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Ερευνητικά Προγράμματα 2011 - 2013 / Research Projects 2011 - 2013
Προγράμματα Εφαρμοσμένων Γεωφυσικών Ερευνών
Archaeological Prospection Research Projects

Eleftherna, Crete

Ελεύθερνα, Κρήτη
Η αρχαια Ελεύθερνα βρισκεται περιπού
25 χιλιομετρα νοτια-ανατολικα τής πολής τού Ρεθύμνού στούς βορειούς προποδες τού Ψήλορειτή (Κρήτή). Ειναι ενα
απο τα σήμαντικοτερα αστικα κεντρα
τής Κρήτής με σύνεχή κατοικήσή απο τα
Γεώμετρικα-Αρχαικα χρονια μεχρι τήν
πρώιμή βύζαντινή εποχή. Το Πανεπιστήμιο Κρήτής διεξαγει σύστήματικες ανασκαφες στο χώρο απο το 1985 και πιο
σύγκεκριμενα ή ανασκαφή τού Τομεα ΙΙ
στο λοφο Πύργι εχει δειξει οτι αποτελεσε τήν Ακροπολή και το κεντρο τής πολής ανα τούς αιώνες.

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 important Cretan urban centers with a constant occupation spanning from Geometric-Archaic up to early Byzantine era.
University of Crete has been systematically 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 Byzantine era. The two rock-cut cisterns on the
west slope of Pyrgi hill and the tunnel of
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Οι δύο δεξαμενες πού ειναι λαξεύμενες
στο βραχο στή δύτική πλαγια τού λοφού
Πύργι και ή σήραγγα τού ύδραγώγειού
τού οποιού ή εισοδος βρισκεται στήν
ανατολική πλαγια στο χώρο πού ονομαζεται "Ανεμομύλος", αποτελούν τα δύο
οροσήμα στήν περιοχή και τις σήμαντικοτερες ύποδομες τής Ελεύθερνας, πού
σχετιζονται με τή διαχειρισή τών ύδατινών πορών τής αρχαιας πολής. Οι δεξαμενες εχούν κατασκεύαστει λαξεύοντας
τον μαργαικο ασβεστολιθο, καλύπτούν
μια σύνολική εκτασή περιπού 800 τετραγώνικών μετρών και σύνδύαστικα οι
δύο δεξαμενες εχούν χώρήτικοτήτα πού
ύπολογιζεται σε 5.500 κύβικα μετρα νερού. Η σήραγγα τού ύδραγώγειού βρισκεται περιπού 45-50 μετρα προς τα
βορεια και κατα μήκος τής ιδια διεύθύνσής με τις δεξαμενες. Ειναι θολώτή με
ενα κεντρικο καναλι και λαξεύμενή και
αύτή στο βραχο. Το μεσο βαθος τής κορύφής τής σήραγγας σε σχεσή με τήν

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 constituted the most important infrastructures of
Eleutherna, related to the water resources 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 located about 45-50 meters to the north
and along the same direction of the cisterns. It is rock-cut, vaulted with a central 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 specific problems related to: a) the mechanism 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 aqueduct tunnel. Based on the above problematic, a high resolution threedimensional (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.

επιφανεια τού εδαφούς ειναι 8 μετρα
και οι διαστασεις τής κύμαινονται μετα- Horizontal slices from increasing depths
ξύ 2-3 μετρα ύψος και 2 μετρα πλατος.
every one meter were extracted from the
3-D volumetric resistivity model and
Στις μερες μας ή αρχαιολογική ερεύνα overlaid on the topographic map of the
σχετικα με τήν διαχειρισή τών ύδατινών area in an effort to spatially correlate the
πορών στήν Ελεύθερνα εχει επικεντρώ- high amplitude resistivity anomalies
θει στή διερεύνήσή ερώτήματών πού with respect to the location of the cisσχετιζονται: α) με τον μήχανισμο τής terns and the aqueduct tunnel. The most
πλήρώσής τών δεξαμενών με νερο, β) με prominent resistivity anomaly makes its
τον τροπο πού γινοταν ή διανομή τού appearance three meters below the
νερού στήν αρχαια πολή και γ) με τή ground surface and reaches up to the
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σχεσή, αν ύπαρχει, μεταξύ τών δεξαμενών και τή σήραγγα ύδραγώγειού. Με
βασή τα σύγκεκριμενα προβλήματα, οργανώθήκε και πραγματοποιήθήκετο
2011-2012 σε σύνεργασια με το Πανεπιστήμιο Κρήτής (λεκ. Χριστινα Τσιγώνακή) ενα προγραμμα γεώφύσικών διασκοπήσεών με τήν μεθοδο τής τρισδιαστατής ήλεκτρικής τομογραφιας. Σύνολικα καλύφθήκε σύνολική επιφανεια
ανώ τών 1.900 τετραγώνικών μετρών
στή θεσή "Ανεμομύλος", σε μια προσπαθεια να προσεγγιστούν αύτα τα βασικα
αλλα ακομα αναπαντήτα επιστήμονικα
ερώτήματα, δινοντας εμφασή κύριώς
στή σχεσή μεταξύ τών δεξαμενών και
τής σήραγγας τού ύδραγώγειού.
Το τρισδιαστατο γεώήλεκτρικο μοντελο
τής περιοχής αποτύπώθήκε με τήν μορφή οριζοντιών τομών αύξανομενού βαθούς οι οποιες γεώαναφερθήκαν στο
τοπογραφικο σχεδιο τής περιοχής. Η πιο
σήμαντική γεώήλεκτρική περιοχή κανει
τήν εμφανισή τής τρια μετρα κατώ απο
τήν επιφανεια τού εδαφούς και φτανει
μεχρι το βαθος επτα μετρών . Έχει ελλειψοειδες σχήμα, ειναι προσανατολισμενή
κατα μήκος τής κατεύθύνσής ΝΔ-ΒΑ και
εχει διαστασεις 11.5 μετρα και 5 μετρα
αντιστοιχα . Η πιο σήμαντική παρατήρήσή εγκειται στο γεγονος οτι ή περιοχή
αύτή ειναι εύθύγραμμισμενή με τήν κατεύθύνσή τής σήραγγας και εμφανιζεται
μετα το σήμειο τερματισμού τής. Το
σχήμα, ο προσανατολισμος και οι διαστασεις αύτής τής περιοχής μπορει να
ύποδήλώνούν τήν ύπαρξή μιας δομής
πού βρισκεται μεταξύ τής σήραγγας και
τών δύο λαξεύτών δεξαμενών και σύνδεεται με μια δεξαμενή πού ανήκει στο ιδιο
ύδραύλικο σύστήμα και σχετιζεται με τή
διαχειρισή τού νερού. Περαιτερώ αρχαιολογική ερεύνα θα μας επιτρεψει να
προσδιορισούμε τήν ακριβή μορφή και
τή χρήσή αύτής τής δομής.

depth of seven meters. It has an ellipsoidal shape and is oriented along the SWNE direction. In its full extend the long
and the short axis of this anomaly is 11.5
m and 5 m respectively. The most important 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 orientation and the dimensions of this high
resistivity area can suggest the existence
of a structure located between the tunnel and the two rock-cut cisterns. This is
probably a cistern or a basin belonging
to the same hydraulic system and related 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 ερεύνα για τήν χαρτογραφήσή τού οικισμού τής Πρώιμής και τής
Μεσής Εποχής τού Χαλκού στο Παλαμαρι Σκύρού πραγματοποιήθήκε τήν περιοδο 14-21 Μαιού 2011 σε σύνεργασια με
τήν Επιστήμονική Επιτροπή Παλαμαριού Σκύρού. Σύγκεκριμενα ή διασκοπήσή
εστιαστήκε στο τμήμα τού αρχαιολογικού χώρού πού βρισκεται εντος τών τειχών πού οικισμού, ενώ διερεύνήθήκαν
και καποιες ακομα περιοχες εκτος τών
τειχών. Σκοπος τών ερεύνών ήταν ο εντοπισμος οικοδομικών κτισματών τού
οικισμού. Οι γεώφύσικες διασκοπήσεις
πραγματοποιήθήκαν με τής μεθοδούς
τού γεώρανταρ, τών μαγνήτικών μετρήσεών και τής τρισδιαστατής ήλεκτρικής
τομογραφιας δινοντας εμφασή στήν λεπτομερή χαρτογραφήσή τού χώρού καλύπτοντας σύνολική εκτασή πανώ απο
5.000 τετραγώνικα μετρα.
Η πρώτή δοκιμαστική ανασκαφή στήν
περιοχή οργανώθήκε το 1981 απο τήν
τοτε Έφορο Εύβοιας και Σκύρού κα. Έβή
Τούλούπα. Τα αφθονα καταλοιπα επιτοπιας επεξεργασιας τού οψιανού οδήγήσαν στο σύμπερασμα οτι ο οικισμος τού
Παλαμαριού ύπήρξε σταθμος στή διακινήσή τού κατα τήν διαρκεια τών προιστορικών χρονών. Η σήμασια τής οχύρώμενής πολής τού Παλαμαριού ειναι
μεγαλή καθώς βρισκεται στο κεντρο
σχεδον τού Αιγαιού οπού διασταύρώνονταν οι θαλασσιοι δρομοι επικοινώνιας
τών ακτών και τών νήσιών απο τις Κύκλαδες ώς το βορειο Αιγαιο και απο τα
μικρασιατικα παραλια ώς τήν Εύβοια
και τον Παγασήτικο. Βασικο στοιχειο
τής σήμασιας τού Παλαμαριού αποτελει
ή σύνθετή και ισχύρή οχύρώσή με πεταλοσχήμούς προμαχώνες πού πλαισιώνούν τήν οχύρώσή τού οικισμού. Σύνοπτικα αύτο πού τεκμήριώνεται μεχρι
στιγμής απο τα εύρήματα τών ανασκαφών ειναι ή ύπαρξή ενος ακμαιού παραλιού οικισμού πού ειχε μια σύνεχή κατοι-

The geophysical survey to map the settlement 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. Specifically, the survey was mainly focused on
the areas located within the town fortification walls trying to identify construction buildings of the settlement. Ground
penetrating radar, magnetic measurements and three-dimensional electrical
resistivity tomography were utilized for
the detailed mapping of the area covering a total area of more than 5,000
square meters.
The first trial excavation project was organized 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 prehistoric times. Palamari is located almost
in the center of the Aegean, on the crossroads of communication between Cyclades and northern Aegean as well as between Asia Minor and Evia and Pagassitikos gulf. The strong fortification walls
of the settlement comprise a landmark
in the wider landscape of the site. The
archaeological survey can clearly document the existence of a thriving coastal
settlement which had a continuous occupation 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 laboratory 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. Magnetic survey exhibited useful information
mainly at the western part of the settlement, where several distinct linear
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κήσή απο τα τελή τής Πρώιμής Χαλκοκρατιας εώς τις αρχες τής Μεσής Χαλκοκρατιας, με 4 διαδοχικες φασεις κατοικήσής.
H ύπαρξή οικιακών φούρνών, εργαστήριακών εγκαταστασεών, το πλήθος τών
μεταλλικών σκεύών και σκώριών, καθώς και οι διαφορετικες φασεις κατοικήσής πού σύνεχιστήκαν για πανώ απο
μια χιλιετια, δήμιούργήσαν ύψήλα επιπεδα θορύβού σε ολες τις γεώφύσικες
μετρήσεις, αλλα ιδιαιτερα στις μαγνήτικες καταγραφες. Οι περισσοτερες χρήσιμες πλήροφοριες τών μαγνήτικών μετρήσεών προερχονται απο το δύτικο
τμήμα τού οικισμού, οπού διακρινονται
αρκετες γραμμικες ανώμαλιες πού μπορούν να ταύτιστούν με αρχιτεκτονικα
κτήρια. Οι μετρήσεις τής ήλεκτρικής τομογραφιας εδώσαν και αύτες καποια
γραμμικα στοιχεια πού χαρακτήριζονται
απο ύψήλες τιμες τής ήλεκτρικής αντιστασής και οι οποιες μπορούν να σύσχετιστούν με αρχιτεκτονικες κατασκεύες ή
ακομα και σύγκεντρώσεις λιθών πού
εχούν καταρρεύσει απο τις τοιχοδομες
αύτών. Η μεγαλύτερή πλήροφορια σχετικα με τα αρχιτεκτονικα καταλοιπα τού
οικισμού προήλθε απο τις μετρήσεις τού
γεώρανταρ πού πραγματοποιήθήκαν με
πολύ ύψήλή αναλύσή. Για τήν καλύτερή
ερμήνεια τών γεώφύσικών ανώμαλιών
και τήν σύσχετισή τούς με τήν γεώμορφολογια τής περιοχής, εγινε γεώαναφορα ολών τών γεώφύσικών χαρτών στο
τοπογραφικο σχεδιο τών κανναβών και
στήν γεώαναφερμενή αεροφώτογραφια
τής περιοχής.

anomalies can be identified. The ERT
measurements also outlined certain linear 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 survey. The integration and interpretation
of the collected data was made possible
through the rectification of the geophysical maps on the aerial photo and topographic map of the site that helped to
correlate the excavated structures with
the geophysical linear anomalies and
complete the urban network of the fortified settlement.
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Zominthos, Crete

Ζώμινθος, Κρήτη
Η Ζώμινθος βρισκεται στήν οροσειρα
τού Ψήλορειτή στο κεντρο τής Κρήτής
και εντοπιζεται στο ομώνύμο οροπεδιο
τής Ζώμινθού σε ύψομετρο 1.187μ. και
7,5 χλμ. νοτιο-ανατολικα απο τα Ανώγεια στο δρομο προς το οροπεδιο τής
Νιδας. Το 2011 (20-22 Ιούλιού) πραγματοποιήθήκε ή γεώφύσική χαρτογραφήσή στήν περιοχή «Μνήματα» απεναντι
απο τον ύφισταμενο χώρο τής ανασκαφής. Στις 2 Ιούλιού 2013 ή γεώφύσική
ερεύνα επεκταθήκε σε τμήματα γύρώ
απο τήν ανασκαφή. Το προγραμμα τών
γεώφύσικών διασκοπήσεών πραγματοποιήθήκε σε σύνεργασια με τήν αρχαιολογο κ. Έφή Σαπούνα-Σακελλαρακή καλύπτοντας σύνολική εκτασή πανώ απο
3.000 τετραγώνικα κατα τήν διαρκεια
τών δύο φασεών. Οι γεώφύσικες διασκοπήσεις πραγματοποιήθήκαν με τις
μεθοδούς τού γεώρανταρ, τών μαγνήτικών μετρήσεών, τής ήλεκτρικής αντιστασής τού εδαφούς και τής ήλεκτρικής
τομογραφιας δινοντας εμφασή στήν λεπτομερή χαρτογραφήσή τού χώρού. Επισής το 2013 εγινε χρήσή γεώρανταρ
τελεύταιας τεχνολογιας με array κεραιών με 3D καλύψή 8cm και στις δύο
διεύθύνσεις.

Η σύνθεσή τών αποτελεσματών με τις
διαφορετικες τεχνικες πού εφαρμοστήκαν στήν περιοχή «Μνήματα» παρούσιαζει μια καλή καταστασή τής διατήρήσής
τών ύπεδαφειών αρχιτεκτονικών δομών. Η πύκνοτήτα τών κτισματών ειναι
μεγαλύτερή στα ανατολικα τού τύροκομειού ΤΥΡ1 οπού και παρατήρειται το
μεγαλύτερο αρχαιολογικο ενδιαφερον,
ενώ καποιες αρχιτεκτονικες δομες εντοπιζονται επισής στο κεντρικο και νοτιο
τμήμα τής περιοχής. Πιο σύγκεκριμενα,
τα τμήματα τών τοιχοδομών πού παρατήρούνται ανατολικα τού τύροκομειού
(Περιοχή Α) ύποδεικνύούν τήν παρούσια
ενος κτιριακού σύγκροτήματος διαστασεών 20x16m. Το σύγκροτήμα 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 southeast of Anoghia on the way to the plateau of Nida. In 2011 (20th-22nd of July)
a geophysical mapping project was organized at the site “Mnimata” across the
current excavation site. On July 2nd,
2013, the geophysical survey was extended to parts of the site around the
excavation. The geophysical survey was
conducted in collaboration with the archaeologist 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 gradiometry, 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 Mira) was used aiming to truly 3D coverage
with 8cm mapping resolution in both
directions.

