήθού ν στο πλαι σιο τού προτει-
νο μενού ε ργού εμπι πτούν στις παρακα -
τώ πε ντε (5) ενο τήτες εργασι ας. 
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 ΕΕ1 Ανα πτύξή και χρή σή φορήτώ ν 
διατα ξεών και οργανολογι ας για τήν 
επιτο πια ανα λύσή ύλικώ ν, δομική  δια -
γνώσή και σύντή ρήσή/αποκατα στασή 
αντικειμε νών πολιτισμική ς κλήρονο-
μια ς και μνήμει ών 

 ΕΕ2 Ανα πτύξή ολοκλήρώμε νού σύ-
στή ματος χαρτογρα φήσής αρχαιολογι-
κώ ν χώ ρών με ε μφασή στήν χρή σή τού 
χώ ρού 

 ΕΕ3 Προ τασή για Εθνική  ύποδομή  
χώρικώ ν δεδομε νών (αρχαιολογικοι  
χώ ροι, μούσει α και α λλοι χώ ροι πολιτι-
σμού ) με βα σή τήν οδήγι α INSPIRE και 
τις εφαρμογε ς τής σε θε ματα πολιτι-
στική ς κλήρονομια ς 

 ΕΕ4 Ολοκλήρώμε νή διαχει ρισή και 
παρούσι ασή τών πλήροφοριώ ν 
(επιστήμονικώ ν, τεχνικώ ν, ιστορικώ ν 
και αισθήτικώ ν) τής πολιτισμική ς κλή-
ρονομια ς 

 ΕΕ5 Καινοτο μες τεχνικε ς στήν ανα λύ-
σή, δια γνώσή, σύντή ρήσή αντικειμε -
νών πολιτισμική ς κλήρονομια ς.  

Εκπαι δεύσή – Δια χύσή αποτελεσμα τών 
ε ρεύνας και ανα πτύξής 
 EE6 H ενο τήτα αύτή  εστια ζεται στήν 
πρακτική  εκπαι δεύσή νε ών ερεύνήτώ ν 
και επαγγελματιώ ν στις νε ες τεχνολο-
γι ες με τή μορφή  εξειδικεύμε νών σεμι-
ναρι ών και θερινώ ν σχολει ών. 

Τα προσδοκώ μενα αποτελε σματα τού 
ε ργού ει ναι: 

 Η ανα πτύξή ολοκλήρώμε νών μεθοδο-
λογιώ ν διαχει ρισής τής πλήροφορι ας, 
δια γνώσής, ανα λύσής και επεμβα σεών 
αποκατα στασής σε αντικει μενα και 
μνήμει α ιστορική ς και αρχαιολογική  
αξι ας με α μεσή πρακτική  εφαρμογή  
στήν καθήμερινο τήτα τής σύντή ρήσής 
και μελε τής τής Πολιτισμική ς Κλήρονο-
μια ς. 

 Η ποιοτική  αναβα θμισή τών αναλύτι-
κώ ν, διαγνώστικώ ν, επεμβατικώ ν και 
αρχειακώ ν/διαχειριστικώ ν ύπήρεσιώ ν 
πού θα ει ναι στήν δια θεσή τής Πολιτι-
σμική ς Κλήρονομια ς ή οποι α θα ε χει 
α μεσο αντι κτύπο σε μια πιο ορθολογι-
στική  και αποδοτική  διαχει ρισή τού 
χρο νού, τού ανθρώ πινού δύναμικού  
και τών διαθε σιμών πο ρών. 

 Η εκπαι δεύσή και εξειδι κεύσή νε ών 
επιστήμο νών με αντικει μενο ε ρεύνας 

ble devices and instrumentation for the 
in situ analysis of materials, structural 
diagnosis and maintenance/
restoration of cultural heritage objects 
and monuments 

 WP2 Developing integrated mapping 
directives for archaeological sites with 
an emphasis on on-site use 

 WP3 Proposals for national spatial data 
infrastructure (archaeological sites, 
museums and other cultural venues) 
based on the INSPIRE Directive and its 
Applications in Cultural Heritage 

 WP4 Integrated management and 
presentation of information (scientific, 
technical, historical and aesthetic) of 
cultural heritage 

 WP5 Innovative techniques for the 
analysis, diagnosis, maintenance of cul-
tural heritage objects. 

Training - Dissemination of research and 
development 
 WP6 This unit focuses on the practical 
training of young researchers and pro-
fessionals in new technologies in the 
form of specialized seminars and sum-
mer schools 

The expected results of the project are: 

 The development of integrated meth-
odologies of information management, 
diagnosis, resolution and recovery op-
erations on objects and sites of histori-
cal and archaeological value with im-
mediate practical application in the 
everyday maintenance and study of 
Cultural Heritage. 

 Upgrading the quality of analytical, di-
agnostic, interventional and archival/
management services will be available 



68   Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea 

στον χώ ρο τής Πολιτισμική ς Κλήρονο-
μια ς καθώ ς και τήν διασπορα  τής απο-
κτήθει σας τεχνογνώσι ας και εμπειρι ας 
στούς επαγγελματι ες τού χώ ρού με 
στο χο τήν αναβα θμισή τών ύπήρεσιώ ν 
τούς και τήν δήμιούργι α / διατή ρήσή 
ποιοτικώ ν θε σεών εργασι ας. 

 Το προτεινο μενο πλα νο ει ναι σχεδια-
σμε νο ε τσι ώ στε να εκμεταλλεύτει  δύ-
ναμικο  και τεχνογνώσι α πού πρού πα ρ-
χούν στο ΙΤΕ και να οδήγή σει σε περαι-
τε ρώ ενδύνα μώσή τών σχετικώ ν ερεύ-
νήτικώ ν δραστήριοτή τών τών Ινστι-
τού τών αλλα  και να ενισχύ σει τις μετα-
ξύ  τούς σύνεργασι ες. 

Το Εργαστή ριο Γεώφύσική ς Δορύφορι-
κή ς Τήλεπισκο πισής και Αρχαιοπεριβα λ-
λοντος τού ΙΜΣ ΙΤΕ σύντονι ζει τήν Ενο -
τήτα Εργασι ας ΕΕ2 πού ε χει στο χο τήν 
ανα πτύξή ενο ς πρώτοκο λλού για τήν 
εφαρμογή  ενο ς ολοκλήρώμε νού σύστή -
ματος αποτύ πώσής τού πολιτιστικού  
περιβα λλοντος με σώ καινοτο μών τεχνι-
κώ ν απεικο νισής τού ύπεδα φούς και τής 
επιφα νειας τών αρχαιολογικώ ν θε σεών. 
Πιο σύγκεκριμε να ή ΕΕ2 εξελι σσεται σε 
2 φα σεις: 

α) Επιτο πια φα σή με μελε τες για τήν 
εκτενή  και σύστήματική  διερεύ νήσή 
και χαρτογρα φήσή ενο ς αριθμού  αρ-
χαιολογικώ ν θε σεών πού θα ανή κούν 
σε διαφορετικε ς χρονολογικε ς περιο -
δούς (ΕΕ2.1) καθώ ς και χαμήλού  
ύ ψούς αεροφώτογραφή σεις ρήχώ ν 
ύπεδα φειών αρχιτεκτονικώ ν καταλοι -
πών για τήν δήμιούργι α ενο ς ψήφια-
κού  μοντε λού εδα φούς (ΕΕ2.2) και  
β) Επεξεργασι α τών δεδομε νών 
(γεώφύσικε ς μετρή σεις και οι δορύφο-
ρικε ς εικο νες) με σώ διαφορετικώ ν αλ-
γορι θμών για τήν παραγώγή  θεματι-
κώ ν χαρτώ ν πού θα απεικονι ζούν τις 
αντι στοιχες κατανομε ς τών μετρή σεών 
και τήν σύ νταξή τού πρώτοκο λλού 
βε λτιστής πρακτική ς για τήν εφαρμο-
γή  τών σύγκεκριμε νών τεχνικώ ν ώς 
προς τήν καταγραφή  τής δύναμική ς 
τού πολιτιστικού  τοπι ού (ΕΕ2.3). 

to the Cultural Heritage which will 
have a direct impact on a more rational 
and efficient management of time, 
manpower and resources available. 

 The training and qualification of new 
scientists with research in the field of 
Cultural Heritage and the dispersion of 
the acquired knowledge and experi-
ence to industry professionals in order 
to upgrade their services and the crea-
tion/retention of quality jobs 

 The proposed plan is designed to ex-
ploit resources and expertise that al-
ready exist at FORTH and lead to fur-
ther strengthening of the research ac-
tivities of the separate Institutes but 
also to strengthen their mutual cooper-
ation. 