The synthesis of the results with the different geophysical techniques that applied at the site “Mnimata” shows a good
conservation status of the subsurface
architectural structures. The density of
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φαινεται να εχει προσανατολισμο Α-Δ
(με ελαφρα κλισή προς τα ΒΑ-ΝΔ). Επισής εμφανιζονται εσώτερικα χώρισματα
πού ενδεχομενώς σύνδεονται με τήν παρούσια εσώτερικών δώματιών. Αντιθετα, στήν Περιοχή Δ, νοτια τού τύροκομειού ΤΥΡ1, οι ενδειξεις πού ύπαρχούν
απο τις γεώφύσικες μετρήσεις σύναγούν
μια κακή διατήρήσή τών ύπεδαφειών

αρχιτεκτονικών μελών.
Όσον αφορα τήν περιοχή διπλα στήν
ανασκαφή πού διερεύνήθήκε στο 2013
ή πιο λεπτομερής πλήροφορια σχετικα
με τα αρχιτεκτονικα καταλοιπα προήλθε
απο τις μετρήσεις τού γεώρανταρ. Πιο
σύγκεκριμενα οι σχετιζομενοι ανακλαστήρες με τα αρχιτεκτονικα καταλοιπα
ξεκινούν ήδή απο τα επιφανειακα στρώματα (~15-30cm). Τμήμα τών ανώμαλιών με το γεώρανταρ επιβεβαιώθήκαν
και με τις μαγνήτικες μετρήσεις πού γενικα δειχνούν τήν ύπαρξή ενος ακομα
δώματιού διαστασεών περιπού 6x6.5 m
καθώς και τμήματα τοιχοδομών.

buildings is greater towards the east of
the cheese factory TYR1, while some architectural structures are also found at
the central and southern part of the region. 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 indicating the presence of different rooms. In
contrast, the Area D, south of the cheese
factory TYR1, indicate a poor preservation for the buried architectural remains.

Regarding the area next to the excavation that was investigated in 2013, GPR
measurements provided the most detailed 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 confirmed by the magnetic measurements
indicating the existence of another room
and sections of walls.
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Aptera Chania

Άπτερα, Χανιά
The ancient town of Aptera is located in
the western part of the Island of Crete.
The prominent size of the L-shaped cistern 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 inconclusive. There is no indication of the existence of remnants of either rain harvesting structure or an aqueduct. Therefore
it is wide open area for research and
field investigations.

Η αρχαια πολή τής Άπτερας βρισκεται
στο ανατολικο τμήμα τής Κρήτής. Η δεξαμενή με το χαρακτήριστικο σχήμα L,
πού ειναι εμφανής στον αρχαιολογικο
χώρο, ύποδήλώνει εκτεταμενή χρήσή
τών ύδατινών πορών. Η ερεύνα μεχρι
σήμερα πού σχετικα με τον τροπο τής
παροχής τού νερού στήν δεξαμενή ειναι
ούσιαστικα ήμιτελής δινοντας σήμαντι-

The compilation of a terrain-based hydrologic 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 possibility of the existence of the water supply 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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κες δύνατοτήτες περαιτερώ σύστήματικής διερεύνήσής.
Η κατασκεύή ενος ύδρολογικού μοντελού βασισμενο στο τοπογραφικο αναγλύφο τής περιοχής βοήθήσε στον καθορισμο τής ζώνής αποστραγγισής τής δεξαμενής, ή οποια σχετιζεται με το σύγχρονο χώματινο δρομο πού οδήγει στήν
εισοδο τού αρχαιολογικού χώρού. Ούσιαστικα το περας τού δρομού αύτού
ερχεται σε επαφή με τήν ακρή τής δεξαμενής. Το γεγονος αύτο οδήγει στο πρώταρχικο σύμπερασμα τής ύπαρξής μιας
κατασκεύής (χαντακι- ή μικρή ταφρο)
πού θα μπορούσε να χρήσιμοποιήθει για
τήν μεταφορα τού νερού στήν δεξαμενή.
Κατα τήν διαρκεια τού καλοκαιριού τού
2012 διοργανώθήκε μια γεώφύσική
ερεύνα στο πλαισιο τής σύνεργασιας
μεταξύ τού ΙΤΕ, τού ΤΕΙ Κρήτής και τού
Lehman College, City University of New
York. Οι μετρήσεις επικεντρώθήκαν κατα μήκος τού δρομού εφαρμοζοντας τις
τεχνικες τού Γεώρανταρ (GPR) και τών
Ηλεκτρομαγνήτικών μεθοδών παροδικών κύματών (TEM). Με το γεώρανταρ
εντοπιστήκαν γραμμικοι ισχύροι ανακλαστήρες με διεύθύνσή ΝΑ-ΒΔ και σε
μικρο βαθος απο τήν επιφανεια τού δρομού (20-60 cm). Η γραμμικοτήτα και ή
διεύθύνσή αύτών τών ανώμαλιών θα
μπορούσε να δικαιολογήσει τήν ύπαρξή
μιας θαμμενής αρχιτεκτονικής δομής για
τήν σύλλογή και μεταφορα τού νερού
στή δεξαμενή. Οι επιπλεον μετρήσεις
ΤΕΜ επιβεβαιώσαν τούλαχιστον μια απο αύτες τις γραμμικες ανώμαλιες.

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 archaeological site. It is prominent that these
anomalies follow the same orientation.

The attribute, linearity and the orientation of these anomalies could possibly
justify the existence of a subsurface
structure to collect the water. The discontinuous nature of these linear anomalies could reflect the fact that the structure is partially destroyed. TEM survey
revealed at least one anomaly coincidence with GPR distinguished anomaly
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Alepotrypa Cave, Diros

Σπήλαιο Αλεπότρυπας, Διρός
Τήν περιοδο απο 31 Ιούνιού εώς 5 Ιούλιού 2012 πραγματοποιήθήκε στήν Αλεποτρύπα σε σύνεργασια με το Μούσειο
Φύσικής Ιστοριας τού Σικαγο ενα προγραμμα γεώφύσικών διασκοπήσεών και
φώτογραμμετριας το εντασσεται στο
γενικοτερο πλαισιο τού προγραμματος
«Diros Project». Το προγραμμα αύτο αποτελει μια διεθνή σύνεργασια μεταξύ
Ελλήνών και Αμερικανών επιστήμονών
πού σκοπο εχει τή μελετή τών κοινώνικών και ανθρώπολογικών δύναμικών
στήν χερσονήσο τής Μανής. Το σπήλαιο
τής Αλεποτρύπας ανακαλύφθήκε το
1958 και θεώρειται ενα απο τα πιο σήμαντικα σπήλαια τής Νεολιθικής περιοδού στήν Ελλαδα. Σύμφώνα με τις αρχαιολογικες μελετες το σπήλαιο κατοικήθήκε κατα τήν διαρκεια τής Ύστερής
Νεολιθικής περιοδού (5400-3200 π.Χ.)
και χρήσιμοποιήθήκε ώς αποθήκεύτικος
χώρος καθώς και ώς μερος ταφής και
λατρειας τών νεκρών.
Σκοπος τών γεώφύσικών διασκοπήσεών
ήταν ή χαρτογραφήσή πιθανών ύπεδαφειών αρχιτεκτονικών και ταφών στήν
Ακροπολή τής περιοχής. Οι γεώφύσικες
μετρήσεις επικεντρώθήκαν σε σύγκεκριμενες αναβαθμιδες λογώ τού βραχώδούς
και ανώμαλού τοπογραφικού αναγλύφού τής περιοχής. Για τήν ενισχύσή τής
αξιοπιστιας τών τελικών αποτελεσματών εφαρμοστήκαν τεσσερις 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 History). The geophysical survey was materialized under the framework of the wider
archaeological campaign of Diros Project
which is an international, multidisciplinary 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 archaeological 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 structures and burials on the Acropolis of the
site. The rocky and uneven terrain
forced the geophysical survey to concentrate on specific terraces, after the cleaning 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: magnetic gradiometry, electrical resistivity
tomography, multi-frequency electromagnetic and ground penetrating radar.
Furthermore a photogrammetric investigation (testing-phase) inside Alepotrypa
Cave was also undertaken.
The importance of the manifold geophysical strategy to survey the promontory to the NE of Alepotrypa cave in Diros 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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κες τεχνικες: μαγνήτική μεθοδος, ήλεκτρική τομογραφια, ύπεδαφειο ρανταρ,
ήλεκτρομαγνήτικες μετρήσεις σε διαφορετικες σύχνοτήτες.
Η σύνδύαστική εφαρμογή διαφορετικών
γεώφύσικών τεχνικών στήν Ακροπολή
αποτελεσε τή βελτιστή επιλογή σχετικα
με τήν πιο ολοκλήρώμενή διασκοπήσή
τής περιοχής ενδιαφεροντος. Καθε γεώφύσική μεθοδος ειναι εύαισθήτή σε σύγκεκριμενούς στοχούς αναλογα με τις
φύσικες ποσοτήτες τού ύπεδαφούς πού
μετριούνται. Σε γενικες γραμμες ή μεθοδος τού γεώρανταρ και τής ήλεκτρικής
τομογραφιας εδώσαν σύγκριτικα καλύτερα αποτελεσματα σε σχεσή με τις μαγνήτικες και ήλεκτρομαγνήτικες μετρήσεις. Το ανώμαλο τοπογραφικο αναγλύφο σε σύνδύασμο με τήν ύπαρξή αναβαθμιδών και τήν ύψήλή σύγκεντρώσή
σιδήρούχών ορύκτών στα επιφανειακα
εδαφικα στρώματα δύσκολεψαν τήν
σύλλογή και τήν ερμήνεια τών αποτελεσματών. Με ολες τις μεθοδούς εντοπιστήκαν μια σειρα απο μεμονώμενες γεώφύσικες ανώμαλιες στις ακρες αλλα και
στο επιπεδο τμήμα τών αναβαθμιδών,
κατι το οποιο ήταν αναμενομενο, αλλα
απο τήν αλλή οι εντοπιζομενες περιοχες
εχούν σχετικα μικρή σύσχετισή αναμεσα
στις διαφορετικες γεώφύσικες τεχνικες
πού χρήσιμοποιήθήκαν.

the properties of the subsurface. The
employment of different methods for the
scanning of the site was valuable, since
they provided complementary information 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 bedrock 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 others within the plateau of the terraces.
The isolated nature of features was expected but on the other hand the various
anomalies identified have a low correlation among the various techniques employed.
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Ismenion Hill, Thebes

Ισμένιος Λόφος, Θήβα
Η Θήβα βρισκεται αναμεσα στήν Αθήνα
και τούς Δελφούς και αποτελεσε μια απο
τις πιο σήμαντικες πολεις τού αρχαιού
ελλήνικού κοσμού, εχοντας αποδειξεις
κατοικήσής απο τήν Νεολιθική περιοδο
εώς τούς Κλασσικούς και Μύκήναικούς
χρονούς, οποτε και εφτασε στο απογειο
τής ακμής τής. Ειναι γνώστή ώς ή γενετειρα τού Ηρακλή και τού Οιδιποδα, ενώ
τα ορατα μνήμεια δειχνούν τή μεγαλή
ιστορική και αρχαιολογική τής σήμασια.
Πιο σύγκεκριμενα το ιερο τού Ισμενιού
Απολλώνα αναφερεται απο τον Ηροδοτο και το Πινδαρο και βρισκεται στον
ομώνύμο λοφο στα ορια τής σήμερινής
πολής. Το ιερο εχει διερεύνήθει κατα το
παρελθον (1910-1917 and 1967) μεσώ
μή σύστήματικών ανασκαφικών προγραμματών, οι οποιες αποκαλύψαν τήν
ανατολική πλεύρα τού ναού.
Το 2011 ή επιστήμονική ομαδα απο το
πανεπιστήμιο τού Bucknell με τήν επιβλεψή τών Καθ. Stephanie Larson Kevin
Daly ξεκινήσε ενα νεο τριετες αρχαιολογικο προγραμμα. Το 2012 ή ομαδα τού
εργαστήριού μας προχώρήσε στή χαρτογραφήσή μιας εκτασής ανώ τών 10.000
τετραγώνικών μετρών στήν κορύφή τού
λοφού και στον χώρο σταθμεύσής τών
ύπεραστικών ΚΤΕΛ. Χρήσιμοποιήθήκαν
οι τεχνικες τής ήλεκτρικής και μαγνήτικής χαρτογραφήσής, τής ήλεκτρικής τομογραφιας και τού γεώρανταρ. Σκοπος
τής γεώφύσικής χαρτογραφήσής ήταν
κύριώς ή ύποστήριξή τών μελλοντικών
ανασκαφικών εργασιών στήν περιοχή.
Επιπλεον τών γεώφύσικών μετρήσεών
πραγματοποιήθήκε επισής μια τρισδια-

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 inhabited since the Neolithic times, increasing
its power steadily to reach its peak during the Mycenaean and Classical periods.
It has been known to be the birthplace of
Hercules and Oedipus and many standing monuments reveal the status of its
influence in the wider region. In particular, the sanctuary of Ismenion Hill, appraised by Herodotus and Pindar, is located within the outer limits of the modern 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 resistivity 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-
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στατή αναπαραστασή τού ιερού τού Α- tigations the temple of Ismenion Apollo
πολλώνα μεσώ φώτογραμμετριας.
was reconstructed through photogrammetry.

Η ήλεκτρική χαρτογραφήσή εδώσε σήμαντικα αποτελεσματα, παρολα τα σχετικα ύψήλα επιπεδα θορύβού πού ειχαν
οι πρώταρχικες μετρήσεις. Η σύνεχεια
τού ναού προς τα νοτια καταγραφήκε
στις στρώματογραφιες εικονες τής ήλεκτρικής τομογραφιας μεχρι το βαθος
τού 0.5-1.0 μετρού απο τήν επιφανεια
τού εδαφούς. Το γεώρατναρ εδώσε τις
πιο εύκρινεις εικονες τού ύπεδαφούς
καθώς εγγραφήκαν ισχύρες ανακλασεις
τοσο στήν περιοχή τής σταθμεύσής τών
ύπεραστικών ΚΤΕΛ οσο και τήν κορύφή
τού λοφού. Οι περιοχες αύτες σχετιζονται με θαμμενούς τοιχούς και τήν σύνεχεια τού ναού τού Απολλώνα προς τα
βορεια, νοτια και ανατολικα αντιστοιχα,
πού φτανούν μεχρι το ενα μετρο απο
τήν επιφανεια τού εδαφούς.

Both the electrical resistivity tomography (ERT) and the soil resistance measurements produced informative datasets, although the soil resistance measurements 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 towards the assumed south side of the
sanctuary up to a depth of 50-100cm
below the surface. The ground penetrating radar survey was the most successful
of the applied techniques since it produced 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 probably 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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Zagora, Andros

Ζαγορά, Άνδρος
Οι γεώφύσικες διασκοπήσεις στήν Ζαγορα τής Άνδρού πραγματοποιήθήκαν τήν
περιοδο 16-26 Οκτώβριού 2012 στο
πλαισιο τής σύνεργασιας τού ΙΜΣ-ΙΤΕ με
το
πανεπιστήμιο
τού
Σύδνεύ
(Αύστραλια). Η σύνεργασια αύτή εντασσεται στο γενικοτερο αρχαιολογικο προγραμμα τού πανεπιστήμιού τού Σύδνεύ
για τήν μελετή Πρώιμής Εποχής τού Σιδήρού τής Ζαγορα. Οι πρώτες σύστήματικες ανασκαφες στήν περιοχή πραγματοποιήθήκαν με τήν επιβλεψή τού πανεπιστήμιού τού Σύδνεύ και τής Αρχαιολογικής Εταιρειας τής Αθήνας τήν περιοδο
1967-1974 με αποτελεσμα τον εντοπισμο πανώ απο 25 πετρινα σπιτια και
ενος ιερού τής Γεώμετρικής Περιοδού. Ο
οικισμος περιστοιχιζεται απο κτιστο πετρινο οχύρώματικο τειχος ενώ εξώ απο
τον οικισμο βρισκονται τρεις ταφοι επισής τών Γεώμετρικών Χρονών.