The Laboratory of Geophysical-Satellite 
Remote Sensing and Archaeo-
Environment  (GeoSat ReSeArch) of IMS-
FORTH will coordinate the WP2 which 
aims to develop a protocol for the imple-
mentation of an integrated system for 
surveying of the cultural environment 
through innovative imaging techniques 
of the subsurface and the surface of the 
archaeological sites. More specifically 
WP2 evolves 2 phases: 

a) Field phase studies for comprehen-
sive and systematic exploration and 
mapping of a number of archaeological 
sites that belong to different chrono-
logical periods (WP2.1) and low-
altitude aerial photography of the shal-
low subsurface architectural remains 
to create a digital terrain model 
(WP2.2 ) and 
b) Processing of data (geophysical 
measurements and satellite images) 
through different algorithms to pro-
duce thematic maps illustrating the 
respective distributions of measure-
ments and a compilation of best prac-
tice protocols for the application of 
these techniques in terms of recording 
the dynamics of cultural landscape 
(WP2.3). 
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The natural environment in Greece is 
extremely rich in flora, fauna, habitats 
and ecosystems basically due to the spe-
cial geographical position. The last dec-
ades in our country have shown serious 
problems of pollution of air, soil and wa-
ter resources. The continuing urbaniza-
tion of the population, unorganized and 
constantly expanding cities have caused 
significant environmental problems both 
in the developed urban environment (air 
pollution), as well as the nearby areas 
with increased instances of fires, waste, 
numerous roadways, etc. Climate change 
exacerbates many of these problems and 
creates additional risks. Increases in the 
average temperature, the change in level 
and distribution of rainfall, intensity of 
extreme weather events and associated 
natural disasters (forest fires, floods, 
droughts, etc.), rising sea levels and in-
creased risk of induced erosion of the 
coast are some of them. The basin of the 
Eastern Mediterranean is among the re-
gions most affected by global warming 
which makes it vital to study and predict 
the expected changes and the early ad-
aptation to them. Furthermore, the posi-
tion of the country in a seismically active 
area makes it important to develop ef-
fective methods for monitoring seismic 
activity, studying tidal waves (tsunami) 
and developing methods for civil protec-
tion. Apart from the natural environ-
ment a determinant for quality of life in 
cities is the quality man-made urban en-
vironment. This environment depends 

KRIPIS PEFYKA 
Environment and Natural Disasters: New methods to evaluate and im-
prove the environmental quality and encounter the natural disasters 

ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ 
ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για 
τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

Το φύσικο  περιβα λλον στήν Ελλα δα ει -
ναι εξαιρετικα  πλού σιο σε χλώρι δα, πα-
νι δα, βιο τοπούς και οικοσύστή ματα πού 
κατα  βα σή οφει λεται στήν ιδιαι τερής 
γεώγραφική  τής θε σής. Τις τελεύται ες 
δεκαετι ες παρατήρού νται στήν χώ ρα 
μας ε ντονα προβλή ματα ρύ πανσής τής 
ατμο σφαιρας, τού εδα φούς και τών ύδα-
τικώ ν πο ρών. Η σύνεχιζο μενή αστικο-
ποι ήσή τού πλήθύσμού , οι ανοργα νώτες 
και σύνεχώ ς επεκτεινο μενες πο λεις 
ε χούν προκαλε σει σήμαντικα  περιβαλ-
λοντικα  προβλή ματα το σο στο αστικο  
δομήμε νο περιβα λλον (ατμοσφαιρική  
ρύ πανσή), ο σο και στις παραπλή σιες 
περιοχε ς με τις πύρκαγιε ς, τα απορρι μ-
ματα, τις πολύα ριθμες οδικε ς αρτήρι ες, 
κ.α . Η κλιματική  αλλαγή  επιτει νει πολλα  
απο  τα παραπα νώ προβλή ματα και δή-
μιούργει  προ σθετα. Η αύ ξήσή τής με σής 
θερμοκρασι ας, ή μεταβολή  τής στα θμής 
και τής κατανομή ς τών βροχοπτώ σεών, 
ή ε ντασή τών ακραι ών καιρικώ ν φαινο-
με νών και τών σχετιζο μενών φύσικώ ν 
καταστροφώ ν (δασικε ς πύρκαγιε ς, 
πλήμμύ ρες, ξήρασι ες κλπ), ή α νοδος τής 
στα θμής τών θαλασσώ ν και ή επαγο με-
νή αύ ξήσή τού κινδύ νού δια βρώσής τών 
ακτώ ν ει ναι μερικα  απο  αύτα . Η λεκα νή 
τής Ανατολική ς Μεσογει ού ει ναι μεταξύ  
τών περιοχώ ν πού θα πλήγού ν περισσο -
τερο απο  τήν ύπερθε ρμανσή τού πλανή -
τή πρα γμα πού καθιστα  ζώτική ς σήμα-
σι ας τήν μελε τή και προ βλεψή τών ανα-
μενο μενών αλλαγώ ν και τήν ε γκαιρή 
προσαρμογή  σε αύτε ς. Περαιτε ρώ ή θε -
σή τής χώ ρας σε μια σεισμικα  ενεργή  
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περιοχή  καθιστα  ιδιαι τερα σήμαντική  τή 
ανα πτύξή αποτελεσματικώ ν μεθο δών 
παρακολού θήσής τής σεισμική ς δραστή-
ριο τήτας, τή μελε τή παλιρροι κώ ν κύμα -
τών (τσούνα μι) και τήν ανα πτύξή μεθο -
δών πολιτική ς προστασι ας. Πε ρα απο  το 
φύσικο  περιβα λλον καθοριστικο ς παρα -
γοντας για τήν ποιο τήτα ζώή ς τών κα-
τοι κών στις πο λεις αποτελει  ή ποιο τήτα 
τού ανθρώπογενού ς αστικού  περιβα λλο-
ντος. Το περιβα λλον αύτο  εξαρτα ται απο  
τήν μορφολογι α τής πο λής, τήν θε σή και 
τον περιβα λλοντα χώ ρο στον οποι ο οι 
κα τοικοι κατοικού ν και εργα ζονται, τήν 
προ σβασή τούς σε δια φορες ύπήρεσι ες, 
τήν ε κθεσή τούς σε ατμοσφαιρική , ήχή-
τική , ήλεκτρομαγνήτική  ρύ πανσή, τα 
κοινώνικα  και δήμογραφικα  χαρακτήρι-
στικα  τούς κλπ.  

Το παρο ν ερεύνήτικο  προ γραμμα απο-
σκοπει  στήν ανα πτύξή μεθο δών για τή 
με τρήσή και βελτι ώσή ποιο τήτας τού 
φύσικού  και αστικού  περιβα λλοντος και 
για τήν αντιμετώ πισή φύσικώ ν κατα-
στροφώ ν σύμπεριλαμβανομε νών τών 
επιπτώ σεών τής κλιματική ς αλλαγή ς και 
διαρθρώ νεται σε πε ντε ενο τήτες εργα-
σιώ ν (ΕΕ):  
 ΕΕ1: Νε ες τεχνικε ς με τρήσής και βελτι -
ώσής τής ατμοσφαιρική ς ποιο τήτας 

 ΕΕ2: Νε ες τεχνικε ς για τή μελε τή και 
παρακολού θήσή τού θαλα σσιού περι-
βα λλοντος 

 ΕΕ3: Νε ες τεχνικε ς μελε τής & βελτι ώ-
σής ποιο τήτας εδαφώ ν & ύδατικώ ν 
σύστήμα τών 

 ΕΕ4: Προ βλεψή & αντιμετώ πισή κινδύ -
νών απο  φύσικε ς καταστροφε ς και 
κλιματική  αλλαγή  

 ΕΕ5: Προ βλεψή, σχεδιασμο ς και βελτι -
ώσή ποιο τήτας αστικού  περιβα λλο-
ντος 

Κεντρικο ς στο χος τού ε ργού ει ναι ή διε-
ξαγώγή  ε ρεύνας για τήν ανα πτύξή και 
εφαρμογή  καινοτο μών μεθο δών, πειρα-
ματικώ ν διατα ξεών και ύπολογιστικώ ν 
εργαλει ών για τήν ανα λύσή, παρακολού -
θήσή, μελε τή, προστασι α και βελτι ώσή 
ποιο τήτας τού φύσικού  και αστικού  πε-
ριβα λλοντος καθώ ς και τήν μελε τή, προ -
βλεψή, και αντιμετώ πισή φύσικώ ν κα-
ταστροφώ ν και επιπτώ σεών τής κλιμα-
τική ς αλλαγή ς. Tα προσδοκώ μενα απο-

on the topography of the city, the place 
and the surroundings in which people 
live and work, access to various services, 
exposure to air, noise, electromagnetic 
pollution, social and demographic char-
acteristics, etc.  

This research project aims to develop 
methods for measuring and improving 
quality of the natural and urban environ-
ment and to respond to natural disasters 
including the effects of climate change 
and is divided into five work packages 
(WP):  
 WP1: New techniques for measuring 
and improving air quality  

 WP2: New techniques for the study and 
monitoring of the marine environment  

 WP3: New techniques for surveying 
and improving quality of soil and water 
systems  

 WP4: Prediction and management of 
risks from natural disasters and cli-
mate change  

 WP5: Anticipating, planning and im-
proving quality of the urban environ-
ment 

The central aim of the project is to con-
duct research to develop and implement 
innovative methods, experimental devic-
es and computational tools for analyzing, 
monitoring, study, protect and improve 
the quality of the natural and urban en-
vironment and the study, prediction, and 
natural disasters and impacts of climate 
change. The expected results of the pro-
ject are:  
 Develop innovative methods for moni-
toring the quality and changes in the 
natural and urban environment  

 Development of effective new methods 
for imaging the subsurface (both on 
land and the interior of the sea)  

 Study, risk assessment and planning 
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τελε σματα τού ε ργού ει ναι: 
 Ανα πτύξή καινοτο μών μεθο δών για 
τήν παρακολού θήσή τής ποιο τήτας και 
μεταβολώ ν τού φύσικού  και αστικού  
περιβα λλοντος 

 Ανα πτύξή νε ών αποτελεσματικώ ν με-
θο δών για τήν απεικο νισή τού ύπεδα -
φούς (το σο στήν ξήρα  ο σο και στο ε-
σώτερικο  τής θα λασσας)  

 Μελε τή, εκτι μήσή επικινδύνο τήτας και 
σχεδιασμο ς σύστήμα τών αντιμετώ πι-
σής φύσικώ ν καταστροφώ ν και επι-
πτώ σεών κλιματική ς αλλαγή ς 

 Ανα πτύξή τεχνολογιώ ν για τή βελτι ώ-
σή τής ποιο τήτας τού περιβα λλοντος 

 Εκπαι δεύσή νε ών ερεύνήτώ ν – μετα-
πτύχιακώ ν φοιτήτώ ν και μεταδιδακτο-
ρικώ ν ερεύνήτώ ν - σε τεχνολογι ες αιχ-
μή ς στήν περιβαλλοντική  ε ρεύνα 

Το Εργαστή ριο Γεώφύσική ς Δορύφορι-
κή ς Τήλεπισκο πισής και Αρχαιοπεριβα λ-
λοντος τού ΙΜΣ ΙΤΕ σύντονι ζει τις Ενο -
τήτες Εργασι ας: 

ΕΕ2.2. Χαρτογρα φήσή γεώλογικώ ν 
στρώμα τών τής παρα κτιας ζώ νής με τή 
με θοδο τής ήλεκτρική ς τομογραφι ας. 

Σε αύτή  τήν ενο τήτα εργασι ας θα πραγ-
ματοποιήθει  μελε τή τής απο κρισής και 
τής διακριτική ς ικανο τήτας τής μεθο δού 
τής ήλεκτρική ς τομογραφι ας για τήν 

 Study, risk assessment and planning 
systems for handling natural disasters 
and climate change impacts  

 Developing technologies to improve 
the quality of the environment  

 Training young researchers - graduate 
students and postdoctoral researchers 
- in cutting-edge environmental re-
search 

The Laboratory of Geophysical-Satellite 
Remote Sensing and Archaeo-
environment (GeoSat ReSeArch) FORTH-
IMS will coordinate the Work Packages:  
 
WP2.2. Mapping strata of the coastal 
zone by the method of electrical resistiv-
ity tomography.  

In this work package we will work out a 
study of the response and resolution of 
the method of electrical tomography for 
reconstitution of the strata in marine 
environment through mathematical 
modeling and inversion to study the effi-
ciency of the method of electrical tomog-
raphy for mapping geological-
archaeological structures in truly 
marine/coastal environments.  

WP3.10. Remote sensing techniques for 
the detection and monitoring of soil pol-
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ανασύ στασή τών γεώλογικώ ν στρώμα -
τών σε θαλα σσια περιβα λλοντα με σώ 
μαθήματική ς μοντελοποι ήσής και αντι-
στροφή ς και θα μελετήθει  ή αποδοτικο -
τήτα τής μεθο δού τής ήλεκτρική ς τομο-
γραφι ας για τήν χαρτογρα φήσή γεώλο-
γικώ ν-αρχαιολογικώ ν δομώ ν σε πραγ-
ματικα  θαλα σσια/παρα κτια περιβα λλο-
ντα 

ΕΕ3.10. Τεχνικε ς τήλεπισκο πήσής για  
τον εντοπισμο  και τήν παρακολού θήσή 
τής ρύ πανσής εδα φούς. 

Η ενο τήτα εργασι ας πραγματεύ εται τον 
εντοπισμο  περιοχώ ν δια θεσής αποβλή -
τών ελαιοτριβει ών με σώ τής επεξεργα-
σι ας και ανα λύσής δορύφορικώ ν εικο -
νών, τήν εκτε λεσή σύνδύαστικώ ν γεώ-
φύσικώ ν διασκοπή σεών για τήν διαχρο-
νική  παρακολού θήσή τού ύπεδα φούς 
δια θεσής αποβλή τών ελαιοτριβει ών και 
τήν δήμιούργι α ενο ς ελεγχο μενού ύπαι -
θριού πεδι ού δοκιμώ ν για τήν επιτο πια 
αξιολο γήσή τής μεθο δού τής ήλεκτρική ς 
τομογραφι ας σε προβλή ματα πού αφο-
ρού ν στήν μο λύνσή και στή ροή  ρύ πών 
στο ύπεδα φούς. 

lution.  
 
This work package "implements" identi-
fication of waste disposal areas of mills 
through the processing and analysis of 
satellite images, performing combinato-
rial geophysical-prospection for continu-
ous monitoring of subsurface of waste 
disposal areas from olive oil mills and 
the creation of a controlled outdoor test-
ing area for on-site evaluation of the 
method of electrical resistivity tomogra-
phy in problems relating to the contami-
nation and the flow of contaminants in 
the subsurface.  
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This project constitutes an International 
Outgoing Fellowship funded by the Irish 
Research Council and the Marie Curie 
Actions of the European Commission 
(International Outgoing Fellowships). 
The principal investigator of the project 
is Dr Giorgos Papantoniou of the Univer-
sity of Dublin, Trinity College. The Insti-
tute for Mediterranean Studies in 
Rethymnon acts as the International 
Host Institution of the project. Dr Chris-
tine Morris (Department of Classics, 
Trinity College Dublin) and Dr Apostolos 
Sarris (Laboratory of Geophysical - Sat-
ellite Remote Sensing and Archaeo-
environment) are mentoring this collab-
orative venture between Ireland and 
Crete.  

The Project aims to contextualise the 
development of sacred space and cult in 
Cyprus from Late Bronze Age to the Ro-
man period, using a range of so-called 
‘culture-historical’, ‘processual’ and ‘post
-processual’ approaches. Perceiving sa-
cred space as instrumental in forming 
power relations and the worldview of 
the ancient Cypriots, it elucidates how 
meanings and identities were diachroni-
cally expressed in, or created by, the 
topographical setting of religion and its 
material depositions and dedications. 
Particular emphasis is given to the inter-
action between political and religious 
structures.  

The evidence of cult or sacred space is 
very limited and ambiguous before the 
Late Bronze Age. During the Late Bronze 
Age of Cyprus (ca. 1700-1125/1100 BC), 
however ritual spaces were closely 
linked to industrial activities; the appro-
priation, distribution, and consumption 

‘Unlocking’ Sacred Landscapes: 
A Holistic Approach to Cypriot Sanctuaries and 
Religion 

Το σύγκεκριμε νο προ γραμμα χρήματο-
δοτει ται απο  το Irish Research Council 
και τις Δρα σεις κινήτικο τήτας Marie Cu-
rie τής Εύρώπαι κή ς Επιτροπή ς. Κύ ριος 
ερεύνήτή ς τού ε ργού ει ναι ο Δρ Γιώ ργος 
Παπαντώνι ού απο  το Πανεπιστή μιο τού 
Δούβλι νού, Trinity College. Το Ινστιτού -
το Μεσογειακώ ν Σπούδώ ν στο Ρε θύμνο 
λειτούργει  ώς διεθνε ς ι δρύμα ύποδοχή ς 
τού ε ργού. Οι Δρ Christine Morris 
(Τμή μα Κλασικώ ν Σπούδώ ν, Trinity Col-
lege τού Δούβλι νού) και Δρ Απο στολος 
Σαρρή ς (Εργαστή ριο Γεώφύσική ς - Δο-
ρύφορική ς Τήλεπισκο πήσής και Αρχαιο-
περιβα λλοντος) στο πλαι σιο αύτή ς τής 
σύνεργασι ας μεταξύ  Ιρλανδι ας και Κρή -
τής κατε χούν τον κύ ριο σύμβούλεύτικο  
ρο λο. 

Το ε ργο στοχεύ ει στή μελε τή τής ανα -
πτύξής τής Κύπριακή ς ιερή ς τοπογραφι -
ας και λατρει ας απο  τήν Ύστερή Εποχή  
τού Χαλκού  με χρι και τή Ρώμαι κή  περι ο-
δο, θε τοντας σε εφαρμογή  δια φορες 
‘πολιτιστικο-ιστορικε ς’, ‘διαδικαστικε ς’ 
και ‘μεταδιαδικαστικε ς’ προσεγγι σεις. 
Σύλλαμβα νοντας τή καθοριστική  σήμα-
σι α τής θρήσκει ας στή διαμο ρφώσή τών 
σχε σεών εξούσι ας και τήν κοσμοθεώρι α 
τών αρχαι ών Κύπρι ών, το ε ργο επιχειρει  
να διαφώτι σει τον τρο πο πού δια φοροι 
σύμβολισμοι  και ταύτο τήτες εκφρα στή-
καν διαχρονικα  με σα απο  τήν τοπογρα-
φι α τών ιερώ ν και τήν ανα θεσή δια φο-
ρών αφιερώμα τών. Ιδιαι τερή ε μφασή 
δι νεται στήν αλλήλεπι δρασή μεταξύ  τών 
πολιτικώ ν και θρήσκεύτικώ ν δομώ ν. 

Τα στοιχει α σχετικα  με τήν Κύπριακή  
λατρει α ει ναι πολύ  ελλιπή  και σύγκεχύ-
με να πριν τήν Ύστερή Εποχή  τού Χαλ-
κού . Κατα  τή δια ρκεια τής Ύστερής Επο-
χή ς τού Χαλκού  (ca. 1700-1125/1100 
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π.Χ.), ώστο σο, εντοπι ζούμε τελετούργι-
κού ς χώ ρούς πού σύνδε ονται στενα  με 
δια φορες εργαστήριακε ς δραστήριο τή-
τες. Η εκμετα λλεύσή τών φύσικώ ν πο -
ρών τής Κύ πρού (κύρι ώς τού χαλκού ) 
και τής γεώργι ας επιτεύ χθήκε απο  τήν 
ελι τ με σώ τού ελε γχού τής θρήσκεύτι-
κή ς ιδεολογι ας. Ει ναι πολύ  δύ σκολο να 
προσεγγι σούμε τήν ιερή  τοπογραφι α 
τής Πρώ ιμής Εποχή ς τού Σιδή ρού (ca. 
1125/1100-750 π.Χ.). Μπορει , ώστο σο, 
να εντοπιστει  πλήθώ ρα περιφερειακώ ν 
ιερώ ν προς το τε λος τής περιο δού αύτή ς. 
Το φαινο μενο αύτο  μπορει  να σύνδε εται 
με τήν παγι ώσή τών Κύπριακώ ν πο λεών
-βασιλει ών και τών εδαφικώ ν τούς κτή -
σεών. Καθώ ς τα αστικα  θρήσκεύτικα  
κε ντρα λειτούργού ν ώς χώ ροι διαμο ρ-
φώσής δια φορών κοινώνικώ ν, πολιτι-
στικώ ν και πολιτικώ ν ταύτοτή τών, ή  
σύ γχρονή ε ρεύνα ύποστήρι ζει ο τι τα 
περιφερειακα  ιερα  λειτού ργήσαν ώς σή-
μει α οριοθε τήσής τών κτή σεών, αλλα  
και ώς ζώ νες επαφή ς μεταξύ  τών διαφο -
ρών πο λεών-βασιλει ών τής Κύπρο-
Αρχαι κή ς (ca. 750-480 π.Χ.) και Κύπρο-
Κλασική ς (ca. 480-310 π.Χ.) περιο δού. 