The geophysical prospection survey at
the archaeological site of Zagora was
carried out in the period of 16 -26 October 2012 under the collaboration of IMSFORTH 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 conducted within the period of 1967-1974 resulting in the identification of more than
25 stone built houses. A Geometric sanctuary has been also located at a prominent position within the settlement. A
large defensive fortification wall, built of
schist and marble, runs around the settlement. Outside the settlement, three
burials suggest the existence of a Geometric period cemetery.
The current archaeological mission aims
at better documentation of the settlement through the cleaning of the vegetation, the topographic mapping of the surface monuments, the geophysical mapping of the subsurface the surface surveying of the area and the opening of
excavation trenches. In order to maximize the results of the geophysical prospection, four methods were applied in
the site: magnetic, electrical resistance,
electrical conductivity and ground penetrating radar. The investigations were
focused in various sections of the settlement, inside and outside the fortification
walls based on the available open space.

Η νεα αρχαιολογική αποστολή εχει ώς
στοχο τήν περαιτερώ τεκμήριώσή τού
οικισμού με τον καθαρισμο απο τήν βλαστήσή, τήν τοπογραφική αποτύπώσή

In general, all geophysical methods suffered 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
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τών επιφανειακών μνήμειών και τήν
γεώφύσική χαρτογραφήσή τού ύπεδαφούς και το ανοιγμα δοκιμαστών αρχαιολογικών τομών. Σύγκεκριμενα ή γεώφύσική διασκοπισή επικεντρώθήκε σε
διαφορετικούς τομεις, μεσα και εξώ απο
τα τειχή τού οικισμού, χρήσιμοποιώντας
τις μεθοδούς τού γεώρανταρ, τής μαγνήτικής, ήλεκτρικής και ήλεκτρομαγνήτικής χαρτογραφήσής.
Σε γενικες γραμμες, ολες οι γεώφύσικες
μεθοδοι αντιμετώπισαν προβλήματα
λογώ τών τοπικών σύνθήκών πού επικρατούσαν στον οικισμο. Οι σώροι απο
πετρες πού εχούν δήμιούργήθει τα τελεύταια χρονια λογώ τής εντατικής καλλιεργειας τής γής και ή πύκνή βλαστήσή
δεν επετρεψε τήν εκτεταμενή καλύψή
τού χώρού, εκτος απο τή σαρώσή τής
περιοχής πού σύνδεει τον οικισμο με τον
κύριώς χώρο προς τα βορεια-ανατολικα.
Επιπλεον το γεγονος αύτο δεν επετρεψε
τήν σύμπλήρώματική εφαρμογή πολλαπλών τεχνικών σε ολες τις περιοχες πού
ερεύνήθήκαν. Η ύψήλή πύκνο
τήτα οικοδομικών ύλικών, τα μπαζα και
ή φύσή τού ύλικού τών κτιριών πού αποτελειται κύριώς απο σχιστολιθο και
μαρμαρο, παρομοιο με το γεώλογικο
πλαισιο τού χώρού, εκανε τήν ανιχνεύσή
τών μεμονώμενών ύπεδαφειών αρχιτεκτονικών ενα δύσκολο εργο.
Οι περισσοτερες απο τις αρχιτεκτονικες
δομες πού καθοριστήκαν απο τήν γεώφύσική χαρτογραφήσή φαινεται να ακολούθούν παρομοιο προσανατολισμο
προς τήν κατεύθύνσή «Βορρας-Νοτος».
Η αποψή αύτή ύποστήριζεται απο αποδεικτικα στοιχεια αρχιτεκτονικών λειψανών κοντα στα τειχή και προς τις δύτικες και νοτιες ακρες τού χώρού. Τα
γεώφύσικα δεδομενα δεν εντοπισαν καποιο σαφες σύστήμα δρομών, εκτος απο
εκεινο πού κατεύθύνεται προς τα βορεια, και οπώς φαινεται, το οδικο δικτύο
μπορει να αποτελούνταν απο μικρα περασματα μεταξύ τών διαφορών οικιστικών μοναδών τής περιοχής. Σε γενικες
γραμμες τα αποτελεσματα τών τελεύταιών ανασκαφών και τή προσφατή γεώφύσική ερεύνα δειχνούν οτι ή Ζαγορα
ακμασε κατα τή Γεώμετρική περιοδο,

above the stone piles) did not allow the
extensive coverage of the site, other than
the scanning of the saddle area that connects the settlement to the mainland to
the north-east. Furthermore, they did
not allow the complementary employment of all the techniques in all the regions that were surveyed. The high density 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 area of the plateau of the promontory. Evidence of architectural relics close to the
fortification walls and towards the western and southern edges of the plateau
also supports this opinion. The geophysical data did not pinpoint any clear system of roads other than the one suggested towards the north, and as it seems,
the road network may have been consisted 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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προσελκύοντας ενα μεγαλο μερος τού
πλήθύσμού πού καταφερε να χρήσιμοποιήσει το χώρο τού οικισμού κατα τον
καλύτερο δύνατο τροπο.

excavations and the recent geophysical
survey indicate that Zagora has flourished during the Geometric period, attracting a large population that has managed to use the space of the settlement
in the best possible way to support
themselves.
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Hyettos, Boetia

Υεττός, Βοιωτία
Το προγραμμα γεώφύσικών διασκοπήσεών στον Υεττο ολοκλήρώθήκε τήν
περιοδο 30 Ιούλιού εώς 13 Αύγούστού
2013 στο πλαισιο τής σύνεργασιας τού
ΙΜΣ με το πανεπιστήμιο τού Leiden και
τού Workshop: “Geophysics and GroundBased Digital Recording Methods for
Archaeological Sites and Cultural
Landscapes” το οποιο σύνδιοργανώθήκε
με το ArcLand (Archaeoloandscapes
Europe). Σκοπος τής γεώφύσικής
ερεύνας ήταν ή χαρτογραφήσή και ανακατασκεύή τού αστικού δικτύού τών
δρομών και τών κτισματών τής αρχαιας
πολής τού Υεττού. Σύνολικα τεσσερις
διαφορετικες γεώφύσικες τεχνικες χρήσιμοποιήθήκαν για τήν πιο ολοκλήρώμενή
απεικονισή
τού
ύπεδαφούς
(ύπεδαφειο ρανταρ, ήλεκτρική και μαγνήτική χαρτογραφήσή, ήλεκτρική τομογραφια).

The geophysical prospection survey at
the archaeological site of Hyettos was
carried out in the period of July 30th –
August 13th 2013. The specific collaboration 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 partnership with ArchaeoLandscapes Europe.
The course consisted of two parts: the
first took place in Leiden in May 2013,
focusing on methods and theory of digital recording for archaeological purposes. This provided participants with a
sound understanding of state-of-the-art
ground-based digital recording equipment (Total Station, Robotic Total Station 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 ongoing archaeological fieldwork project in
Hyettos, Greece.

Με τις μαγνήτικες τεχνικες καλύφθήκε
εκτασή 19.600 τετραγώνικών μετρών. Η
αναλύσή τών μαγνήτικών δεδομενών
εδειξε αύξήμενα επιπεδα θορύβού εξαιτιας τών τοπικών γεώλογικών σύνθήκών και τών μεταλλεύτικών δραστήριοτήτών στήν περιοχή τον 19ο αιώνα. Οι
μετρήσεις με το γεώρανταρ επεκταθήκαν σε επτα διαφορετικε περιοχες και
κατα μήκος τού δρομού καλύπτοντας
σύνολικα 17.200 τετραγώνικα μετρα. Τα
αποτελεσματα δειχνούν καποιες γραμμικες ανώμαλιες πού σχετιζονται με αρχαιολογικα καταλοιπα παρολο πούς επήρεαστήκαν απο τήν πύκνή βλαστήσή,
τα καλλιεργήμενα τμήματα τών χώρα- The goals of the geophysical prospection
φιών και τις αναβαθμιδες.
research campaign were to try to investigate and reconstruct the network of
Με τις μεθοδούς τής ήλεκτρικής χαρτο- roads and buildingσ of the ancient city of
γραφήσής και ήλεκτρικής τομογραφιας Hyettos. Despite the challenging condiκαλύφθήκε εκτασή 23.600 τετραγώνι- tions originating from the cultivated
κών μετρών αποκαλύπτοντας πλούσιες fields and the vegetation the manifold
πλήροφοριες σχετικα με τήν ύπαρξή methodologies employed in the geoθαμμενών αρχαιολογικών καταλοιπών, physical campaign of 2013 proved
οπώς για παραδειγμα καλα διατήρήμενα promising. In order to maximize the re-
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ύπολειμματα κτιριών, δώματιών και
δρομών.

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 survey.
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 obviously 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 terraces and the cultivated fields of the site.
Thus the information context of the GPR
reflectors was limited regarding the location of possible archaeological features.
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 extremely revealing in detecting of building complexes with inner compartments
and smaller rooms, rectangular outlines
of wall and building remains, long linear
features related to corridors or pathways.
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Delphi

Δελφοί
Οι πρώτες ανασκαφες στούς Δελφούς
πού ξεκινήσαν το 1892 απαιτούσαν τήν
μετακινήσή τών παλιού μεσαιώνικού
χώριού Καστρι, πού ήταν χτισμενο ε
στήν κορύφή τού αρχαιολογικού χώρού,
στα εξώτερικα ορια τής περιοχής οπού
σήμερα βρισκεται ή σύγχρονή πολή τών
Δελφών. Οι ανασκαφικες αύτες εργασιες
αρχισαν να αποκαλύπτούν κατώ απο τις
εδαφικες αποθεσεις λογώ τών κατολισθήσεών το ιερο τού Απολλώνα, το Γύμνασιο, το Σταδιο, μερούς τού οικισμού
και τα νεκροταφεια. Το πρώτο περιγραφικο σχεδιο τού χώρού πού απεικονιζει
τα αρχιτεκτονικα λειψανα κατασκεύαστήκε το 1898, ενώ μια νεα εκδοσή τού
εγινε απο τον Alain Badie το 1992. Αργοτερα , ενα ενιαιο σχεδιο τών διαφορών
τομεών τών Δελφών ύλοποιήθήκε απο
το Fr . Perdrizet. Η τρεχούσα αρχαιολογική αποστολή εχει τρεις κατεύθύνσεις:
Μεσα απο τον καθαρισμο τών αρχαιολογικών τομών τού 19ού αιώνα, τήν τοπογραφική αποτύπώσή τών επιφανειακών
μνήμειών και αρχιτεκτονικών λειψανών
και τή γεώφύσική χαρτογραφήσή τής
περιοχής, ή αρχαιολογική ερεύνα εχει ώς
στοχο να παρούσιασει μια πιο τεκμή-

The first excavations in Delphi that initiated in 1892 required the displacement
of the old medieval village of Kastri,
which was built on the top of the archaeological site, to the outer limits of the
site, where now the modern town of Delphi 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 Delphi with a 100mx100m grid was materialized by Fr. Perdrizet. The current archaeological mission has three components: Through the cleaning of the 19th
century trenches, the topographic mapping of the surface monuments and architectural relics, and the geophysical
mapping of the area, the archaeological
campaign aims to provide a documented
study of the urban organization of the
city.
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ριώμενή μελετή για τήν αστική οργανώσή τής πολής.
Ο στοχος τής γεώφύσικής ερεύνας ήταν
να αποκαλύψει τις αρχαιολογικες δομες
μεταξύ τών παλιών ανασκαφικών τομών δινοντας εμφασή σε αύτες πού φαινεται σύνεχιζούν απο τα σκαμματα.
Στήν πρώτή φασή το 2012 μελετήθήκε ο
Βορειο-δύτικος τομεας ενώ το 2013 ή
γεώφύσική χαρτογραφήσή επικεντρώθήκε στήν εξετασή τού ανατολικού τομεα. Παρα τις δύσκολες σύνθήκες πού
προερχονται απο τις αποτομες κλισεις
τού αναγλύφού τών Δελφών (30-40 %),
τις δασικες εκτασεις, τούς σώλήνες πύροσβεσής, τα μεταλλικα θραύσματα πού
ήταν τύχαια διασκορπισμενα στον χώρο
και το βαθος τών σκαμματών, οι πολλαπλες γεώφύσικες μεθοδολογιες πού χρήσιμοποιήθήκαν εδώσαν ελπιδοφορα αποτελεσματα τοσο το 2012 οσο και το
2013. Για τήν μεγιστοποιήσή τών αποτελεσματών τών γεώφύσικών διασκοπήσεών ενώ ελεγχθει ή ποιοτήτα τών
σήματών πού σύλλεχθήκαν εφαρμοστήκαν πεντε μεθοδοι: μαγνήτική, ήλεκτρομαγνήτική και ήλεκτρική χαρτογραφήσή, ήλεκτρική τομογραφια, γεώρανταρ
και σεισμικες τεχνικες. Ο καθορισμος
τών θεσεών για τήν ολοκλήρώσή τών
γεώφύσικών μετρήσεών 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 challenging conditions originating from the
steep slopes of the terrain of Delphi, up
to 30-40%, the wooded areas, the firefighting 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 methodologies 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 locations and ensure the safety of the personnel. 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: magnetic, electrical resistance, electrical resistance tomography, electromagnetic,
ground penetrating radar and seismic
techniques. The layout of the geophysical grids and the locations of the resistivity tomography transects was carried
out by a total station and GPS survey
that was supervised by Lionel Fadin.
The 2012 and 2013 phases of geophysical prospection in Delphi clear demonstrate the importance of the manifold
geophysical strategy to survey the areas
of interest. Each one of the methods applied has been able to suggest specific
targets in terms of the physical quantity
measured and the properties of the subsurface. The employment of different
methods for the scanning of the site was
valuable, since they provided complementary information 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 magnetic and EM survey were suc-
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θήκε με ενα γεώδαιτικος σταθμος GPS
και ερεύνα εποπτεύθήκε απο τον Lionel
Fadin.
Η αναλύσή τών γεώφύσικών δεδομενών
πού σύλλεχθήκαν το 2012 και το 2013
καταδεικνύούν τή σήμασια τής στρατήγικής εφαρμογής πολλαπλών γεώφύσικών μεθοδών για τήν αποτελεσματικοτερή χαρτογραφήσή τών ύπεδαφειών
μνήμειών. Καθε μια απο τις μεθοδούς
μπορεσε να προτεινει σύγκεκριμενούς
στοχούς οσον αφορα τήν φύσική ποσοτήτα πού μετραται και τις ιδιοτήτες τού
ύπεδαφούς. Η χρήσή διαφορετικών μεθοδών για τή σαρώσή τού χώρού ήταν
πολύτιμή καθώς σύγκεντρώθήκαν σύμπλήρώματικες πλήροφοριες, βοήθώντας ετσι στήν πιο ακριβή οριοθετήσή
τών στοχών. Σε γενικες γραμμες οι μεθοδοι τού γεώρανταρ και τής ήλεκτρικής
τομογραφιας εδώσαν τα καλύτερα αποτελεσματα σε σύγκρισή με τή μαγνήτική
και ήλεκτρομαγνήτική χαρτογραφήσή.
Η πειραματική εφαρμογή τής σεισμικής
τομογραφιας εδειξε τήν δύνατοτήτα
χρήσής στήν ανιχνεύσή μεγαλών αρχιτεκτονικών δομών αλλα δεν ήταν πολύ
επιτύχής οσον αφορα τήν ανιχνεύσή και
χαρτογραφήσή μικροτερής κλιμακας
αρχιτεκτονικών στοχών.