Κατα  τήν Ελλήνιστική  περι οδο (ca. 310-
30 π.Χ.), και τήν ε νταξή τής Κύ πρού κα -
τώ απο  ε να ενιαι ο «αποικιοκρατικο » 
καθεστώ ς, μια σταδιακή  παραμε λήσή 
τού περιφερειακού  ιερού  χώ ρού εκ με -
ρούς τού επι σήμού κρα τούς σήματοδο-
τει  μια θεμελιώ δή (αν και αργή  και σύ-
νή θώς μή-βι αιή) διαδικασι α μετασχήμα-
τισμού  τής κοινώνική ς αντι λήψής τής 
Κύπριακή ς γής. Η μελε τή τής ιερή ς τοπο-
γραφι ας τής Κύ πρού κατα  τή μετα βασή 
απο  τούς Κύ πριούς βασιλει ς στον Πτο-
λεμαι κο  στρατήγο  γεφύρώ νει ο χι μο νο 
κρι σιμα θε ματα πού αφορού ν στήν πολι-
τική  ιστορι α τού νήσιού , αλλα  επι σής 
μας βοήθα  να προσεγγι σούμε τήν αλλή-
λεπι δρασή μεταξύ  νήσιώτικώ ν και αύτο-
κρατορικώ ν ταύτοτή τών εντο ς μιας 
Πτολεμαι κή ς, και αργο τερα Ρώμαι κή ς, 
κτή σής με σύγκεκριμε νες τοπικε ς ιδιαι-
τερο τήτες. Ο αριθμο ς τών επιζώ ντών 
ιερώ ν, ή  ο σών κτι στήκαν κατα  τή Ρώμα-
ι κή  περι οδο, δει χνει στο πλαι σιο τού νε -
ού ενιαι ού πολιτικού  σύστή ματος, τα 
Κύπριακα  περιφερειακα  ιερα  ε χασαν 
τελικα  μερικε ς απο  τις πιο σήμαντικε ς 
ιδεολογικε ς τούς προεκτα σεις πού σχε-

of various resources (especially copper), 
labour and land was achieved by the 
elite through exploitation of supernatu-
ral knowledge. The Early Iron Age (ca. 
1125/1100-750 BC) landscapes are very 
difficult to approach. We can, however, 
identify sanctuary sites in the country-
side towards the end of this period. This 
phenomenon might well relate to the 
consolidation of the Cypriot city-
kingdoms and their territories. While 
urban sanctuaries become religious 
communal centres, where social, cultur-
al and political identities are affirmed, 
an indication of the probable use of ex-
tra-urban sanctuaries in the political 
establishment of the various city-
kingdoms of the Cypro-Archaic (ca. 750-
480 BC) and Cypro-Classical (ca. 480-
310 BC) periods has recently been put 
forward. 

During the Hellenistic period (ca. 310-30 
BC), a process of official neglect of the 
extra-urban sanctuaries signals a funda-
mental transformation in the social per-
ception of the land. After the end of the 
city-kingdoms, and the movement from 
many political identities to a single iden-
tity, extra-urban sanctuaries were im-
portant mainly to the local extra-urban 
population. By the Roman period (ca. 30 
BC-330 AD), the great majority of Hel-
lenistic extra-urban sanctuaries are 
‘dead’. When the social memory, elite or 
non-elite, that kept them alive ‘dies’, 
they ‘die’ with it; what usually distin-
guishes the surviving sites is what the 
defunct sites lacked: political scale and 
significance. As the topography of Ro-
man sanctuary sites reveals, this is not 
to say that extra-urban sanctuaries did 
not exist anymore. Over time, however, 
they started to become primarily the 
concern of local audiences. The annexa-
tion and ‘provincialisation’ of Cyprus, 
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τι ζονται πρώτι στώς με τήν «εδαφική », 
και στή σύνε χεια με τήν οικονομική  σή-
μασι α τούς. Με τήν πα ροδο τού χρο νού 
ε γιναν «ασή μαντοι χώ ροι» εντο ς τής εύ-
ρύ τερής Κύπριακή ς κοινώνι ας, αφορώ -
ντας πλε ον κατα  κύ ριο λο γο τις αγροτι-
κε ς (και ο χι απαραι τήτα τις μή-ελι τ) κοι-
νο τήτες. Η Πτολεμαι κή  και μετε πειτα ή 
Ρώμαι κή  προσα ρτήσή και ή 
«επαρχιοποι ήσή» τής Κύ πρού, με ο λες 
τις σύνακο λούθες εξελι ξεις, ει χαν σύνο-
δεύτει  ο χι μο νο απο  μετασχήματισμού ς 
στα οικιστικα  μοντε λα αστικοποι ήσής 
και εξαστισμού , αλλα  και στα προ τύπα 
τής κοινώνική ς μνή μής, με λιγο τερή 
ε μφασή στις περιφερειακε ς ή  τοπικε ς 
δομε ς, και πιο ε ντονή τήν ε μφασή μιας 
κοινή ς ιδεολογι ας, σχετιζο μενής με εύρύ -
τερα αναγνώρι σιμούς «παγκύ πριούς» 
μύ θούς, οι οποι οι ο πώς φαι νεται τελικα  
σύσχετι στήκαν με τήν ιμπεριαλιστική  
Πτολεμαι κή  και Αύτοκρατορική  λατρει α 
και ιδεολογι α. 

Σύμπερασματικα , ή ε ρεύνα αύτή  προτει -
νει μια διεπιστήμονική  προσε γγισή στή 
διαχρονική  μελε τή τής αρχαι ας κύπρια-
κή ς. θρήσκει ας. Ενώ  στήρι ζεται σε αρ-
χαι ες γραπτε ς πήγε ς, επιγραφικα  και 
εικονογραφικα  τεκμή ρια, και τε λος σε 
κοινώνιολογικε ς και ανθρώπολογικε ς 
προσεγγι σεις,  για πρώ τή φορα  ενσώμα-
τώ νει χώρικε ς αναλύ σεις χρήσιμοποιώ -
ντας Γεώγραφικα  Σύστή ματα Πλήροφο-
ριώ ν (GIS). Με  α λλα λο για, τα Κύπριακα  
ιερα  μελετού νται σε σχε σή με τήν πολι-
τική  γεώγραφι α τού νήσιού , το σο σε 
περιφερειακή  ο σο και σε παγκύ πρια κλι -
μακα. 

with all the consequent developments, 
were accompanied by changes in memo-
rial patterns, with less focus on regional 
or local structures, and more intense 
emphasis on stressing an ideology which 
created a more widely recognisable ‘pan
-Cypriot’ myth-history, which was even-
tually related to Ptolemaic, and later to 
Roman imperial power and ideology.  

In conclusion, this research puts togeth-
er a holistic inter-disciplinary approach 
to the diachronic study of the ancient 
Cypriot archaeology of religion. While it 
aims at bringing together textual, ar-
chaeological, epigraphic, art-historical, 
and sociological/anthropological evi-
dence, for the first time it incorporates 
‘scientific’ spatial analysis and more 
agent-centered computational models to 
the study of ancient Cypriot sanctuaries 
and religion. By inserting in a GIS envi-
ronment the Cypriot sanctuary sites the 
relation of sacred landscapes with politi-
cal geography put forward above is test-
ed both at regional and at island-wide 
level.  
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The project was funded by the Republic 
of Cyprus and the European Regional 
Development Funds and it was imple-
mented by the Cyprus University of 
Technology (leader), the Institute for 
Mediterranean Studies, the Kykkos Mu-
seum and Paphos Municipality. The pro-
ject aims to integrate satellite and 
ground remote sensing with GIS in a 
multidisciplinary approach, for monitor-
ing anthropogenic(urbanism) and natu-
ral hazards (e.g. fire, earthquakes, air 
pollution agents, erosion, landslide, flood 
processes, etc.) with the use of archived 
and up-to-dated multi-temporal remote-
ly sensed images in the study area.  LI-
DAR measurements will be used for re-
trieving the Aerosol Optical Thickness, 
while GIS tools and maps (e.g. soil maps, 
geological maps, elevation etc.) will be 
employed for risk assessment in areas 
nearby cultural heritage sites and monu-
ments in Cyprus. Finally risk evaluation 
and assessment will be performed in a 
GIS environment in order to highlight 
the benefit of such tools for monitoring 
Cultural Heritage sites and their sur-
roundings in a systematic way. 

The Laboratory was involved in the ac-
tions regarding the pre-processing / 
post-processing and analysis of the mul-
tispectral satellite imagery and the -
classification of soil, geology, vegetation 
e.t.c. Its main contribution was the de-
velopment of the GIS platform where all 
measurements and results were stored, 
as well in the risk assessment analysis in 
order to evaluate the hazard and classify 
the monuments according to their vul-
nerability. 

ΑΕΙFΟRΙΑ/NATURE: Managing Cultural Heritage Sites through Space and 
ground Technologies using Geographical Information Systems: A Pilot ap-
plication at the archaeological sites of Paphos 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ: Διαχείριση θέσεων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς με τη χρήση επίγειων και διαστημικών τεχνικών 
μέσα από Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Πιλοτι-
κή εφαρμογή στους αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου 

Το προ γραμμα χρήματοδοτή θήκε απο  
τήν Δήμοκρατι α τής Κύ πρού και τήν Εύ-
ρώπαι κή  Ένώσή. Οι εται ροι τού προ-
γρα μματος ει ναι το Τεχνολογικο  Πανεπι-
στή μιο Κύ πρού (σύντονι ζον φορε ας), το 
Ινστιτού το Μεσογειακώ ν Σπούδώ ν, το 
Μούσει ο Κύ κκος και ο Δή μος Πα φού. 
Στο πλαι σιο τού προγρα μματος θα σύν-
δύαστού ν δορύφορικε ς και επι γειες με -
θοδοι τήλεπισκο πισής με Γεώγραφικα  
Σύστή ματα Πλήροφοριώ ν για τήν παρα-
κολού θήσή ανθρώπογενώ ν (π.χ. αστικο-
ποι ήσή) και φύσικώ ν παραγο ντών (π.χ. 
σεισμοι , μο λύνσή τής ατμο σφαιρας, δια -
βρώσή, πλήμμύ ρες, κατολισθή σεις κλπ) 
πού θα μπορού σαν να επήρεα σούν και 
να θε σούν σε κι νδύνο μνήμει α και χώ -
ρούς πολιτισμική ς κλήρονομια ς. Μετρή -
σεις LIDAR θα χρήσιμοποιήθού ν για τον 
καθορισμο  τού πα χούς τού οπτικού  αε-
ροζο λ ενώ  ή εκτι μήσή τού βαθμού  επι-
κινδύνο τήτας τών χώ ρών Πολιτισμική ς 
Κλήρονομια ς θα γι νει με σώ αναλύ σεών 
σε Γεώγραφικα  Σύστή ματα Πλήροφο-
ριώ ν. 

Η σύνεισφορα  τού Εργαστήρι ού αφο-
ρού σε στις δρα σεις σχετικα  με τήν επε-
ξεργασι α και ανα λύσή τών πολύφασμα-
τικώ ν δορύφορικώ ν εικο νών και τήν 
ταξινο μήσή τών εδαφώ ν, τής βλα στή-
σής, τής γεώλογι ας κλπ. Επι σής επικε-
ντρώ θήκε στήν ανα πτύξή τού σύστή μα-
τος τών Γεώγραφικώ ν Σύστήμα τών 
Πλήροφοριώ ν για τήν διαχει ρισή τών 
δεδομε νών αλλα  και στήν ανα λύσή και 
εκτι μήσή τής επικινδύνο τήτας με τήν 
ταξινο μήσή τών μνήμει ών ανα λογα με 
τήν τρώτο τήτα  τούς. 
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The project was funded by the Republic 
of Cyprus and the European Regional 
Development Funds and it was imple-
mented by the Cyprus University of 
Technology (leader), the Cyprus Water 
Development Department, the Institute 
for Mediterranean Studies, the Frederic 
Research Centre and the Southampton 
University. The project uses combined 
new technologies for the detection and 
monitoring of water leakages which are 
negatively affecting the water reserves 
in the island of Cyprus. It concentrates in 
rural and semi-rural areas, where main 
water pipe networks connect different 
areas. The innovative aspect of the Pro-
ject relies on the integrated application 
of  state-of-the-art technologies  for 
monitoring water networks through the 
use of Global Positioning System, Radar 
Scanners, Satellite Remote Sensing and 
Geophysics. The data will be entered into 
a Geographic Information System (GIS), 
for the further spatial analysis. Multi-
spectral analysis and vegetation indices 
(e.g. NDVI) using remote sensing satel-
lite images will be used as they can be 
associated with water pipe leakage de-
tection. Moreover ground geophysical 
surveys can provide high resolution sub-
surface images mapping areas of possi-
ble water leakages. The analysis and the 
detection of water leakages will be per-
formed in a semi-automated GIS plat-
form. 

ΑΕΙFΟRΙΑ/NATURE: Integrated use of space, geophysical and hyperspec-
tral technologies intended for monitoring water leakages in water supply 
networks in Cyprus 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ: Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορι-
κών, γεωφυσικών και υπερφασματικών τεχνολο-
γιών για την παρακολούθηση διαρροών νερού σε δί-
κτυα ύδρευσης στην Κύπρο. 

Το προ γραμμα χρήματοδοτή θήκε απο  
τήν Δήμοκρατι α τής Κύ πρού και τήν Εύ-
ρώπαι κή  Ένώσή. Οι εται ροι τού προ-
γρα μματος ει ναι το Τεχνολογικο  Πανεπι-
στή μιο Κύ πρού (σύντονι ζον φορε ας), το 
Τμή μα Ανα πτύξής Υδα τών τής Κύ πρού, 
το Ινστιτού το Μεσογειακώ ν Σπούδώ ν, 
το Ερεύνήτικο  Κε ντρο Frederic και το 
Πανεπιστή μιο τού Southampton. Στο 
πλαι σιο τού προγρα μματος γι νεται χρή -
σή νε ών τεχνολογιώ ν (τεχνικε ς Δορύφο-
ρικού  Εντοπισμού , Δορύφορική ς Τήλεπι-
σκο πισής και Γεώφύσικώ ν) για τήν πα-
ρακολού θήσή διαρροώ ν νερού  σε δια -
φορα σήμει α κατα  μή κος αγώγώ ν στήν 
Κύ προ. Η ολοκλήρώμε νή επεξεργασι α 
και διαχει ρισή τών χώρικώ ν δεδομε νών 
θα γι νει με τήν χρή σή Γεώγραφικώ ν Σύ-
στήμα τών Πλήροφοριώ ν. 

Το Εργαστή ριο ανε λαβε τις δραστήριο -
τήτες πού αφορού σαν τήν εφαρμογή  
τομογραφικώ ν γεώφύσικώ ν μεθο δών 
(Υπεδα φειο Ραντα ρ, Ηλεκτρική  Τομο-
γραφι α)  για τήν χαρτογρα φήσή και δια-
χρονική  παρακολού θήσή τής διαρροή  
τού νερού  απο  σώλή νες με σα στο ύπε -
δαφος. Για τον σκοπο  αύτο  διοργανώ θή-
κα δύ ο πειρα ματα στήν Κύ προ. Το πρώ -
το αφορού σε τήν παρακολού θήσή τής 
διαρροή ς σε ε να αγώγο  νερού  στο Δή μο 
τής Λακατα μειας με τήν χρή σή Γεώρα-
ντα ρ και Δισδια στατών διαχρονικώ ν 
τεχνικώ ν ήλεκτρική ς τομογραφι ας. Το 
δεύ τερο παρα δειγμα ε λαβε χώ ρα στήν 



78   Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea 

Πα φο και ει χε σκοπο  τον εντοπισμο  και 
τήν παρακολού θήσή τής διαρροή ς τού 
νερού  με τρισδια στατες τεχνικε ς ήλε-
κτρική ς τομογραφι ας. 

The Laboratory was responsible for the 
ground based remote sensing techniques 
in terms of organizing and implementing 
imaging geophysical techniques (Ground 
Penetrating Radar and Electrical Resis-
tivity Tomography) in order to map and 
monitor the water leakages from pipes. 
To this direction two experiments were 
organized in two different sites in Cy-
prus. The first one in the Municipality of 
Lakatameia involved the application of 
time lapse GPR and 2-D ERT techniques 
to monitor the water flow in the subsur-
face due to a controlled leakage from a 
water pipe. The second one took place in 
a test site in Pafos where 3-D ERT suc-
cessfully monitored the 3-D evolvement 
of the water leakage with time. 
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The “Dragon 3” project is supported by 
the European Space Agency (ESA) and 
the Laboratory acts as Principal Investi-
gating Institute from the European Side 
is. The research is focusing on Xin’an riv-
er watershed and Qiandao Lake and 
aims to understand the impacts of wa-
tershed processes on fisheries and natu-
ral ecosystems through multidisciplinary 
study, to demonstrate the importance of 
remote sensing for accurate monitoring 
ecological processes and natural re-
sources, to produce pollution risk maps 
for water and fishing resources and to 
develop methods and algorithms for dy-
namic generation and update of various 
thematic maps to support for any devel-
opment project in the area study areas. 

The preliminary results include the ex-
traction of accurate land use/land cover 
information from 1979 to 2009 from 
Landsat MSS, TM, ETM and ALOS using 
object-oriented classification. Ground 
surface temperature (GST) maps were 
also generated from LANDSAT images. 

DRAGON 3 European Space Agency - Detection of landuse change and its 
relationship to water quality features and potential fishing grounds by us-
ing multi-source and multi-scale remote sensing imageries 

DRAGON 3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος – Εντο-
πισμός μεταβολών των χρήσεων γης και η σχέση 
τους με την ποιότητα του νερού χρησιμοποιώντας 
μεθόδους δορυφορικής τηλεπισκόπισης 

Το προ γραμμα “Dragon 3” χρήματοδο-
τει ται απο  τήν Εύρώπαι κή  Υπήρεσι α 
Διαστή ματος και το Εργαστή ριο ε χει 
αναλα βει τον ρο λού Κύ ριού Ερεύνήτικού  
Ιδρύ ματος απο  τήν πλεύρα  τής Εύρώ -
πής. Η ε ρεύνα επικεντρώ νεται στήν λε-
κα νή απορροή ς τού ποταμού  Xin'an και 
τής λι μνής Qiandao. Στοχεύ ει στήν κατα-
νο ήσή τών επιπτώ σεών πού παρατή-
ρού νται σε αύτα  τα οικοσύστή ματα απο  
τήν αλιει α με σώ τής διεπιστήμονική ς 
μελε τής, στήν ανα δειξή τής σήμασι ας 
πού ε χει ή τήλεπισκο πισή για τήν ακρι-
βή  παρακολού θήσή τών οικολογικώ ν 
διεργασιώ ν και τών φύσικώ ν πο ρών, 
στήν δήμιούργι α θεματικώ ν χαρτώ ν μο -
λύνσής τών ύδα τών και τών αλιεύτικώ ν 
πο ρών και στήν ανα πτύξή μεθο δών και 
αλγορι θμών για τή δύναμική  δήμιούργι α 
και επικαιροποι ήσή τών διαφο ρών θε-
ματικώ ν χαρτώ ν πού θα μπορού ν να 
στήρι ζούν αναπτύξιακε ς πολιτικε ς. 