cessful in areas that were relative intact
of past human interventions. The experimental application of the seismic survey
indicated the potential use of it in detecting large architectural sections, but it
was not very successful in the detection
and mapping of smaller scale architectural targets.
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Toltec Mounds, Arkansas, USA

Τύμβοι στο Αρχαιολογικό Πάρκο Τόλτεκ,
Αρκάνσας, ΗΠΑ
Το Αρχαιολογικο Παρκο Τολτεκ βρισκεται σε μια προσχώσιγενή πεδιαδα τού
ποταμού Αρκανσας στα κεντρικα και
ανατολικα τής πολιτειας τού Αρκανσας
(ΗΠΑ). Η γεώφύσική ερεύνα πραγματοποιήθήκε στούς τύμβούς (mounds) Α
και Β τού παρκού κατα τή διαρκεια τού
Μαρτιού 2013 στο πλαισιο τής σύνεργασιας τού ΙΜΣ-ΙΤΕ με το Τμήμα Ανθρώπολογιας τού Πανεπιστήμιού τού Αρκανσας (καθ. Kenneth Kvamme), τήν
Αρχαιολογική Υπήρεσια τού Αρκανσας
(Δρ Jamie Lockhart, Δρ Elizabeth Horton,
Δρ Tom Green) και το Arkansas State
Park (κ. Randy Robertson).
Το ψήφιακο μοντελο εδαφούς τών τύμβών και ή περιοχή πού πραγματοποιήθήκαν οι γεώφύσικες μετρήσεις καθοριστήκαν με εναν ρομποτικο γεώδαιτικο
σταθμο. Για τήν σύλλογή τών τομογραφικών γεώήλεκτρικών δεδομενών με
τήν διαταξή πολού-διπολού χρήσιμοποιήθήκε ενα πολύκαναλο οργανο μετρήσής τής ήλεκτρικής αντιστασής. Η λεπτομερής καλύψή τού τύμβού Β εγινε με
τήν σύλλογή γεώήλεκτρικών δεδομενών
κατα μήκος 49 τομών, ενώ ο τύμβος A
διερεύνήθήκε με λιγοτερες τομογραφιες
(15) λογώ χρονικών περιορισμών.
Τα δεδομενα επεξεργαστήκαν με δισδιαστατούς και τρισδιαστατούς αλγοριθμούς αντιστροφής με σκοπο τήν ανακατασκεύή τού ύλικο πλήρώσής τών τύμβών και τών ιδιοτήτών τού εδαφούς
θεμελιώσής αύτών. Οι δισδιαστατες κατακορύφες τομες τού ύπεδαφούς δειχνούν οτι οι τύμβοι αποτελούνται απο
ενα επιφανειακο στρώμα ύψήλών αντιστασεών το οποιο βρισκεται πανώ απο
ενα πιο αγώγιμο στρώμα. Το γεγονος
αύτο δειχνει τήν ύπαρξή τούλαχιστον
δύο διακριτών φασεών κατασκεύής και
κατοικισής για τούς δύο τύμβούς. Επιπλεον, ή γεώφύσική ερεύνα καταφερε
να χαρτογραφήσει καποιες γραμμικες

Toltec Archaeological State Park is located on an alluvial floodplain of the Arkansas 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 University of Arkansas (Prof. Kenneth
Kvamme), the Arkansas Archaeological
Survey (Dr. Jamie Lockhart, Dr. Elizabeth
Horton, Dr. Tom Green) and the Arkansas 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 detailed digital elevation model for the
Mounds. A multichannel resistivity instrument was used to collect the resistivity tomography data employing the poledipole electrode configuration along parallel 2D transects. Mound B was surveyed 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 order 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 consisting of a topmost resistive layer that
lies on top of a more conductive materi-
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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.

και ορθογώνιες δομες στήν κορύφή
τού τύμβού Β πού οφειλονται σε ερειπια με ιστορική προελεύσή.
Τα αποτελεσματα τής σύγκεκριμενής
γεώφύσικής ερεύνας δειχνούν τή σήμασια τής τρισδιαστατής και δισδιαστατής ήλεκτρικής τομογραφιας στήν
ανακατασκεύή και ανασύστασή αρχαιών τοπιών και τύμβών, ιδιώς σε περιπτώσεις οπού οι παραδοσιακες μεθοδοι γεώφύσικής χαρτογραφήσής δεν
επαρκούν για τήν εξαγώγή πλήροφοριών απο βαθύτερούς στρώματογραφικούς οριζοντες.

The results of this work signify the importance of tomographic resistivity
techniques in the reconstruction of ancient landscapes especially in cases
where traditional mapping geophysical
methods are inadequate to extract information from deeper stratigraphy
levels.
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Gault site, Texas, USA

Gault site, Τέξας, ΗΠΑ
Η θεσή Gault βρισκεται στο Austin, Τεξας (ΗΠΑ) σε ενα αγροκτήμα πού ανήκε
στο παρελθον στο Henry Gault και τή
σύζύγο τού. Το 1998, μια ερεύνήτική
ομαδα με επικεφαλής τούς Δρ.Ernie Lundelius και Δρ Michael Collins απο το Πανεπιστήμιο τού Τεξας στο Αustin ξεκινήσε μια σύστήματική ερεύνα τού χώρού.
Με βασή τα μεχρι σήμερα ανασκαφικα
δεδομενα, οι τοπικες λιθοστρώματογραφικες σύνθήκες στήν περιοχή χαρακτήριζονται απο ενα επιφανειακο στρώμα
αλλούβιών και ανθρώπογενών προσχώσεών με παχος περιπού 3 m πού βρισκεται πανώ απο το ασβεστολιθικο μήτρικο
πετρώμα. Τα προσχώσιγενή ιζήματα
δινούν μια ολοκλήρώμενή καταγραφή
τής τοπικής αρχαιολογιας τα τελεύταια.
15.000 χρονια.

The Gault Site is located on a farm previously 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 University of Texas at Austin initiated a systematic survey of the site. Based on excavation 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 alluvial sediments contain a very complete
record of the local archaeology from ca.
15,000 to 500 calendar years ago, including 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 Papadopoulos in collaboration with Dr. Michael
Collins and excavation volunteers completed a geophysical program in the site.
The Electrical Resistivity Tomography
(ERT) method was used to map the stratigraphy boundary between the alluvial
sediments and the underlying limestone
bedrock due the different electrical
Ο Δρ. Νικος Παπαδοπούλος σε σύνεργα- properties that these layers will exhibit
σια με τον. Δρ. Michael Collins και εθελο- in the ERT measurements. ERT gave
ντες τής ανασκαφής πραγματοποιήσαν cross-sectional stratigraphy images of
κατα τήν διαρκεια τού Απριλιού 2014 the subsurface by correlating the reconενα προγραμμα γεώφύσικών ερεύνών. structed resistivity values with the local
Για τον λογο αύτο επιλεχθήκε ή μεθοδος geology of the site. At the same time the
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τής ήλεκτρικής τομογραφιας με στοχο
τήν χαρτογραφήσή τής επαφής μεταξύ
τών προσχώσιγενών ιζήματών τού ασβεστολιθού σε διαφορετικα σήμεια τού
χώρού γύρώ απο το ύφισταμενο σκαμμα
τής ανασκαφής. Η εφαρμογή τής μεθοδού και ή αναλύσή τών αποτελεσματών
καταφερε να προσδιορισει το παχος τών
ιζήματών, το βαθος πού βρισκεται το
ασβεστολιθικο ύποβαθρο στήν περιοχή
καθώς και περιοχες πού σύνδεονται με
αρχαιολογικες ανθρώπογενεις παρεμβασεις.

completion of multiple ERT sections and
the appropriate integration of the processing results led to the compilation of
3D resistivity models representing the
lithological and stratigraphy conditions
of the surveyed area extending or extrapolating the information retrieved
with the excavation works.
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Military airport, Kastelli, Crete

Στρατιωτικό αεροδρόμιο Καστελλίου, Κρήτη
Η γεώφύσική ερεύνα για τήν χαρτογραφήσή ενος τμήματος στον χώρο τού
στρατιώτικού αεροδρομιού Καστελιού
στο Ηρακλειο Κρήτής πραγματοποιήθήκε στις 19 Ιούνιού 2013 μεσώ τής σύνεργασιας μεταξύ ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
και τού Ιδρύματος Τεχνολογιας και
Έρεύνας (Ι.Τ.Ε.). Οι γεώφύσικες ερεύνες
επικεντρώθήκαν σε μια περιοχή 4.100
m2 στα βορεια τού πύργού ελεγχού τού
αεροδρομιού. Στοχος τών ερεύνών ήταν
ο εντοπισμος πιθανών μεταλλικών
θραύσματών διαφορετικών μεγεθών και
γραμμικών στοιχειών. Οι γεώφύσικες
διασκοπήσεις πραγματοποιήθήκαν με
τήν μεθοδο τής μαγνήτικής χαρτογραφήσής τής κατακορύφής βαθμιδας τού
μαγνήτικού πεδιού δινοντας εμφασή
στήν λεπτομερή χαρτογραφήσή τού χώρού (δειγματολήψια 50cm). Σύμφώνα με
τήν αναλύσή και παρούσιασή τών αποτελεσματών τής μαγνήτικής χαρτογραφήσής εντοπιζονται σύγκεντρώτικα
τρεις θεσεις πού εμφανιζούν μεταλλικα
αντικειμενα με σήμαντικο μεγεθος. Κατα
τήν διαρκεια τών ανασκαφικών εργασιών, θα πρεπει να δοθει ιδιαιτερή προσοχή κατα προτεραιοτήτα στις περιοχες
πού εντοπιζονται οι μεγαλες διπολικες
ανώμαλιες.

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 gradiometry techniques at the north of the airport’s tower. The goal of the geophysical
survey was to locate possible metal fragments 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.
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Mosque of Gázi Kászim Pasha-City Church, Pecs, Hungary

Τζαμί Gázi Kászim Pasha, Πετς, Ουγγαρία
Το τζαμι Gazi Kaszim Pasha βρισκεται
στήν πολή Πετς, στο νοτιο-δύτικο τμήμα
τής Ούγγαριας, κοντα στα σύνορα με
τήν Κροατια. Το Πετς αποτελει ενα πολιτιστικο και οικονομικο κεντρο, οπού σύγκεντρώνονται διαφορετικες κούλτούρες απο τήν Ούγγαρια και τήν Κροατια.
Το 2010 ή πολή επιλεχθήκε ώς μια απο
τις πολιτιστικες πρώτεύούσες τής Εύρώπής το οποιο αποτελεσε τήν αρχή για
ενα εκτεταμενο προγραμμα αποκαταστασεών και ανακατασκεύών σε πλατειες, δρομούς και δήμοσιούς χώρούς.

The Mosque of Gazi Kaszim Pasha-City
Church is located at the city Pecs, at the
south-west part of Hungary, close to the
borders with Croatia. Pecs is a cultural
and economic center where diverse cultures (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 renewals in squares, streets, public places
and the construction of new cultural centers.

Η γεώφύσική ερεύνα στο τζαμι διεξήχθή
τον Απριλιο τού 2013 στο πλαισιο τής
σύνεργασιας μεταξύ τού Μούσειού Janus Pannonius στο Πετς και τού ΙΜΣΙΤΕ. Σύγκεκριμενα τμήματα μεσα στο
τζαμι χαρτογραφήθήκαν με τήν μεθοδο
τής τρισδιαστατής ήλεκτρικής τομογραφιας χρήσιμοποιώντας πλήρώς μή καταστρεπτικες τεχνικες (π.χ. ήλεκτροδια
μπεντονιτή) σε μια προσπαθεια να εντοπιστούν πιθανα σήμεια ταφών ή κρύπτών κατώ απο το δαπεδο τού τεμενούς. Η αντιστροφή και ή αναλύσή τών
επιμερούς γεώήλεκτρικών τομογραφιών
κατεγραψαν περιοχες με αύξήμενες τιμες αντιστασής πού θα μπορούσαν να
δικαιολογήσούν τις θεσεις ταφών πλήρώμενών με αερα σε βαθος περιπού 40
εκατοστα κατώ απο το δαπεδο τού τεμενούς.

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

Τα τομογραφικα δεδομενα επεξεργαστήκαν επισής με προγραμματα τρισδιαστατής αντιστροφής για τήν ελαχιστοποιήσή ασαφειών και σφαλματών πού
εισαγει ή δισδιαστατή μοντελοποιήσή.
Οι οριζοντιες τομες σε διαφορετικα βαθή πού εξήχθήσαν απο το τρισδιαστατο
γεώήλεκτρικο μοντελο απεικονιζούν δύο
περιοχες (3D-1 και 3D-2) με διαστασεις
τού 2.3m x 1.3m. και 1.9m x . 0.6m αντιστοιχα, πού φθανούν μεχρι το βαθος
τών 1.5-1.75 μετρα κατώ απο τήν επι-
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φανεια τού δαπεδού. Οι διαστασεις και ή
γεώφύσική ύπογραφή αύτών τών περιοχών αύτών παραπεμπει στήν πιθανή
ύπαρξή κρύπτών ή ταφών στις θεσεις
αύτες. Απο τήν αλλή πλεύρα, ή ύψήλή
αντιστασή περιοχής (3D-Α) σύνδεεται
με τον διαδρομο πού βρισκεται στο ύπογειο τού Τζαμιού.

(ERT) method, employing fully nondestructive 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 individual 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 processing 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 dimension 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 signature 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 resistivity region 3D-A is actually related
with the corridor that is located at the
Mosque’s basement.
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Venosa, Italy

Βένοζα, Ιταλία
Τήν περιοδο 30-31 Οκτώβριού 2013
διοργανώθήκε απο το Εργαστήριο σε
σύνεργασια με τον Καθ. Tesse Stek
(Πανεπιστήμιο τού Leiden) και τον Dr.
Jeremia Pelgrom (Royal Dutch Institute
of Rome) ενα προγραμμα γεώφύσικής
χαρτογραφήσής σε επιλεγμενες θεσεις
στα Βασιλικατα τής Νοτιας Ιταλιας καλύπτοντας εκτασή πανώ απο 9000 τετραγώνικα μετρα. Η σύνεργασια αύτή
εντασεται στο προγραμμα «Landscapes
of Early Roman Colonization».
Η πιο ενεργή μαγνήτική περιοχή στήν
θεσή 1 (Casalini) εμφανιζεται ύποδεικνύεται στή μεσή τής περιοχής ερεύνας
με ενα πιθανο στοχο διαστασεών
6.7x7.6m και ενα μικροτερο ώς αύτού
προς τα ΝΔ. Στήν θεσή 2 μια περιοχή με
διαστασεις κατα προσεγγισή 6x12.7m
εχει σαφώς εντοπιστει απο τις μαγνήτικες μετρήσεις. Η σύγκεκριμενή περιοχή
μπορει να σύνδεεται με αρχιτεκτονική
καταλοιπο, πού αποτελειται απο δύο
διαμερισματα, πού εμφανιζούν ακραιες
τιμες τής κατακορύφής μαγνήτικής βαθμιδας (-28 εώς 17 nT / m) και οι οποιες
ειναι στήν πραγματικοτήτα οι ύψήλοτερες τιμες πού μετρήθήκαν σε ολες τις
τοποθεσιες. Αύτο μπορει να δικαιολογήθει ειτε απο ύψήλή σύγκεντρώσή οστρακών πού βρισκονται εντος τής περιοχής ή εναλλακτικα απο ύπολειμματα
καύσής. Απο τήν αλλή πλεύρα, στήν Allamprese οι σύγχρονες κατασκεύες επήρεασαν το μαγνήτικο σήμα εντοπιζοντας
κύριώς απομονώμενα μονοπολα.
Σε γενικες γραμμες, το μαγνήτικο σήμα
στις περιοχες πού διερεύνήθήκαν ήταν
σχετικα μικρής εντασής και ασαφες καθώς εχει επήρεαστει απο τις αγροτικες
καλλιεργειες. Παρ’ ολα αύτα τα πρώταρχικα αποτελεσματα τής μαγνήτικής διασκοπήσής θεώρούνται σχετικα ικανοποιήτικα. Ο σχεδιασμος για μελλοντικες
γεώφύσικες ερεύνες στήν θα πρεπει να

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 Project– a short magnetic gradiometer geophysical survey has been organized by
IMS/FORTH in targeted sites in Basilicata (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 indicated 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 dimensions 6x12.7m is clearly pinpointed
in the magnetic data. The particular area
can be related to an architectural feature, 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 justified either from a high concentration of
sherds existing within the area or alternatively from residues of burning. On the
other hand in Allamprese the modern
constructions influenced the magnetic
signal pinpointing mainly isolated monopoles.
In general, most of the sites surveyed
have produced weak and vague anomalies within a background that has been
influenced in most cases by recent plowing. As a preliminary testing phase the
results of the magnetic survey are considered only relatively satisfactory. Future actions need to take into account
the plowing period (in order to be avoided when magnetic survey is going to be
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λαβει ύποψή τήν περιοδο καλλιεργειας
τών αγροτικών εκτασεών ενώ παραλλήλα ή γεώφύσική χαρτογραφήσή θα πρεπει επεκταθει καταλλήλα γύρώ απο τις
θεσεις πού προσδιοριζονται απο τήν αρχαιολογική ερεύνα, προκειμενού να αποκτήθει μια πιο γενική εικονα τής χαρακτήριστικα σε καθε 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 features in each area.
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The Körös Regional Archaeological Project (KRAP), Hungary

The Körös Regional Archaeological Project
(KRAP), Ουγγαρία (2011-2012-2013)
Απο το 2002 το Koros Regional Archaeological Project (KRAP) εστιαζει στήν αρχαιολογική ερεύνα οικισμών τής Νεολιθικής περιοδού και τής Πρώιμής Εποχής
τού Χαλκού στήν κεντρική και ανατολική Ούγγαρια μεσώ διεπιστήμονικών και
ολοκλήρώμενών
προσεγγισεών
(επιφανειακες ερεύνες, δοκιμαστικες
ανασκαφες, δειγματολήψια σε γεώτρήσεις για τήν πραγματοποιήσή χήμικών
αναλύσεών, τοπογραφικες αποτύπώσεις, γεώφύσική χαρτογραφήσή). Σκοπος τού προγραμματος ειναι ή κατανοήσή σχήματισμού και εξελιξής τών πρώιμών αγροτικών οικισμών στή ΝΑ Εύρώπή.
Τήν ανοιξή τού 2011, οι γεώφύσικες διασκοπήσεις επεκταθήκαν γύρώ απο τήν
μαγούλα Sceghalom-Kovacshalom στήν
οποια εγκατασταθήκε ενας πρώιμος αγροτικος οικισμος κατα τήν Μεσή Νεολιθική περιοδο (~5300 π.Χ.). Κατα τήν
διαρκεια τών γεώφύσικών διασκοπήσεών χρήσιμοποιήθήκαν μαγνήτικες τεχνικες και ή μεθοδος τού γεώρανταρ. Σύγκεκριμενα το γεώρανταρ χρήσιμοποιήθήκε σε πειραματική βασή για να επιβεβαιώθούν τα αποτελεσματα τής μαγνήτικής διασκοπήσής και να δοκιμαστει ή
αποτελεσματικοτήτα τού στήν χαρτογραφήσή πήλινών θαμμενών κατασκεύών. Επιπλεον ενοτήτες εργασιας πού
σύνδεεται αμεσα με τήν γεώφύσική χαρτογραφήσή περιελαμβαναν τήν επεξεργασια αεροφώτογραφιών και δορύφορικών εικονών και πειραματικών φασματοραδιομετρικών μετρήσεών σε περιοχες ενδιαφεροντος προτεινομενες απο
τις γεώφύσικες τεχνικες. Τήν ανοιξή τού
2012 οι γεώφύσικες διασκοπήσεις εστιαστήκαν στήν χρήσή μαγνήτικών
μεθοδών και τής τεχνικής τής ήλεκτρικής τομογραφιας. Η μαγνήτική ερεύνα
εδώσε εμφασή στήν εκτεταμενή χαρτογραφήσή τών καταλοιπών τού οικισμού,
ενώ ή ήλεκτρική τομογραφια επικε-

Since 2002, Koros Regional Archaeological Project is focusing on a multidisciplinary archaeological study of Neolithic
and Early Bronze settlements of central
eastern Hungary. Surface surveying, test
excavations, coring for chemical analyses, topographic mapping and geophysical investigations aim towards the understanding of the formation of Neolithic / 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-Kovacshalom tell which
is a flat-topped mount originally established by Neolithic farmers (Middle Neolithic 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 conclude on the signal that can be produced
by daub made structures. Further modules of the research connected to the geophysical prospection campaign involved the use of aerial and satellite images and the experimental spectroradiometric measurements above suggested
geophysical targets. In the spring of
2012 (April 1st-11th, 2012), the geophysical prospection survey made use of
both magnetic and Electrical Resistivity
Tomography (ERT) surveying. The magnetic survey gave emphasis to the extensive mapping of the structural remains

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

ντρώθήκε στή διερεύνήσή τής στρώματογραφιας τών εδαφικών σχήματισμών
τής μαγούλας στήν επιβεβαιώσή τής
παλαιοκοιτής τού ποταμού πού ερρεε
γύρώ απο τήν μαγούλα. Τήν ανοιξή τού
2013 (21 Μαρτιος εώς 7 Απριλιος 2013
& 21 με 27 Απρ 2013), οι γεώφύσικες
διασκοπήσεις επεκταθήκαν στα ΒΔ τής
μαγούλας τού Szeghalom-Kovacshalom
καθώς και στήν μαγούλα Magor Vezsto.
Στο Szeghalom-Kovacshalom, οι γεώφύσικες μετρήσεις επεκταθήκαν στα ΒΔ
τής μαγούλας σε μια προσπαθεια να σύνεχιστει ή χαρτογραφήσή τού οικισμού.
Ομοιώς, μετρήσεις τού ήλεκτρομαγνήτικού πεδιού σε διαφορετικες σύχνοτήτες
διεξήχθήσαν με σκοπο τήν διερεύνήσή
τών οριών τής μαγούλας και τήν αναγνώρισή τών αρχιτεκτονικών κατασκεύών. Επισής ή μεθοδος τής ήλεκτρικής
τομογραφιας χρήσιμοποιήθήκε για τον
καθορισμο τής στρώματογραφιας στήν
μαγούλα Magor Vezsto, μετα το επιτύχήμενο πειραμα τήν προήγούμενή χρονια
στήν μαγούλα Szeghalom-Kovacshalom,

of the settlement, while ERT was employed in an experimental way to investigate the stratigraphy of the tell and
confirm the passage of the palaeochannels 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 Szeghalom-Kovacshalom tell and on the Magor Vezsto tell. At SzeghalomKovacshalom, 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-Kovacshalom,
Electrical Resistivity Tomography (ERT)
surveying and multifrequency EM methods were employed to investigate the
stratigraphy of the Magor Vezsto tell.

Τα αποτελεσματα αύτών τών γεώφύσικών ερεύνών παρειχαν μια πιο ολιστική
εικονα τού οικισμού στον αρχαιολογικο
χώρο τού Szeghalom-Kovacshalom. Τα
προτύπα κατοικήσής στο SzeghalomKovacshalom δειχνούν εναν επιπεδο οικισμο πού εκτεινεται προς ολες τις κατεύθύνσεις γύρώ απο τή μαγούλα. Το
δομήμενο περιβαλλον φαινεται να αναπτύσσεται μετα απο μια ζώνή περιπού
100-200 μετρών απο τήν μαγούλα οπού
δεν παρατήρούνται σήμαδια κατοικήσής. Ειναι προφανες οτι τα ορια τού οικισμού επεκτεινονται περαιτερώ προς
τα βορειοδύτικα, αύξανοντας ακομή περισσοτερο το μεγεθος τού οικισμού. Μεχρι τώρα ή μαγνήτική ερεύνα εχει επεκταθει σε ενα χώρο 1380 m x 930 m,
καλύπτοντας πανώ απο 38 εκταρια (ή
μεγαλύτερή σε εκτασή ύψήλής αναλύσής ερεύνα γεώφύσικών πού εχει διεξαχθει στήν Ούγγαρια), φερνοντας στο
φώς περισσοτερα απο 92 ιχνή κατοικήσής (~ 15 στα νοτια, 17 στα ανατολικα,
19 στα δύτικα, 36 στα βορεια και 12 στα
Βορειοδύτικα) πού ανήκούν σε οικοδομικα λειψανα και πολλα αλλα χαρακτήριστικα πού δήλώνούν τήν εντατική κατοικήσή τού χώρού. Αύτες οι αγροικιες

The results of these geophysical campaigns provided a more holistic picture
of the settlement pattern at the archaeological site of Szeghalom-Kovacshalom.
The habitation patterns in SzeghalomKovacshalom 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 dispersed settlement of the site expand further to the Northwest, increasing even
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τύπού Tisza εχούν επιμήκεις κατοψεις,
με παρομοιες διαστασεις και προσανατολισμο και αποτελούνται απο 2 ή 3 δώματια. Επισής απο τα μεχρι τώρα στοιχεια απο τις γεώφύσικες μετρήσεις δεν
ύπαρχει καποια ενδειξή για τα ορια τού
οικισμού. Παρολα αύτα, στο εσώτερικο
τού δομήμενού περιβαλλοντος τής περιοχής ύπαρχούν διαφοροποιήσεις διακρινοντας δύο τμήματα: το ενα προς τα
νοτια το οποιο ειναι πύκνοκατοικήμενο
και το αλλο παρούσιαζει ενα πιο διασκορπισμενα χαρακτήρα και εμφανιζεται προς τα ανατολικα, βορεια και δύτικα. Επισής δεν ειναι γνώστο εαν ο σύγκεκριμενος επιπεδος οικισμος οργανώθήκε ώς αποτελεσμα τής σταδιακής μετακινήσής τού πλήθύσμού ή τής τής πιεσής για τήν εκμεταλλεύσή τής γής ή τών
μεταβολών τού περιβαλλοντος πού επήρεαζονταν αμεσα απο τήν δύναμική τού
ποταμού πού ερρεε στήν περιοχή ή απο
τον σύνδύασμο αύτών τών παραγοντών.

further the size of the settlement. Until
now the magnetic survey has been expanded within an area of 1380m x 930m,
covering more than 38 hectares (the
largest in extent high resolution geophysical 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 structural 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, consist of 2 or 3 compartments/divisions
and some of them can be considered as
thermal targets, pinpointing to intense
heating/crafting activities in their interior. 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 indication of an enclosure around the settlement. Still, differentiations exist within
the built environment of the area, distinguishing two sections, one densely settled (towards the south) and another
one of more dispersed character
(towards the east, north and west directions). It is also not known if the particular flat settlement sections were created
as a result of a gradual population movement, due to pressure for more land exploitation or even temporal changes of
the landscape due to the dynamics of the
river channels that were within the vicinity of the settlement.
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Bronze Age Körös Off-Tell Archaeology-BAKOTA, Hungary
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Bronze Age Körös Off-Tell Archaeology-BAKOTA,
Ουγγαρία

Το προγραμμα BAKOTA (Bronze Age
Koros Off-Tell Archaeology) ξεκινήσε το
2006 ώς μερος τής διδακτορικής διατριβής τού P. Duffy με τήν εκτεταμενή επιφανειακή ερεύνα και τις ανασκαφες τού
επιπεδού οικισμού Tarhos Gyepesi
Atkelo, τήν μοντελοποιήσή τής αγροτικής παραγώγής σε διαφορετικες μαγούλες και τήν σύγκριτική μελετή τών εύρήματών απο τις μαγούλες και τούς επιπεδούς οικισμούς στήν περιοχή. Η σύνεχισή τού προγραμματος αποσκοπει στήν
αρχαιολογική ερεύνα τής θεσής Bekes
Koldus-Zug και περιλαμβανει τήν διεξαγώγή επιφανειακών ερεύνών και γεώφύσικών διασκοπήσεών και ανασκαφών. Η θεσή Bekes Koldus-Zug βρισκεται στο παλαιομαιανδρο τού ποταμού
Kettos Koros στα καταντι τού ποταμού
Fekete. Τα σύγκεκριμενα ποταμια αποτελούσαν σήμαντικες μεταφορικες αρτήριες κύριώς για τήν διακινήσή μεταλλεύματών και αγαθών. Η τώρινή ερεύνήτική προσπαθεια αποσκοπει στήν μελετή τού οικισμού Bekes και τού παρακει-

The BAKOTA (Bronze Age Koros Off-Tell
Archaeology) project was initiated in
2006 through regional survey, excavations of the ‘flat’ site Tarhos Gyepesi Atkelo, modeling of the agricultural production at several tells including BekesVardomb, and comparison of finds between tells and flat sites in the region, as
part of a doctoral research of P. Duffy Its
continuation is focusing on the archaeological investigations at the Bekes Koldus-Zug site cluster and it includes surface survey, excavations and remote
sensing approaches. The Bekes KoldusZug site cluster is located on an old meander of the Kettos Koros, downstream
of the old Feher and Fekete river confluence. The specific rivers were considered important transportation routes,
especially for metal ores and finished
goods. The current track of research
aims to study a newly discovered settlement and its close-by cemetery and compare the results of it with other regions
of the Great Hungarian Plain in order to
address issues related to the sociopolitical variations and hierarchies of the
region. In the locus of Bekes 103 scattered burned human bones and Bronze
Age ceramics (with sporadic Arpad and
Late Medieval ceramics) suggested the
existence of a Bronze Age cemetery.
In October 2011, a systematic high resolution geophysical survey (magnetic gradiometry and GPR) has been carried out
at the site Bekes 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 νεκροταφειο πού ανακαλύφθήκαν σχετικα προσφατα και στή σύγκρισή τών αποτελεσματών με περιοχες τής
Ούγγρικής πεδιαδας προκειμενού να
αντιμετώπιστούν ζήτήματα πού σχετιζονται με τις κοινώνικο-πολιτικες διαφοροποιήσεις τής περιοχής