Τα προκαταρκτικα  αποτελε σματα περι-
λαμβα νούν τήν εξαγώγή  ακριβώ ν πλή-
ροφοριώ ν για τήν ταξινο μήσή τών εδα-
φώ ν απο  το 1979 ε ώς το 2009 χρήσιμο-
ποιώ ντας εικο νες Landsat MSS, TM, ETM 
και ALOS με χρή σή αντικειμενοστρε-
φού ς ταξινο μήσής. Απο  τις εικο νες 
LANDSAT ε χούν επι σής παραχθει  χα ρτες 
κατανομή ς τής επιφανειακή ς θερμοκρα-
σι ας τού εδα φούς. Με τήν ταξινο μήσή 
εικο νών και τήν εφαρμογή  μοντε λών 
χρή σής/κα λύψής γής κατε στή δύνατο ς ο 
καθορισμο ς τής βλα στήσής και τής δύ-
ναμική ς τής χρή σής/κα λύψής γής. Η μει -
ώσή τής βλα στήσής ή ταν σήμαντική  και 
ή αναλογι α τής περιοχή ς κα λύψής τής 
βλα στήσής σε σχε σή με τή σύνολική  
ε κτασή τού νήσιού  ε χει μειώθει  απο  
71% (1979) στο 52% (2009), ενώ  ταύ-
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το χρονα  το νήσι  Chongming αύξή θήκε 
κατα  358 km2 τήν περι οδο 1979-2009. 
Τήν ι δια περι οδο τα αποτελε σματα δει -
χνούν μια αύ ξήσή τής περιοχή ς κα λύψής 
τών ύδα τών, τής οικιστική ς δραστήριο -
τήτας και τού οδικού  δικτύ ού. Η τα σή 
αύτή  τής αλλαγή ς τών χρή σεών γής σύν-
δε εται κύρι ώς με παρα γοντες πού ενι-
σχύ ούν τήν κοινώνική  και οικονομική  
ανα πτύξή. Τα με χρι σή μερα αποτελε -
σματα ύποδεικνύ ούν ο τι οι αλλαγε ς στις 
χρή σεις γής μπορει  να αποτελε σούν ε να 
σήμαντικο  ποσοτικο  δει κτή για τήν κα-
λύ τερή κατανο ήσή τού χώροχρονικού  
προτύ πού μεταβολώ ν τών χρή σεών γής 
προσφε ροντας τις πλήροφορι ες πού α-
παιτού νται για τή λή ψή στρατήγικώ ν 
αποφα σεών. 

Vegetation, land use/land cover dynam-
ics and the mutual conversions among 
different land use/ land cover classes 
were analyzed through the calculation of 
change matrix derived from classified 
images and application of land use/ land 
cover transfer model. There was great 
absolute changes in the vegetation cover 
and its associated dynamicity owing to 
the internal conversion to main land use 
classes at different time intervals. The 
decrease in vegetation cover was signifi-
cant and the ratio of vegetation cover 
area to the total area of the island had 
decreased from 71% (1979) to 52% 
(2009) while Chongming Island expand-
ed by 358km2 from 1979 to 2009. The 
results indicate an increase in water ar-
ea, build-up area and road during the 
same time period. The change trend of 
land use/land cover closely related to 
the requirement of social and economic 
development besides natural evolution 
factor. The results suggest that change 
trajectory of land use/land cover can 
provide a good quantitative measure-
ment for a better understanding of the 
spatio-temporal pattern of land cover 
change and can provide much of the in-
formation needed for decision-making. 
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In 2013, the Lab conducted a prelimi-
nary study of the site using satellite re-
mote sensing and GIS applications to 
document the environmental parame-
ters of known and previously unknown 
archaeological features. A GeoEye-1 im-
age from 16 July 2013 (panchromatic 
resolution: 0.50 m, multispectral resolu-
tion: 1.73 m) and a image from 25 April 
2013 (panchromatic resolution: 1.00 m, 
multispectral resolution: 4.00 m) formed 
the main data sets. From these images, 
additional feature enhancement data 
sets (e.g. Principle Components Analysis, 
Normalized Difference Vegetation Index) 
were created to maximize the identifica-
tion of surface and near surface remains 
of archaeological interest. The analysis 
concentrated on a 2 km zone area from 
the approximate center of Amorium. In 
total, more than 1,000 surface anomalies 
were identified from the feature en-
hancement indices. A large majority of 
these anomalies are associated with re-
cent agricultural activity and hydrologi-
cal palaeochannels. 

However, surface anomalies that repre-
sent possible surface and near surface 
ancient features are also present. The 
Late Roman fortification walls are espe-
cially clear, and a number of surface 
anomalies near the excavated fortifica-
tion walls along the western side of the 
city are visible in certain feature en-
hancement indices. One notes anomalies 
that follow the same northwest-
southeast orientation of the fortification 
walls around the gate further to the 
north. These are likely related sections 

Amorium Urban Archaeology Project 

Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αστικοποίησης  
Αμορίου 

Το 2013 το Εργαστή ριο πραγματοποι ή-
σε μι α πρώταρχική   ε ρεύνα στο Αμο ριο 
με τήν χρή σή δορύφορική ς τήλεπισκο πι-
σής και Γεώγραφικώ ν Σύστήμα τών Πλή-
ροφοριώ ν για τήν τεκμήρι ώσή τών περι-
βαλλοντικώ ν παραμε τρών γνώστώ ν και 
νε ών αρχαιολογικώ ν δομώ ν. Για τον 
σκοπο  αύτο  χρήσιμοποιή θήκε μι α δορύ-
φορική  εικο να GeoEye-1 λή ψής στις 16 
Ιούλι ού 2013 (ανα λύσή στο παγχρώμα-
τικο  και πολύφασματικο  0,5 m και 1,73 
m αντι στοιχα) και μι α εικο να Kompsat-2 
με ήμερομήνι α λή ψής 25 Απριλι ού 2013 
(ανα λύσή στο παγχρώματικο  και πολύ-
φασματικο  1,0 m και 4,0 m αντι στοιχα). 
Για τήν μεγιστοποι ήσή τής πλήροφορι ας 
σχετικα  με τον εντοπισμο  επιφανειακώ ν 
αρχιτεκτονικώ ν δομώ ν οι δορύφορικε ς 
εικο νες επεξεργα στήκαν με διαφορετι-
κε ς τεχνικε ς (π.χ. Principle Components 
Analysis, Normalized Difference Vegeta-
tion Index). Η ανα λύσή τών εικο νών επι-
κεντρώ θήκε κύρι ώς σε μι α ακτι να 2 Km 
γύ ρώ απο  το Αμο ριο. Σύνολικα  εντοπι -
στήκαν πα νώ απο  1.000 επιφανειακε ς 
ανώμαλι ες με τήν βοή θεια τών δεικτώ ν 
ενι σχύσής πού ύπολογι στήκαν. Η πλειο-
νο τήτα τών ανώμαλιώ ν αύτώ ν σχετι ζε-
ται με σύ γχρονες αγροτικε ς δραστήριο -
τήτες και παλαιομαια νδρούς.  

Παρ ‘ο λα αύτα  κα ποια απο  τα γραμμικα  
στοιχει α αντιπροσώπεύ ούν επιφανεια-
κε ς αρχαιολογικε ς δομε ς. Το τει χος οχύ -
ρώσής τής Ύστερής Ρώμαι κή ς Περιο δού 
εμφανι ζεται χαρακτήριστικα  στις δορύ-
φορικε ς εικο νες ο πώς επι σής και μι α 
σειρα  απο  γραμμικε ς ανώμαλι ες πολύ  
κοντα  στα ανεσκαμμε να τει χή. Ιδιαι τερα 
χαρακτήριστικε ς ει ναι οι ανώμαλι ες με 
διεύ θύνσή ΒΑ-ΝΔ, σε παρο μοιο προσα-
νατολισμο  με τα οχύρώματικα  τει χή, οι 
οποι ες αντιπροσώπεύ ούν τμή ματα τοι -
χών ή  ο ρια αγροτικώ ν τεμαχι ών. Επι σής 
εμφανι ζονται κα ποιες κύκλικε ς ανώμα-
λι ες στήν εύρύ τερή περιοχή  με δια μετρο 
πού κύμαι νεται μεταξύ  8-16 m και οποι -
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ες δεν φαι νεται να ε χούν σχήματιστει  
λο γώ αγροτικώ ν διεργασιώ ν. Αύτε ς οι 
περιοχε ς θα ή ταν να διερεύνήθού ν πε-
ραιτε ρώ με τήν χρή σή γεώφύσικώ ν με-
θο δών. Τε λος ει ναι επι σής ενδεικτική  ή 
εμφα νισή στα  δορύφορικα  δεδομε να 
ενο ς τριγώνικού  προπύ ργιού το ενδε χε-
ται να βρι σκεται σε παρα λλήλα διεύ θύν-
σή με το ή δή ανεσκαμμε νο.  

Επι σής χρήσιμοποιή θήκαν αύτοματο-
ποιήμε νες και ήμι-αύτο ματες τεχνικε ς 
τήλεπισκο πήσής και GIS στήν α μεσή α-
γροτική  περιοχή  γύ ρώ απο  το Αμο ριο με 
σκοπο  να μελετήθει  ή οργα νώσή και ο 
προσανατολισμο ς τών σύ γχρονών αγρο-
τικώ ν ορι ών τα οποι α ενδεχομε νώς να 
αντανακλού ν αρχαι ες ύποδιαιρε σεις τής 
γής. Οι κύρι αρχες διεύθύ νσεις τών σύ γ-
χρονών αγροτικώ ν σύνο ρών ύπολογι -
στήκαν σε περιβα λλον GIS και στή σύνε -
χεια χρήσιμοποιή θήκαν για τήν δήμιούρ-
γι α ιστογραμμα τών σύχνο τήτας τα ο-
ποι α αποκαλύ πτούν ενδιαφε ρούσες τα -
σεις σχετικα  με τήν οργα νώσή τών α-
γροτικώ ν τεμαχι ών πού θα μπορού σε να 
δώ σει ενδει ξεις σχετικα  με τήν παρούσι α 
τού αρχαι ού σύστή ματος διαι ρεσής τών 
γαιώ ν εκτο ς τής οχύρώμε νής πο λής τού 
Αμορι ού. Πιο σύγκεκριμε να οι κύρι αρχες 
διεύθύ νσεις ει ναι μεταξύ  105 ° -130 ° Α-
Δ πού αντιπροσώπεύ ούν σχεδο ν το 40% 
τού σύνο λού τών αγροτικώ ν ορι ών στο 
Αμορι ού με σα στή ζώ νή τών 2 km γύ ρώ 
απο  τήν πο λή. 