Τον Οκτώβριο τού 2011, πραγματοποιήθήκε στήν περιοχή μια σύστήματική ύψήλής αναλύσής γεώφύσική ερεύνα
(magnetic gradiometry και GPR). Σύνολικα τρεις διαφορετικες ενοτήτες ερεύνήθήκαν στήν περιοχή τού οικισμού
(περιοχή Α) και στήν περιοχή τού νεκροταφειού (περιοχες Β και Γ). Δεδομενού
οτι ή γεώφύσική ερεύνα στοχεύε στήν
χαρτογραφήσή ταφών μικρών διαστασεών, πραγματοποιούνταν επι τοπού
δοκιμαστικες ανασκαφες για τήν εξακριβώσή τών στοχών πού καθοριζονταν
απο τα γεώφύσικα σήματα. Η περιοχή
τού οικισμού ερεύνήθήκε με τή δειγματολήψια 0,5 μετρο και στις δύο κατεύθύνσεις καλύπτοντας σύνολική εκτασή
πανώ απο 13 στρεμματα. Η περιοχή τού
νεκροταφειού (περιοχες Β και Γ) καλύφθήκαν με πύκνοτερή δειγματολήψια (25
εκατοστα και στις δύο κατεύθύνσεις)
καλύπτοντας εκτασή πανώ απο 12. Στή
φασή ΙΙ, πού ύλοποιήθήκε κατα τήν περιοδο τής πρώτής εβδομαδας τού Απριλιού τού 2013, οι μαγνήτικες μετρήσεις
επεκταθήκαν σε περισσοτερα τμήματα
τής περιοχής Γ, ενώ οι μεθοδοι τής ήλεκτρικής αντιστασής τού εδαφούς και ή
ήλεκτρική αγώγιμοτήτα (EM) διεξήχθήσαν στις περιοχες Β και Γ. Στή Φασή ΙΙ,

immediately after the completion of
them, upon targets that were pinpointed
especially from the magnetometry signals. The area of the settlement was surveyed 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 period of the first week of April of 2013,
the magnetic measurements expanded
in more sections of Area C, whereas both
soil resistance and electrical conductivity (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 measurements 1900 square meters.
As it was expected from previous experience in the surveying of prehistoric or
even historic cemeteries, the geophysical
prospection was a difficult and challenging 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 create sufficient signal to be clearly identified by the magnetic signals. Strong dipole anomalies originated mainly from
metal fragments. Pits and burials were
registered below the range of +/-5nT/m
making clear that their magnetic signature is close to the noise levels and the
general magnetic background of the region. 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 signals 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 instrument. Similarly, more than 30 magnetic
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οι μαγνήτικες μεθοδοι καλύψαν πανώ
απο 7 στρεμματα, οι EM τεχνικες 11
στρεμματα και οι μετρήσεις τής αντιστασής τού εδαφούς 2 στρεμματα.
Όπώς ήταν αναμενομενο απο τήν προήγούμενή εμπειρια στήν αποτύπώσή
προιστορικών ή ακομα και ιστορικών
νεκροταφειών, ή γεώφύσική ερεύνα
ήταν ενα δύσκολο και απαιτήτικο εργο.
Η ελλειψή κτερισματών μεσα στις ταφες, ή εντατική αγροτική καλλιεργεια
τού εδαφούς και οι σύγχρονες επεμβασεις ειχαν ώς αποτελεσμα οι ταφοι να
μήν δήμιούργούν επαρκες σήμα το οποιο
θα μπορούσε να εγγραφει στις μαγνήτικες μετρήσεις. Οι ισχύρες διπολικες ανώμαλιες προήλθαν κύριώς κύριώς απο
μεταλλικα θραύσματα. Οι ταφοι και οι
αποθετες εμφανιζονται με τιμες τού μαγνήτικού πεδιού κατώ απο το εύρος +/5 nT/ m καθιστώντας σαφες οτι ή μαγνήτική ύπογραφή τούς ειναι κοντα στα
επιπεδα θορύβού και τo γενικο μαγνήτικο ύποβαθρο τής περιοχής. Ακομή και ή
εφαρμογή εξειδικεύμενών μεθοδών επεξεργασιας (FFT και Euler τεχνικες), επιβεβαιώσε οτι τα αύξήμενα επιπεδα θορύβού πού ύπαρχούν εντος τής ζώνής
οργώματος μπορει να εχούν επισκιασει
τα αρχαιολογικα σήματα πού προερχονται απο τις βαθύτερες πήγες. Περιπού
44 ανώμαλιες αγώγιμοτήτας τού εδαφούς και 16 μαγνήτικες ανώμαλιες τού
εδαφούς εντοπιστήκαν απο τις γεώφύσικες μετρήσεις, λαμβανοντας ύποψή
ολες τις διαφορετικες σύχνοτήτες τού
GEM-2. Ομοιώς, περισσοτερες απο 30
μαγνήτικες ανώμαλιες εχούν αναγνώριστει και ταύτοποιήθει εχοντας αύξήμενο
αρχαιολογικο ενδιαφερον. Κατα παρομοιο τροπο, οι ανώμαλιες τής ήλεκτρικής
αντιστασής αναγνώριστήκαν με βασή
τήν ύπογραφή τούς και τήν τοπική αντιθεσή πού ειχαν σε σχεσή με το περιβαλλον. Πρεπει να σήμειώθει οτι παρα τις
δύσκολιες και τις προκλήσεις στον εντοπισμο πιθανών τοποθεσιών ύπαρξής
ταφών, οι ανασκαφικες τομες πού ακολούθήσαν αποκαλύψαν μια σειρα απο
ταφούς πού σύσχετιζονται με τις αντιστοιχες γεώφύσικες ύπογραφες.

anomalies were recognized and identified 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 difficulties and the challenges in locating potential grave sites the subsequent excavation trenches revealed a number of
graves that are correlated with the corresponding geophysical signatures.
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Trapeza, Aigio

Τραπεζά, Αίγιο
Η Τραπεζα βρισκεται σε ενα πλατώμα με
ύψομετρο 440m στα ΝΔ τού Αιγιού. Στή
γύρώ περιοχή εκτεινεται οικισμος πού
πιθανολογειται να ανήκει στήν πολή
τών Ρύπών (μήτροπολή τού Κροτώνα
τής Κατώ Ιταλιας), ενώ στο πλατώμα
εχούν βρεθει τα καταλοιπα δύο αρχαιών
ναών, Αρχαικής και Γεώμετρικής περιοδού, κτισμενών ο ενας πανώ στα θεμελια
τού αλλού. Ο λατρεύτικος χαρακτήρας
τών οικοδομήματών διαπιστώθήκε απο
τα εύρήματα τής ανασκαφής τα οποια
σύμπεριλαμβανούν θύσιες και πύρες. Σε
αντιθεσή με τις σύστήματικες καλλιεργειες πού λαμβανούν χώρα στήν περιοχή
και τήν λιθολογήσή απο τον χώρο, ο εκατομπεδος
Αρχαικος
ναος
(16,84x31,56m), δώρικού ρύθμού, βρισκεται σε πολύ καλή καταστασή διατήρήσής και αποτελει εναν απο τούς μεγαλύτερούς ναούς τής Πελοποννήσού. Σύγχρονώς, ο Γεώμετρικος Ναος σώζεται σε
ύψος τεσσαρών δομών και αποτελειται
απο θεμελια απο αργολιθοδομή. Οι γεώφύσικες διασκοπήσεις στήν περιοχή
πραγματοποιήθήκαν με τις μεθοδούς
τού γεώρανταρ, τών μαγνήτικών μετρήσεών και τής ήλεκτρικής αντιστασής
τού εδαφούς και επικεντρώθήκαν σε
τμήμα τού χώρού, κύριώς ανατολικα και
νοτια απο τον ναο.
Η μεθοδος τής ήλεκτρικής αντιστασής
εδώσε καποιες ενδειξεις για τήν παρούσια αρχιτεκτονικών καταλοιπών ιδιαιτερα στις περιοχες τών ανώμαλιών R4, R6,
R7, R8 & R9 οι οποιες χαρακτήριζονται

Trapeza is located SW of Aigio on a plateau with an altitude of 440m. The settlement that is extended in surrounding
area is likely to belong to the city of Ripon. 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 preserved and is one of the largest temples
in the Peloponnese. At the same time,
the Geometric temple is also very well
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απο ύψήλες τιμες τής ήλεκτρικής αντιστασής και προσανατολισμο προς τα ΝΑ
-ΒΔ. Οι μαγνήτικες μετρήσεις νοτια τού
στεγαστρού τής ανασκαφής ειναι κατα
βασή μεμονώμενες ύποδεικνύοντας οτι
προερχονται απο ανθρώπογενεις παρεμβασεις, πιθανώς νεώτερες. Αντιθετα στις
περιοχες στα ΒΑ και ανατολικα τού ναού
εμφανιζονται γραμμικες μαγνήτικες ανώμαλιες πού θα μπορούσαν να σύνδεονται με τήν παρούσια αρχιτεκτονικών
κατασκεύών. Επισής εντονες και διακριτες ανώμαλιες παρούσιαζονται σε ολή
τήν περιοχή διερεύνήσής απο τήν χαρτογραφήσή τών ανακλαστήρών τού γεώρανταρ. Η σύνολική διαγραμματική ερμήνεια τών γεώφύσικών μετρήσεών δειχνει οτι οι περιοχες στα νοτια και στα
ανατολικα τού ναού απεικονιζούν αρχιτεκτονικες δομες πού σύνδεονται με τον
ναο, ή αλλα διασκορπισμενα αρχιτεκτονικα μελή αύτού. Επισής πιθανοι στοχοι
για μελλοντική διερεύνήσή βρισκονται
στα ανατολικα και βορεια τής ανασκαφής.

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 provided some evidence of architectural remains particularly in the areas of anomalies R4, R6, R7, R8 & R9 which are characterized by high resistivity values and
SE-NW orientation. The magnetic measurements towards the south of the excavation trench suggest isolated anomalies
originating from probably younger human 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 presence of architectural structures. Furthermore strong and distinct anomalies also
appear throughout the area of investigation by the mapping of ground penetrating radar reflectors. The overall diagrammatic interpretation of the geophysical 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 associated with the temple. Additional potential targets for future investigations are
also registered to the east and north of
the temple.
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Υpereia Krini, Velestino, Thessaly

Υπέρεια Κρήνη, Βελεστίνο, Θεσσαλία
Η Υπερεια Κρήνή τοποθετειται στο Βελεστινο, κώμοπολή τού Νομού Μαγνήσιας, τής Περιφερειας Θεσσαλιας πού βρισκεται σε ύψομετρο 120 μετρών, στο
νοτιοανατολικο ακρο τού Θεσσαλικού
Καμπού και απεχει 17 Km. δύτικα τού
Βολού και 40 Km νοτιοανατολικα τής
Λαρισσας. Οι γεώφύσικες ερεύνες, πού
πραγματοποιήθήκαν τον Νοεμβριο τού
2013 με τήν μεθοδο τού γεώρανταρ, επικεντρώθήκαν σε τμήμα τού χώρού ώς
προεκτασή τών δύο σκαμματών και Υperia Krini is located in Velestino
στοχος τών ερεύνών ήταν ο εντοπισμος (Thessaly) at an altitude of 120 m. The
geophysical investigations took place at
the site during November 2013 employing 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 diagrammatic interpretation of the GPR anomalies depict strong reflectors in the locations A2 and A3 that are correlated with
buried piles of rocks due to demolished
constructions. Anomaly A2 shows a better 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 boarders of Heperia Krini. Two candidate subsurface structures (A4 & A5) are regisοικοδομικών κτισματών τού μνήμειού. Η tered between anomalies A2 and A3. The
σύνολική διαγραμματική ερμήνεια τών general impression of the geophysical
γεώφύσικών μετρήσεών δειχνει οτι οι survey shows architectural residues burπιο ισχύροι ανακλαστήρες εμφανιζονται
στις περιοχες Α2 και Α3, οπού με βασή
τα αποτελεσματα τών προσφατών ανασκαφών, φαινεται οτι προκειται για τήν
παρούσια λιθοσώρών πού προερχονται
απο γκρεμισμενες κατασκεύες. Η ανώμαλια Α2 φαινεται να ειναι σε μια πιο
καλή καταστασή διατήρήσής, αφού τμή-

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

ματα τών τοιχοδομών τού αρχιτεκτονικού σύγκροτήματος πού εμφανιζεται
στο σύγκεκριμενο σήμειο φαινεται να
οριοθετούν διαφορετικα δώματια Γενικα, το σύγκεκριμενο αρχιτεκτονικο σύγκροτήμα φαινεται να επεκτεινεται σε
μια εκτασή περιπού 15x15m και να αποτελειται απο τούλαχιστον 3-4 δώματια.
Νοτιοτερα, ή γραμμική ανώμαλια Α6
φαινεται να σχετιζεται με ενα τοιχο ο
οποιος εκτεινεται βορειοτερα τού νεώτερού τσιμεντενιού τοιχιού πού οριοθετει τον χώρο τής Κρήνής οπώς αύτος
ειχε διαμορφώθει απο τις Δήμοτικες Αρχες. Τελος, αναμεσα στις ανώμαλιες Α3
και Α6 και δύτικα τής ανώμαλιας Α2,
εξαπλώνονται 2 ακομα χαρακτήριστικα,
Α4 και Α5, τα οποια και αποτελούν ύποψήφιούς στοχούς. Στο σύνολο τούς τα
αρχιτεκτονικα καταλοιπα στήν περιοχή
δειχνούν μια μή σύνεχομενή επεκτασή,
αλλα περισσοτερο διασπορα, ενώ φαινεται να επεκτεινονται απο επιφανειακο
βαθος μεχρι και τούλαχιστον 1.5-2m
απο τήν επιφανεια τού εδαφούς.

ied in a maximum depth of 1.5 m, that
are mostly dispersed without a continuous expansion.
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Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα
Other Research Projects

THALES—GEODIAMETRIS

ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ
Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την
Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από
την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων
Η παραγώγή ελαιολαδού αποτελει μια
απο τις πιο σήμαντικες δραστήριοτήτες
στή εύρύτερή περιοχή τής Μεσογειού με
τήν ετήσια παραγώγή να ξεπερνα τούς
2.600x103 τονούς, και τήν Ελλαδα να
κατεχει τήν τριτή θεσή παγκοσμιώς μετα τήν Ισπανια και τήν Ιταλια. Οι εύεργετικες ιδιοτήτες τού ελαιολαδού στήν ανθρώπινή ύγεια ειναι γνώστες απο τήν
αρχαιοτήτα. Ωστοσο οι τεχνικες παραγώγής τού μπορούν να προκαλεσούν
σήμαντικα περιβαλλοντικα προβλήματα
επειδή κατα τήν κατεργασια τού ελαιοκαρπού, παραλλήλα με το ελαιολαδο,
παραγεται και μια σειρα παραπροιοντών οπώς ο ελαιοπύρήνας, τα ελαιοφύλλα και μια σήμαντική σε ογκο και
οργανικο φορτιο ποσοτήτα ύγρών αποβλήτών.
Οι μεθοδοι τής γεώ-πλήροφορικής σύμπεριλαμβανομενών τών γεώφύσικών
διασκοπήσεών και τής δορύφορικής τήλεπισκοπήσής, βρισκούν εφαρμογή στήν
επιλύσή διαφορών περιβαλλοντικών
προβλήματών. Η αναλύσή τών δορύφορικών εικονών και ή χρήσή τών Γεώγραφικών Σύστήματών Πλήροφοριών παρεχούν ικανοποιήτική χώρική αναλύσή σε
διαφορες κλιμακες. Στοχος τής σύγκεκριμενής ερεύνήτικής προτασής ειναι ή
ολοκλήρώμενή και σύνδύαστική εφαρμογή τών μεθοδών γεώ-πλήροφορικής
με σκοπο τή μελετή και κατανοήσή τών

Olive oil production is one of the most
important activities in the wider Mediterranean region with the annual production 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 production/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 constituents.