Για τήν μελε τή πιθανώ ν περιφερειακώ ν 
τα σεών στις αγροτικε ς εκτα σεις γύ ρώ 
απο  το Αμο ριο ή περιοχή  μελε τής χώρι -
στήκε σε τε σσερα τμή ματα (ΒΑ, ΝΑ, ΝΔ, 
ΒΔ). Για παρα δειγμα ο προσανατολισμο ς 
τών αγροτικώ ν ορι ών στα ΝΔ ει ναι σε 
σύμφώνι α με τον προσανατολισμο  πού 
καθορι στήκε για το σύ νολο τής περιοχή ς 
γύ ρώ απο  το Αμο ριο. Πα νώ απο  το 50% 
τών κύρια ρχών γώνιώ ν προσανατολι-
σμού  στο ΝΔ τμή μα κύμαι νεται μεταξύ  
105°-125° Α-Δ. Επι σής ή πλειονο τήτα 
τών αγροτικώ ν ορι ών στο ΝΔ τμή μα πα-
ρούσια ζει ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμο . 

Η σήμασι α τών παραπα νώ αποτελεσμα -
τών ει ναι αρκετα  σήμαντική  για τήν κα-
τανο ήσή τής οργα νώσής τών αγροτικώ ν 
τεμαχι ών στο Αμο ριο, τα οποι α κατα  

of the walls, or else separate architectur-
al features that follow the same align-
ment. Second, there are a number of cir-
cular anomalies in the vicinity with di-
ameters that range between 8-16 m. 
They do not appear to be from agricul-
tural activity. It would be beneficial to 
explore this region of Amorium more 
closely with geophysical prospection, as 
the satellite data indicate the likelihood 
of a dense collection of features of his-
torical interest here. One last potential 
feature that we note here is a triangular 
shaped disturbance immediately south 
of the triangular bastion of the western 
fortification walls. It is possible that this 
is a triangular bastion parallel with the 
excavated one. 

In addition to feature detection within 
the city, automated and semi-automated 
remote sensing and GIS applications 
were conducted on the immediate rural 
territory around Amorium. The focus of 
study was on the organization, and, in 
particular, the alignments of modern 
agricultural field boundaries, which have 
the potential to reflect ancient land divi-
sions. The dominant angles of modern 
field boundaries were calculated in GIS 
and then exported into a spreadsheet for 
the creation of frequency histograms. 
The frequency histograms reveal inter-
esting trends in the organization of mod-
ern field boundaries that might mark the 
presence of an ancient system of rural 
land division at Amorium outside the 
fortification walls. The first illustrates 
the frequency of all field boundaries in 
the target area. Here, the rate of domi-
nant angles peaks between 105°-130° E-
W. This range accounts for nearly 40% 
of all field boundaries at Amorium inside 
the 2 km target zone. 

In addition to examining the dominant 
angles of all field boundaries, we also 
divided the target zone into four regions: 
northeast, southeast, southwest, and 
northwest. This allowed us to observe 
the potential for regional trends in the 
rural territory around Amorium. For ex-
ample, the orientations of field bounda-
ries in the southwest region are con-
sistent with the general trends noted 
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βα σή παρούσια ζούν ΒΔ-ΝΑ προσανατο-
λισμο . Το ερώ τήμα πού γεννιε ται ει ναι 
αν τα σύ γχρονα αγροτικα  ο ρια μπορού ν 
με κα ποιο να σύσχετιστού ν με το σύ στή-
μα τής αρχαι ας ύποδιαι ρεσής τών γαιώ ν. 
Ως προς αύτο  το ερώ τήμα ύπα ρχούν κα -
ποιοι παρα γοντες πού σύνήγορού ν ύπε ρ 
αύτή ς τής α ποψής. Κατα  πρώ τον τα ι-
στογρα μματα σύχνο τήτας παρούσια -
ζούν ομοιο τήτες με τα ανεσκαμμε να κτι -
ρια (π.χ. Κύρι ώς Κτι ριο και Βασιλική  τής 
κα τώ Πο λής) τής πο λής. Κατα  δεύ τερον, 
ε να σύ μπλεγμα απο  σύ γχρονες γεώργι-
κε ς εκτα σεις στή νοτιοδύτική  περιοχή  
ε χει τις ι διες κατεύθύ νσεις με κατεύ θύν-
σή απο  το κε ντρο τής πο λής προς τα ε ξώ 
και σε μι α απο στασή α νώ τών 2 Km. Σε 
γενικε ς γραμμε ς οι ενδει ξεις αύτε ς ει ναι 
αρκετα  σήμαντικε ς για τον καθορισμο  
τών ορι ών τών αγροτικώ ν γαιώ ν στο 
Αμο ριο. 

above in the data from all field bounda-
ries. Yet in this instance, the range of 
dominant angles clusters even more 
closely around the northwest-southeast 
diagonal orientation, and there is a con-
spicuous drop off in the frequency of 
other angles. More than 50% of the dom-
inant angles in the southwest region 
range between 105°-125° E-W. Like the 
data from all field boundaries, the major-
ity of southwest field boundaries have 
northwest-southeast alignments. 

Since the organization of rural land at 
Amorium is poorly understood up to the 
present, the above results are quite in-
teresting. They demonstrate that a large 
percentage of modern field boundaries 
around the ancient settlement have 
northwest-southeast alignments be-
tween 105°-130°. But do the results 
from the frequency histograms bear any 
relationship to a potential system of an-
cient land division? A few factors suggest 
that this is a good possibility. First, data 
from the frequency histograms are simi-
lar to excavated buildings in the city. The 
Large Building  and the Lower City Basil-
ica both have similar orientations that 
range from 115°-125° E-W. Second, a 
cluster of modern agricultural fields in 
the southwest region have the same ori-
entations that radiate outwards from the 
city center for more than 2 km. There is 
a consistent pattern here in their organi-
zation that closely follows the alignment 
of the Large Building and the Lower City 
Basilica, which incidentally are located 
in the southwest region of Amorium. In 
our view, this is tentative evidence for a 
rural land division at Amorium.  
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The purpose of the project was twofold 
and was divided into a research and a 
lecturing module. The research part in-
volved the implementation of state-of-
the-art three-dimensional (3-D) Electri-
cal Resistivity Tomographic (ERT) tech-
niques in solving demanding geophysical 
problems with vital archaeological and 
anthropological interest, like the pro-
spection of tumuli or mounds. Within 
this module, diverse strategies for field 
data collection and modified inversion 
techniques were validated and the meth-
odologies were tested in theoretical and 
practical level. The lecturing program 
covered subjects regarding the applica-
tion of different geophysical methods in 
archaeological prospection, the imple-
mentation of more sophisticated geo-
physical techniques (ERT) within a theo-
retical and practical perspective and the 
presentation of integrated case studies 
covering demanding archaeological 
problems (mound investigation, urban 
geophysics, investigation of hearing and 
viewing places). The impact of this visit-
ing scholar program included the crea-
tion of communication networks among 
Greek and USA scientists and students 
working on interdisciplinary subjects 
aiming to cultural resources manage-
ment. 

Fulbright Research Grant 
Traditional geophysical prospection methods and electrical resistivity to-
mography in archaeological research: theory and applications 

Ερευνητική Υποτροφία Fulbright 
Αρχαιολογική έρευνα με παραδοσιακές γεωφυσικές 
τεχνικές και την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφί-
ας: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές 

Το προ γραμμα πού χρήματοδοτή θήκε 
απο  το Ίδρύμα Fulbright ει χε δύ ο βασι-
κε ς κατεύθύ νσεις: Το ερεύνήτικο  με ρος 
αφορού σε στήν εφαρμογή  τρισδια στα-
τών τεχνικώ ν ήλεκτρική ς τομογραφι ας 
για τήν επι λύσή σύγκεκριμε νών αρχαιο-
λογικώ ν και ανθρώπολογικώ ν ερώτήμα -
τών, ο πώς για παρα δειγμα ή διασκο πισή 
μνήμειώδώ ν τύ μβών. Για το σκοπο  αύτο  
θα μελετήθού ν διαφορετικε ς τεχνικε ς 
σύλλογή ς δεδομε νών και τρο πών επε-
ξεργασι ας με σώ τήν μοντελοποι ήσής 
τού γεώφύσικού  και αρχαιολογικού  
προβλή ματος. Το δεύ τερο τμή μα αφο-
ρού σε τήν διεξαγώγή  διαλε ξεών σχετικα  
με τις εφαρμογε ς παραδοσιακώ ν και 
μοντε ρνών (ήλεκτρική  τομογραφι α) γε-
ώφύσικώ ν τεχνικώ ν στήν αρχαιολογική  
ε ρεύνα σε θε ματα πού αφορού ν το σο 
θεώρήτικε ς προσεγγι σεις ο σο και πρα-
κτικε ς εφαρμογε ς. Η σύγκεκριμε νή ερεύ-
νήτική  ύποτροφι α βοή θήσε στή δή-
μιούργι α νε ών δεσμώ ν επικοινώνι ας με 
ερεύνήτε ς και φοιτήτε ς απο  τις ΗΠΑ πού 
δραστήριοποιού νται σε διεπιστήμονικα  
αντικει μενα με στο χο τήν διατή ρήσή τής 
πολιτισμική ς κλήρονομια ς. 
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News 

Νέα 

Απο  το Νοε μβριο τού 2012 το Εργαστή -
ριο Γεώφύσική ς Δορύφορική ς Τήλεπι-
σκο πισής και Αρχαιοπεριβα λλοντος απε -
κτήσε το ακρώνύ μιο GeoSat ReSeArch. 
Το νε ο λογο τύπο τού Εργαστήρι ού φιλο-
τεχνή θήκε απο  τήν αρχιτε κτονα και α-
πο φοιτο τής Σχολή ς Καλώ ν Τεχνώ ν Αθή-
νώ ν κ. Μεθύμα κή Μαρι α, το οποι ο ε χει 
τρεις διαφορετικε ς εκδοχε ς ανα λογα με 
τήν χρή σή τού στα διαφορετικα  
ε γγραφα. 