The methods of the geo-informatics, including geophysical, chemical surveys
and satellite remote sensing, find application in resolving various environmental problems as well as, in supporting the
target groups (regions, prefectures, municipalities and environmental companies) to sustainable manage such problems. The analysis of satellite images and
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μήχανισμών περιβαλλοντικής ύποβαθμισής απο τήν διαθεσή αποβλήτών τών
ελαιοτριβειών και τον καθορισμο ενος
στρατήγικού πλαισιού για τήν αντιμετώπισή αύτού τού προβλήματος

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

The main objectives of GeoDIAMETRIS
Οι επιδιώκομενοι στοχοι τού προγραμ- are the following:
ματος ειναι οι παρακατώ:
 Carry out initial registration of all the
olive oil mills in operation in Crete to
 Να πραγματοποιήθει αρχικα καταγραφή τού σύνολού τών ελαιοτριβειών
record the current status of the waste
πού βρισκονται σε λειτούργια στήν
disposal sites.
Κρήτή και να καταγραφει ή ύφισταμε-  Geo-informatics/GIS and Satellite Techνή καταστασή τών περιοχών διαθεσής
nologies/Remote Sensing will be apαποβλήτών ελαιοτριβειών.
plied for the recognition/localisation of
 Να διερεύνήθει ή δύνατοτήτα εντοπιplaces of deposition of wastes from olσμού περιοχών διαθεσής αποβλήτών
ive mills with the ultimate goal of the
automatic/semi-automatic recognition
ελαιοτριβειών μεσώ τής επεξεργασιας
of the waste disposal areas.
και αναλύσής δορύφορικών εικονών
διαφορετικής χώρικής αναλύσής και  To select representative areas of olive
oil mills waste disposal for a pilot imφασματικής μπαντας.
plementation of integrated geoinfor Να πραγματοποιήθούν περιοδικες φύσικοχήμικες αναλύσεις δειγματών εδαmation technologies.
φούς και νερού για τον καθορισμο τών  Soil and water samples will be collected
φύσικοχήμικών παραμετρών τού ύπεperiodically to determine the physicoδαφούς πού θα μπορούσαν να χρήσιchemical parameters of the subsoil in
μοποιήθούν για τήν περιβαλλοντική
selected disposal sites.
αξιολογήσή τού ύπεδαφούς.
 Monitoring of the pollution through
 Να πραγματοποιήθούν περιοδικες γεtime-lapse geophysical techniques
ώφύσικες διασκοπήσει (εφαρμοζοντας  Introduction of the bio-geophysical
methods in Greece through the develσύνδύαστικες τεχνικες (ήλεκτρική τοopment of quantitative relationships
μογραφια, μετρήσεις ήλεκτρομαγνήτιbetween the geophysical/chemical paκού πεδιού, γεώρανταρ, επαγώμενή
rameters and the waste / waste degraπολώσή, φύσικο δύναμικο), για τήν
διαχρονική παρακολούθήσή διαφορεdation processes.
τικών φύσικών χαρακτήριστικών τού  Development of an automatic warning
ύπεδαφούς.
system for the continuous environmen Να εξεταστει ή δύνατοτήτα διατύπώtal control for the early detection of
σής ποιοτικών και ποσοτικών σχεσεών
pollutants leaching in the subsoil.
σύσχετισής μεταξύ τών παραμετρών
τών γεώχήμικών αναλύσεών και τών
παραμετρών πού δύναται να ύπολογιστούν μεσώ τών μεθοδών γεώφύσικής
διασκοπήσής.
 Να δήμιούργήθει ενα αύτοματοποιήμενο και ολοκλήρώμενο σύστήμα εντοπισμού και παρακολούθήσής τών περιβαλλοντικών επιπτώσεών γύρώ απο
τις περιοχες διαθεσής τών αποβλήτών
τών ελαιοτριβειών.
 Να γινει αναλύσή και εκτιμήσή τής επικινδύνοτήτας (Risk Assessment modeling) μεσώ Γεώγραφικών Σύστήματών
Πλήροφοριών (GIS) και να προταθούν
λύσεις για τήν αποκαταστασή τών πε-
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ριβαλλοντικών επιπτώσεών.
Η διαχύσή τών αποτελεσματών τής
ερεύνήτικής προσπαθειας με παρούσιασεις σε επιστήμονικα σύνεδρια και
τήν σύγγραφή επιστήμονικών εργασιών.
Tο εργο χρήματοδοτειται απο το Ε.Π
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
στα πλαισια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με
ποσοστο 100% και σύμμετεχούν: 1) το
Τεχνολογικο Ίδρύμα Κρήτής (ύπεύθύνος
φορεας), 2)το Ίδρύμα Τεχνολογιας
Έρεύνας-Ινστιτούτο
Μεσογειακών
Σπούδών, 3) το Ινστιτούτο Εδαφολογιας
Αθήνών - Ελλήνικος Γεώργικος Οργανισμος ΔΗΜΗΤΡΑ.



Το Εργαστήριο εχει αναλαβει και σύμμετεχει σε σύγκεκριμενες δρασεις τού προγραμματος οπώς α) ή καταγραφή τής
ύφισταμενής καταστασής τών ελαιοτριβειών και τών περιοχών διαθεσής αποβλήτών ελαιοτριβειών στήν Κρήτή και
τής δήμιούργιας μιας βασής δεδομενών
σε Γεώγραφικα Σύστήματα Πλήροφοριών για τήν αποθήκεύσή και διαχειρισή
τών πλήροφοριών πού θα σύλλεχθούν,
β) ο εντοπισμος περιοχών διαθεσής αποβλήτών ελαιοτριβειών μεσώ τής επεξεργασιας και αναλύσής δορύφορικών
εικονών διαφορετικής φασματικής και
χώρικής αναλύσής, γ) ή εκτελεσή σύνδύαστικών γεώφύσικών διασκοπήσεών
για τήν διαχρονική παρακολούθήσή τού
ύπεδαφούς διαθεσής αποβλήτών ελαιοτριβειών σε ενα σύγκεκριμενο πεδιο εφαρμογής (Αλικιανος, Χανια), δ) ή δήμιούργια ενος προτύπού αύτοματοποιήμενού σύστήματος για τήν παρακολούθήσή τών περιβαλλοντικών επιπτώσεών
γύρώ απο τις περιοχες διαθεσής αποβλήτών, ε) ή σύσχετισή παραμετρών
γεώχήμικών αναλύσεών με τα αποτελεσματα τών γεώφύσικών διασκοπήσεών
στ) ή αναλύσή και εκτιμήσή τής επικινδύνοτήτας για το περιβαλλον απο τήν
διαθεσή τών αποβλήτών ελαιοτριβειών
μεσώ Γεώγραφικών Σύστήματών Πλήροφοριών, ζ) ή διαχύσή τών αποτελεσματών και διαδικτύακή παροχή τών
αποτελεσματών τού εργού.

The Laboratory participates and supervises specific actions of the project like:
a) the recording of the current situation
of Olive Oil Mill Wastes (OOMW) disposal 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 satellite images, c) the implementation of
integrated geophysical methods for
monitoring the subsurface properties in
a controlled OOMW site (Alikianos, Chania), d) the construction of an autonomous and automated monitoring system
suitable for waste disposal sites, e) the
expression of correlation factors between chemical and geophysical parameters, f) the risk assessment analysis of
waste disposal sites using GIS, g) the dissemination 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

Determination of potential solutions
through sensitivity analysis and risk
assessment Dissemination of project’s
results and achievements through
workshops, conferences and publications.
GEODIAMETRIS is 100% financed by the
Operational Programme “Education and
Lifelong Learning” under the framework
of NSRF 2007-2013 and it is implemented by 1) theTechnological Educational
Institute of Crete - TEI Crete
(supervisor), 2) the Institute for Mediterranean Studies-Foundation for Research & Technology, 3) the Soil Science
Institute Athens
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THALES—GEOCHARACTERIZATION
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ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδυαστική Χρήση Γεωφυσικών & Γεωτεχνικών Μεθόδων
Ενώ οι γεώτεχνικες δοκιμες παρεχούν με
ακριβεια τις γεώτεχνικες παραμετρούς
με το βαθος, ή κατασκεύή τών γεώτρήσεών και ή εκτιμήσή τών γεώτεχνικών
παραμετρών, ειναι ιδιαιτερα δαπανήρή,
ασαφής και χρονοβορα διαδικασια. Οι
γεώφύσικες μεθοδοι ειναι αποτελεσματικες στή διερεύνήσή τού ύπεδαφούς,
αλλα τα αποτελεσματα τούς δεν μπορούν αμεσα να μεταφραστούν σε μεταβολή τών γεώτεχνικών παραμετρών. Με
σκοπο τή πλήρεστερή μελετή τού ύπεδαφούς, σε σταθμούς επιταχύνσιογραφών τού Ε.Δ.Ε. (Εθνικού Δικτύού Επιταχύνσιογραφών), θα εκτελεστούν σύμπλήρώματικες γεώτεχνικες και τεχνικογεώλογικες εργασιες ενώ ταύτοχρονα
θα εκτελεστούν γεώφύσικες διασκοπήσεις. Το σύνολο τών δεδομενών θα επιτρεψει τή σύσχετισή τών φύσικομήχανικών παραμετρών (απο εργαστήριακες/
επιτοπού δοκιμες) με τις γεώφύσικες
παραμετρούς. Επιπλεον, τα δεδομενα
αύτα θα επιτρεψούν τή διερεύνήσή γεώτεχνικών προβλήματών καθώς και τής
αποκρισής τών σχήματισμών πού δομούν τήν περιοχή σε ενδεχομενή δύναμική – σεισμική φορτισή (προτασή κανονικοποιήμενών ελαστικών φασματών
σχεδιασμού).

The estimation of the strong motion parameters for the shallow geological formations is essential for engineering seismology and soil mechanics. For this reason, the sites of the accelerometer network 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 phenomena related to the static stress field variation and 2) the proposal of normalized
elastic spectra for construction planning.
In geotechnical engineering, apart from
static loads, dynamic ones are also applied e.g. mechanical oscillations, seismic
loads etc. Soil properties related to dynamic loads are shear wave velocity
(Vs), shear modulus (G) attenuation factor (D) and Poisson ratio (ν). There is a
variety of laboratory or in situ methods
which investigate the soil behavior under conditions of low or high stress level.
In this research project, both geotech-
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Για περισσότερες πληροφορίες:
For more information:
http://
temp2.ims.forth.gr/
http://
www.ims.forth.gr/
project.php?
c=46&l=g&s=&pid=63
&d=7

Στοχος τής σύγκεκριμενής ερεύνήτικής
προτασής ειναι σε επιλεγμενες θεσεις να
σύγκεντρώθούν γεώτεχνικα και σεισμολογικα δεδομενα και να σύσχετιστούν με
δεδομενα γεώφύσικών διασκοπήσεών,
προκειμενού να γινει βαθμονομήσή και
σύσχετισή τών επιμερούς μεθοδών.

nical and geophysical methods are proposed for the estimation of the mechanical soil parameters. The plethora of parameters encountered in geotechnical
problems requires both laboratory and
in situ tests and relevant boreholes.
This project will focus on:

Η διαδικασια αύτή θα επιτρεψει:
the influence of dynamic loads on geotechnical 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 Seismic Code (GSC2000) and the Eurocode
(EC8).


Τή διερεύνήσή τής επιρροής τών δύναμικών φορτισεών σε γεώτεχνικα φαινομενα πού σύσχετιζονται με μεταβολες τού στατικού πεδιού τασεών.
 Τή διερεύνήσή τής θεώρήτικής και πειραματικής εκτιμήσής τής επιδρασής
τών τοπικών εδαφικών σύνθήκών στή
δύναμική αποκρισή τών σχήματισμών
σε περιπτώσή σεισμικής φορτισής και
τή διατύπώσή προτασεών με τα κανονικοποιήμενα ελαστικα φασματα σχεδιασμού και σύγκρισή με τον ΕΑΚ και
τον EC8.
 Τή σύσχετισή μεταξύ τών φύσικομήχανικών και γεώφύσικών παραμετρών.


Tο εργο χρήματοδοτειται απο το Ε.Π
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
στα πλαισια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με
ποσοστο 100% και οι σύμμετεχοντες
φορεις ειναι: 1) το Πολύτεχνειο Κρήτής
(Σύντονιζον φορεας), 2) το Τεχνολογικο
Ίδρύμα Κρήτής, 3) το Εθνικο Μετσοβειο
Πολύτεχνειο, 4) το Ινστιτούτο Τεχνικής
Σεισμολογιας και Αντισεισμικών Κατασκεύών, 5) το Ίδρύμα Τεχνολογιας
Έρεύνας-Ινστιτούτο
Μεσογειακών
Σπούδών.
Στο πλαισιο τού εργού το Εργαστήριο
εχει αναλαβει τήν σύλλογή, επεξεργασια
και ερμήνεια δεδομενών ήλεκτρικής τομογραφιας στο αστικο περιβαλλον πού
βρισκονται οι επιταχύνσιογραφοι, τήν
σύσχετισή
τών
γεώήλεκτρικώνγεώτεχνικών δεδομενών και τήν κατασκεύή μιας WEB_GIS εφαρμογής για τήν
παρούσιασή τών χώρικών δεδομενών
(γεώλογικα, γεώφύσικα κλπ) πού θα
σύλλεχθούν κατα τήν διαρκεια τού
εργού.

The Project is 100% financed by the Operational Programme “Education and
Lifelong Learning” under the framework
of NSRF 2007-2013 and the participating institutes are the: 1)Technical University of Crete (supervisor), 2) Technological Institute of Crete, 3) National
Technical University of Athens, 4) Institute 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 collection, processing and interpretation of
electrical resistivity tomography data
collected from urban environment
where are the accelerators, the correlation between geoelectrical-geotechnical
data and the construction a WEB_GIS
platform for the presentation of the spatial data (geological, geophysical, etc.)
collected during the project.
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THALES
Island Cultures in a Diachronic Perspective: the Case of Therasia

ΘΑΛΗΣ: Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: Η
περίπτωση της Θηρασίας
Αντικείμενο τής έρεύνας είναι ή σύνολική εικονα τού χώρού και τών κοινώνικών ομαδών καθώς και τού μεταβαλλομενού τοπιού πού αύτες διαμορφώσαν τή Θήρασια, σε διαχρονική οπτική,
απο τα πρώτα σήμεια τής ανθρώπινής
παρούσιας εώς τήν προσφατή εποχή. Η
Θήρασια ειναι ενα εξαιρετικο πεδιο για
μια τετοιού ειδούς ερεύνα γιατι διατήρειται εν πολλοις αλώβήτή απο τή σύγχρονή αναρχή αναπτύξή. Η αναγκαιοτητα μιας τέτοιας μελέτής είναι επιτακτική λογώ τής απούσιας μελετών σχετικών με τήν ιστορια τού νήσιού και τής
αλλοιώσής πού θα επιφερει ή διαφαινομενή ραγδαια αναπτύξή. Η προτεινομενή
ερεύνα θα συμβαλει στήν κατανοήσή
τής ιστοριας ολοκλήρού τού νήσιώτικού
σύμπλεγματος και θα αποτελεσει αναγκαια προύποθεσή για τον σχεδιασμο
τής στρατήγικής αναπτύξής τού νήσιού.
Οι μεθοδοι ειναι πολλαπλες, απο διαφορα επιστήμονικα πεδια και σύγκλινούν
στον ιδιο στοχο: τήν διεπιστήμονική και
διαχρονική προσεγγισή μιας μικρής νήσιώτικής κοινώνιας. Ιδιαιτερα θα μελετήθει ή παραδοσιακή χώροτακτική οργανώσή, οπώς ειναι εγγεγραμμενή στο
τοπιο και στήν ανθρώπινή αντιλήψή.
Παραλλήλα θα πραγματοποιήθει αρχαιολογική και ιστορική μελετή, δήλαδή
αρχαιολογική
ερεύνα
επιφανειας,
ερεύνα τών πήγών (αρχαιοτήτα, μεσαιώνας, νεοτερή περιοδος) και διασκοπήσεις για τον εντοπισμο ανθρώπογενών
καταλοιπών τού ύπεδαφούς. Η ερεύνα
περιλαμβανει καταγραφή και μελετή
τών προσφατών ιστορικών μαρτύριών
οπώς ή βιομήχανική εκμεταλλεύσή τής
θήραικής γής τον 19ο αι., και οι τροποι
καταλήψής και εκμεταλλεύσής τού χώρού. Σήμαντικος παραγοντας ειναι ή
μελετή τού «μακριού» γεώλογικού χρονού και τών εκρήξιακών επεισοδιών πού
σύνδιαμορφώσαν το τοπιο, τούς φύσικούς πορούς και τις ανθρώπινες νοοτροπιες. Τελος μεσώ τής κοινώνικής ανθρώ-

The project tries to investigate the space,
the social groups and the changing landscape 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 development. The proposed research will contribute to understanding the history of
the entire archipelago and will draw di-
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Για περισσότερες
πληροφορίες:
http://
therasiaproject.web.au
th.gr/index.htm
For more information:
http://
therasiaproject.web.auth.gr/
index_english.htm