Απο  τον Ιού νιο 2013 αναβαθμι στήκε ο 
ερεύνήτικο ς εξοπλισμο ς τού Εργαστήρι -
ού και διαθε τει α) το πολύκα νναλο Υπε-
δα φειο Ραντα ρ τής εταιρει α MALA με 
δύνατο τήτα ταύτο χρονής λειτούργι ας 8 
κεραιώ ν σε σύχνο τήτα 400 MHz, β) μι α 
σύστοιχι α πολλαπλώ ν διαφορικώ ν μα-
γνήτομε τρών (8 αισθήτή ρες) απο  τήν 
SENSYSπού μπορού ν να δούλεύ ούν πα-
ρα λλήλα για τήν κα λύψή μεγαλύ τερών 
εκτα σεών γ) τρι α διαφορικα  GPS 
(Triumph 1-Javad) με δύνατο τήτα RTK 
μετρή σεών για αποτύ πώσή τής θε σής με 
ακρι βεια εκατοστού , δ) ε να UAV 
(Unmanned Aircraft Vehicle) για τήν λή -
ψή αεροφώτογραφιώ ν. 

Απο  το 2013 μπορει τε να παρακολούθή -
σετε τις δραστήριο τήτες και να γι νετε 
φι λοι τού Εργαστήρι ού στο Facebook  
και στο Twitter. 

Since November 2012 the Laboratory of 
Geophysical Satellite Remote Sensing 
and Archaeoenvironment has the 
acronym GeoSat ReSeArch. Mrs. Maria 
Methymaki, architect and graduate from 
the School of Fine Arts in Athens, 
designed the new lab logo coming in 
three different versions. 

Since June of 2013 the Lab updated its 
existing instrumentation with new 
generation instruments like a) the MALA 
MIRA 8-channel GPR system, b) the 
Sensys array of fluxgate gradiometers, c) 
thee Triumph-1 GPS units for RTK 
corrections, d) am Unmanned Aircraft 

Vehicle (UAV). 

Since 2013 Facebook and Twitter 
accounts were launched for the Lab. You 
are all invited to join us on Facebook 
(https://www.facebook.com/
GeosatResearch) and Twitter (https://
twitter.com/GeosatResearch) and follow 
the Lab’s activities. 

UAV—in protective stor-
age case 

Triumph-1 GPS receiv-
ers in protective cases. 

Sensys array of 
fluxgate gradiometers, 
Sensys being pulled by 
car, MALA MIRA 8-
channel GPR system 
being pulled manually 

and with vehicle. 

https://www.facebook.com/GeosatResearch
https://www.facebook.com/GeosatResearch
https://twitter.com/GeosatResearch
https://twitter.com/GeosatResearch
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Support of PhD, MSc and Undergraduate Dissertations and Theses 
  

Υποστήριξη Διδακτορικών, Μεταπτυχιακών και 
Προπτυχιακών Διατριβών 

PHD DISSERTATIONS 

Kirkou Stella, Monitoring of under-
ground pollution with time-lapse electri-
cal resistivity tomography techniques, 
Department of Geology, University of 
Thessaloniki (in process, 2013-). 

George Malaperdos, Geographical Digital 
Information Atlas of Mycenaean sites In 
Peloponnese, Department of History, Ar-
chaeology and Cultural Resources Man-
agement, University of Peloponnese (in 
process, 2012-). 

Barsanti Gonizzi Sara, Technical Univer-
sity of Crete (in process, 2012-). 

Katerina Athanasaki, Archaeology of Pre-
historic landscapes in the northern coast 
of Heraklion Prefecture: An interdiscipli-
nary approach with the use of Geograph-
ical Information Systems, University of 
Crete (in process, 2011). 

Sylviane Dederix, “The Minoan Funerary 
Landscape”, Université Catholique de 
Louvain (UcL) (2010-2014). 

Alexandra Karamitrou, Combined Use of 
Geophysical Data, Satellite Remote Sens-
ing Data and Geographical Information 
Systems (GIS) to locate and map Archaeo-
logical Relics, Geology Department, 
Αristotle University of Thessaloniki 
(2009-2012). 

 

Άθώς Αγαπι ού, «Geoinformatics in the 
Management of Cultural Heritage», De-
partment of Civil Engineering and Geo-
matics, Cyprus University of Technology 
(2009-2012). 

Maria Cristina Salvi, Individuazione e 
ricostruzione di siti archeologici attraver-
so l'uso integrato di tecniche di remote 
sensing (Individualization and recon-
struction of archaeological sites through 
the integrated use of remote sensing tech-
niques), University of Ferrara (2006-
2012). 

MSC (GRADUATE) THESES 

Meropi Manataki, Development of an 
EMD Matlab software for processing GPR 
data collected from archaeological sites, 
Technical University of Crete, Chania, 
2013. 

Seferou Paraskevi, Hydrogeophysical 
Laboratory Methods/Simulations for 
Characterizing Porous Deposits, MSc The-
sis, Georg-August Universitat – Gottin-
gen, Hydrogeology and Environment Ge-
osience (HEG), Germany, S2011. 

UNDERGRADUATE THESES 

Kalomoiris Efthimis, "Integrated applica-
tion of geophysical and geochemical 
methods to determine the pollution in ol-
ive oil waste disposal areas", Physics De-
partment, University of Crete, 2012. 
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Gialitaki Victoria, Correlation of Time-
lapse ERT monitoring data with geo-
chemical elements from an olive oil 
waste disposal area Institute for Medi-
terranean Studies, 2012. 

Papathanasiou Iliana, Numerical Mod-
eling of Simple Geoelectrical Structures 
Department of Geophysics AUTH-
Institute for Mediterranean Studies, 
2012. 

Chatziathanasiou Stefanos, Time-lapse 
ERT monitoring in olive oil waste dispos-
al areas, Physics Department, Universi-
ty of Crete, 2011. 
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Publications in Scientific Journals & Presentations in Conferences  

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά – 
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια   

(2011-2013) 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ / CHAPTERS IN BOOKS 

Sarris, A., Geophysical Investigations at Athienou-
Malloura, Chapter 21 in Crossroads and Boundaries: 
The Archaeology of the Past and Present in the 
Malloura Valley, Cyprus, edited by M.K. Toumazou, 
P.N. Kardulias & D.B. Counts, Annual of the American 
Schools of Oriental Research series - Volume 65, Ox-
bow Press, Boston, MA, pp. 269-279, 2011 

Alexakis, D., Agapiou, A., Hadjimitsis, D. & Sarris, A., 
Remote Sensing Applications in Archaeological Re-
search, in Remote Sensing Applications, edited by Bo-
ris Escalante-Ramirez, ISBN 978-953-51-0651-7, 
InTech, Published: June 13, 2012. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / NEWSLETTERS 

Candansayar, W. E. and Papadopoulos, N.G.. (2011). 
An Algorithm for the Fast and Accurate Three-
Dimensional DC Resistivity Inversion: Application on 
Imaging Buried Archaeological Objects, ISAP News, 
issue 28, August 2011, pp.5-6. 

Sarris, A., Kalayci, T. and Papadopoulos, N., (2013). 
Geophysical Prospection on the Volcanic Environs of 
Therasia Island, Cyclades, Greece, ISAP News, issue 
37, November 2013, pp.2-4. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΩΝ / PEER REVIEW JOURNALS & CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

Kokkinou E. and Sarris, A., Detection of the near Sur-
face Structure Through a Multidisciplinaty Geophysi-
cal Approach, Central European Journal of Geoscienc-
es, volume 3 (4), pp. 349-357, 2011. 

 

Sarris, A., Kakoulaki, G & Panagiotakis, N. Data Re-
trieval and Mappping Technologies Delaing with the 
Pediada Survey Project, Πεπραγμε να Ι' Διεθνού ς Κρή-
τολογικού  Σύνεδρι ού - Το μος Α2 - Προι στορικοι  Χρο -
νοι, Τοπογραφι α - Οικιστική -Αρχιτεκτονική , επιμ. Μα-
ρι α Ανδρεαδα κή-Βλαζα κή & Ελε νή Παπαδοπού λού, 
Φιλολογικο ς Σύ λλογος "Ο Χρύσο στομος", Τύποκρε τα, 
σελ. 687-701, Χανια  2011. 

Παπαδο πούλος, Ν., Σαρρή ς, Α., Φασούλα ς, Χ.& Πούλα-
κα κής, Ν., Εφαρμογή  τών Γεώφύσικώ ν Μεθο δών τού 
Υπεδα φιού Ραντα ρ και τής Ηλεκτρική ς Αντι στασής 
στήν Παλαιοντολογική  Έρεύνα για το Δεινοθή ριο Γι-
γα ντιο τής Κρή τής, Πεπραγμε να Ι' Διεθνού ς Κρήτολο-
γικού  Σύνεδρι ού - Το μος Α1 - Προι στορικοι  Χρο νοι, 
επιμ. Μαρι α Ανδρεαδα κή-Βλαζα κή & Ελε νή Παπαδο-
πού λού, Φιλολογικο ς Σύ λλογος "Ο Χρύσο στομος", Τύ-
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