πολογιας θα γινει προσπαθεια κατανοήσής τών πολύπλοκών και αντιφατικών
σχεσεών με τον ισχύρο γειτονα, τήν Θήρα. Βαρύνούσα σήμασια θα δοθει στήν
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις τεχνικές
τής μελετής τού ιστορικού τοπιού, μεσα
απο τήν καταγραφή και αναλύσή τού
δομήμενού και αδομήτού χώρού, τήν
αρχαιολογική ερεύνα επιφανειας και τις
διασκοπήσεις, οπώς και στή σύμβολή
τής ερεύνας για τήν ήπια και λελογισμενή αναδειξή τού νήσιού. Το επιδιωκομενο αποτέλεσμα είναι μία διαχρονική
χαρτογραφήσή τής ανθρώπινής παρούσιας στο νήσι οπού θα αναδειχθούν οι
επιλογες, οι δεσμεύσεις, οι αλλαγες, οι
σύνεχειες και οι ασύνεχειες.

rections for planning the strategic development of the island. A multidisciplinary
and interdisciplinary team will systematically work in order to approach from
various perspectives the society of this
small island. Particular attention will be
given to the traditional land-use planning 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 anthropology will attempt to understand the
complex and contradictory relationship
Tο εργο χρήματοδοτειται απο το Ε.Π with the powerful neighbor, Thera. SpeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ cific attention will be given to the trainστα πλαισια τού ΕΣΠΑ 2007-2013 με ing of undergraduate and graduate stu-
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ποσοστο 100% και οι σύμμετεχοντες
φορεις ειναι: ) το Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής (σύντονιζον φορεας), 2) το Πανεπιστήμιο Κρήτής, 3)
το Ιονιο Πανεπιστήμιο, 4) το Ίδρύμα
Τεχνολογιας Έρεύνας-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών
Στο σύγκεκριμενο προγραμμα το Εργαστήριο εχει αναλαβει τήν πραγματοποιήσή σύνδύαστικών γεώφύσικών
διασκοπήσεών (ήλεκτρική και μαγνήτική χαρτογραφήσή, γεώρανταρ) σε επιλεγμενες θεσεις τού νήσιού τής Θήρασιας. Η επιλογή τών θεσεών θα βασιστει σε αρχαιολογικα στοιχεια και κύριώς απο τα αποτελεσματα τής επιφανειακής ερεύνας και θα επικεντρώθει
κύριώς στις περιοχες εκεινες πού εχει
εντοπιστει μεγαλή πύκνοτήτα αρχαιολογικών καταλοιπών απο τήν επιφανειακή ερεύνα. Μεχρι σήμερα εχούν
πραγματοποιήθει δύο γεώφύσικες επισκεψεις το 2012 και το 2013, ενώ ή
γεώφύσικες μετρήσεις προβλεπεται να
ολοκλήρώθούν μεσα στο 2014. Επισής
στο πλαισιο τού προγραμματος θα γινει σύνταξή εκπαιδεύτικών σήμειώσεών πού θα περιγραφούν τις γεώφύσικες τεχνικες πού εφαρμοζονται στήν
αρχαιολογική ερεύνα και τα βασικα
σταδια επεξεργασιας τών δεδομενών.
Οι σήμειώσεις αύτες θα απεύθύνονται
κύριώς για τήν ενήμερώσή τών φοιτήτών αλλα και για οποιονδήποτε μήειδικο πού ενδιαφερεται να αποκτήσει
επιπλεον γνώσή στο σύγκεκριμενο αντικειμενο.

dents in the fields of historical landscape, of archaeological survey and geophysical 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, continuities 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 University of Thessaloniki (supervisor), 2)
the University of Crete, 3) the Ionian
University, 4) the Institute for Mediterranean Studies-Foundation for Research & Technology.
In the specific project the Laboratory is
responsible for the integrated application 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 evidence 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. Furthermore under the framework of the
project the Laboratory will undertake
the compilation of technical notes for
students and non-professionals describing the methodology and processing steps of the various geophysical
methods applied in archaeological research.
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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 πρώτες αγροτικες ομαδες στής Εύρώπής εγκατασταθήκαν περιπού το 7500
π.Χ. στήν Θεσσαλια, αναδεικνύοντας αύτήν ώς ενα ενδιαφερον πεδιο για τήν
μελετή και κατανοήσή τού τροπού με
τον οποιο εγινε ή πρώτή διαιρεσή τών
γαιών και ξεκινήσε ή διεκδικήσή τής εδαφικοτήτας τού τοπιού απο μήιεραρχικες, ισοτιμες ανθρώπινες ομαδες.
Εξαιτιας παραγοντών πού σχετιζονται
με τα ιδιαιτερα γεώμορφολογικα χαρακτήριστικα τού Θεσσαλικού τοπιού, πού

Settled by the first farming groups of
Europe around 7500 BC., Neolithic Thessaly 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 peculiar geomorphologic features of the
Thessalian landscape, forming a closed
geographical unity with well-defined
limits and sub-divisions, Thessaly is ideal for reconstructing the major habitation patterns of the first Neolithic farm-

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

αποτελούν μια ξεχώριστή γεώγραφική
ενοτήτα με σαφώς καθορισμενα ορια
και ύποδιαιρεσεις, ή Θεσσαλια αποτελει
ενα ιδανικο παραδειγμα για τήν μελετή
τών μοτιβών κατοικήσή τής απο τις
πρώτες Νεολιθικες αγροτικες ομαδες
τής Ελλαδας, σε αμεσή σύναρτήσή με τα
χαρακτήριστικα τού φύσικού και ανtion patterns of the first Neolithic farmθρώπογενούς τοπιού.
ing groups of Greece, in direct relation to
Το σύγκεκριμενο ερεύνήτικο εργο θα the features of the natural and the huδιενεργήσει - για πρώτή φορα - μια σύ- man landscape.
στήματική και εκτενή γεώφύσική
ερεύνα σε ενα αριθμο Νεολιθικών θεσε- The specific project will carry out, for
ών (μαγούλες) τής Θεσσαλιας και προ- the first time, systematic and extensive
κειμενού να επιτεύχθει ο στοχος αύτος geophysical surveys in a number of Neoθα αναπτύχθει μια σύγκεκριμενή γεώ- lithic magoules in Thessaly and in order
φύσική στρατήγική για τήν ταχεια και to achieve this it will design and impleύψήλής αναλύσής διερεύνήσή τού ύπε- ment a specific geophysical strategy for
δαφούς αύτών. Οι γεώφύσικες ερεύνες the fast and high resolution assessment
θα κανούν χρήσή καινοτομών πολύ- of the subsurface of them. Geophysical
διαστατών γεώφύσικών οργανών και surveys will make use of innovative mulτεχνικών (multi-sensor μαγνήτικες δια- ti-component geophysical instrumentaσκοπήσεις, multi-antenna GPR, UAV-IR, tion (multi-sensor magnetic, multiχήμικες και μαγνήτικες αναλύσεις) πού antenna GPR arrays, UAV-IR, chemical
απαιτούνται για τήν εύρεια καλύψή τών and magnetic analyses) needed for the
χώρών, ετσι ώστε να γινει εφικτή ή διε- widespread coverage of the sites, so that
ρεύνήσή ενος μεγαλού αριθμού Νεολιθι- it could be possible to survey a number
κών μαγούλών, προκειμενού να σύνα- of magoules, in order to conclude about
γούμε σύμπερασματα σε σχεσή με τήν the prehistoric village development in
αναπτύξή τών προιστορικών εγκατα- the region and model variations in terms
στασεών και τα οποια μοντελα παραλ- of their construction and space usage
λαγής εγκαταστασεών και εκμεταλλεύ- based on changes in environmental conσής τής γής σύνανταμε σε σχεσή με τις ditions, economy, social organization
διαφοροποιήσεις τών περιβαλλοντικών and warfare.
σύνθήκών, τήν οικονομια, τήν κοινώνική
οργανώσή και τών πιθανών αντιπαλο- Through the parallel comparison of onτήτών μεταξύ τών κοινώνικών ομαδών. going research in other places of eastern
Europe, it would be also possible to exΗ παραλλήλή σύγκρισή τών αποτελε- plore the emergence and evolution of
fortified
villages
and
σματών τής ερεύνας με τήν σύνεχιζομε- nucleated,
νή ερεύνα σε αλλα μερή τής Ανατολικής "tells" (magoulas for the case of ThessaΕύρώπής, θα μπορεσει επισής να διερεύ- ly) in eastern Europe, widening our unνήσει τήν εμφανισή και εξελιξή τής αστι- derstanding in how early urbanization
κοποιήσής, τών οχύρώματικών εγκατα- appeared and how it was organized in
στασεών και τών γαιολοφών/tells terms or territorialism and spatial/social
(μαγούλες για τήν περιπτώσή τής Θεσ- stratification.
σαλιας) στήν Ανατολική Εύρώπή, σύνεισφεροντας στήν κατανοήσή τού τροπού
εμφανισής τής πρώιμής αστικοποιήσής
και τού τροπού με τον οποιο αύτή οδήγήσε στις εννοιες τής χώρικής ιδιοκτήσιας και τής χώρικής/κοινώνικής διαστρώματώσής.

55

Για περισσότερες πληροφορίες:
For more information:
http://
igean.ims.forth.gr/
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AgroStrat - Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L.

AgroStrat - Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L).

LIFE11 ENV/
GR/000951
Project website:
www.agrostrat.gr

Το AgroStrat ειναι ενα φιλοδοξο προγραμμα, το οποιο χρήσιμοποιώντας ώς
παραδειγμα τήν καλλιεργεια τού κελύφώτού φύστικιού, προβλεπει τήν αναπτύξή ολοκλήρώμενής στρατήγικής για
τήν αειφορο διαχειρισή τών εντατικα
καλλιεργούμενών περιοχών τής Μεσογειού, ή οποια, μεσα απο τις δρασεις τού
εργού αναμενεται να οδήγήσει σε μια
ενιαια στρατήγική για τις Μεσογειακες
χώρες. Το εργο επικεντρώνεται επισής
και στήν εκμεταλλεύσή και αξιοποιήσή
τών αποβλήτών τής φύστικιας, τα οποια
σύνήθώς διατιθενται χώρις προήγούμενο ελεγχο σε εδαφή ή καλλιεργειες.
Το εργο θα ξεκινήσει με τον προσδιορισμο τής εκτασής τής περιβαλλοντικής
ύποβαθμισής, τής καταγραφής τών καλλιεργήτικών πρακτικών, τις πρακτικες
διαθεσής και χρήσής τών αποβλήτών
τήν αναπτύξή σύγκεκριμενών προτασεών αειφορού καλλιεργειας και επαναχρήσιμοποιήσής τών αποβλήτών και θα
ολοκλήρώθει με δύο δρασεις επιδειξής,
στή διαρκεια τών οποιών ολες οι πρακτικες και τεχνολογιες πού θα αναπτύχθούν θα εφαρμοστούν σε κλιμακα επιδειξής.
Δεδομενού οτι το εδαφος ειναι ενας κρισιμος παραγοντας για τήν αξιολογήσή
τής περιβαλλοντικής εύαισθήσιας τού
οικοσύστήματος, κύριώς στις Μεσογειακες χώρες λογώ τών ιδιαιτερών κλιματολογικών σύνθήκών, ή παρακολούθήσή και ή διατήρήσή τής ποιοτήτας τού
εδαφούς αλλα και τών ύδατών σε αύτες
τις περιοχες ειναι βασικοι στοχοι τού
εργού, οπώς επισής και ή αναπτύξή εργαλειών παρακολούθήσής τής ποιοτήτας τού εδαφούς τα οποια θα ειναι διαθεσιμα
στούς
τελικούς
χρήστες
(παραγώγοι, φορεις και τοπικες αρχες).
Αύτα τα εργαλεια θα περιλαμβανούν
εργαλεια λήψής αποφασεών και σχεδια-

AgroStrat is an ambitious project which
foresees the development of an integrated scenario for the sustainable management of intensively cultivated Mediterranean areas. This scenario will be integrated to strategy through a series of
actions and by using as an example Pistachia vera L. trees which are intensively cultivated in Aegina Island, Greece for
the last 150 years. Apart from the development 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 environmental 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 ecosystem, 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 project, as well as, the development of monitoring tools which will be available to
end-users (farmers, stakeholders and
local authorities). These tools will include decision making tools and natural
resources plans and will promote continuous monitoring of wastes disposal areas assisting thus planning and implementation of local authorities' policy.
Agrostrat foresees a series of innovative
actions, which are:
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σμού σχετικα με τούς φύσικούς πορούς
(εδαφος, νερο) ώστε, σε σύνδύασμο με
τή σύνεχή παρακολούθήσή τών καλλιεργούμενών περιοχών και τών περιοχών διαθεσής αποβλήτών να διεύκολύνεται ο προγραμματισμος και ή εφαρμογή τής πολιτικής τών τοπικών αρχών.
Το AgroStrat προβλεπει μια σειρα καινοτομών δρασεών:
Προσδιορισμος καταλλήλών Δεικτών
Ποιοτήτας εδαφούς οι οποιοι θα διεύκολύνούν τήν αξιολογήσή τής ποιοτήτας τού εδαφούς, τήν παρακολούθήσή τής ύποβαθμισής τού και τήν αξιολογήσή τού κινδύνού ερήμοποιήσής
σε περιοχες οπού καλλιεργούνται φύστικιες και διατιθενται αποβλήτα.
 Αξιοποιήσή τών αποβλήτών φύστικιας για τήν παραγώγή κομποστ
(compost), προιον με εμπορική αξια
και το οποιο θα μπορει να χρήσιμοποιήθει ώς εδαφοβελτιώτικο. Για τήν
παραγώγή κομποστ θα χρήσιμοποιήθούν και αλλα αγροτικα αποβλήτα
καθώς και φύσικος ζεολιθος ώστε να
επιτεύχθει τελικο προιον το οποιο να
μπορει να χαρακτήρισθει ώς λιπασμα
αργής αποδεσμεύσής. Η κομποστοποιήσή τών αποβλήτών θα σύνεισφερει στήν ανακύκλώσή τού ανθρακα
και τών θρεπτικών σύστατικών στις
περιοχες εφαρμογής. Ειναι σήμαντικο
και θα πρεπει να αναφερθει οτι δεν
ύπαρχει προήγούμενο αξιοποιήσής
αποβλήτών φύστικιας στήν παραγώγή εμπορεύσιμού κομποστ.
 Αναπτύξή Σύστήματος Γεώπλήροφοριας με χρήσή Γεώγραφικών Σύστήματών Πλήροφοριών (GIS-LIS) και
χαρτών καταλλήλοτήτας γής πού θα
επιτρεπούν τήν ελεγχομενή,αειφορο
και χώρις περιβαλλοντικούς κινδύνούς χρήσή τών αποβλήτών τής φύστικιας.
 Αναπτύξή λογισμικού (software) παρακολούθήσής εντατικα καλλιεργούμενών εδαφών. χρήσιμοποιώντας ώς
παραδειγμα τήν καλλιεργεια τού κελύφώτού φύστικιού, το οποιο θα σύνεισφερει στή αειφορο διαχειρισή
τών εντατικα καλλιεργούμενών πε

Development of a set of soil indicators
suitable for pistachio cultivation practices and wastes disposal that could be
used for the determination of soil quality, degradation and desertification
risk.
 Exploitation of pistachio wastes to produce compost, which will be a valuable
marketable product For the production
of compost other agricultural wastes as
well as natural zeolite will be considered 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 Information System (GIS-LIS) and land
suitability maps that will allow controlled and sustainable application of
treated pistachio wastes and will guarantee 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 cultivation of P.vera L. in Aegina island. This
tool will include two cases:(1) use by
individual farmers, (2) network development between farmers and local authorities 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 feedback and updated information regarding guidelines that they have to take in
account for sustainable cultivation of
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ριοχών τής Μεσογειού. Το λογισμικο
αύτο θα ειναι διαμορφώμενο ώστε α)
να μπορει να χρήσιμοποιήθει απο ιδιώτες - παραγώγούς και β) να ύποστήριζει ενα δικτύο ανταλλαγής πλήροφοριας, με τή σύμμετοχή καλλιεργήτών και τοπικών φορεών, οπού
Κεντρο Παρακολούθήσής και Διαχειρισής (Central Management Monitoring Tool - CMMT) εγκατεστήμενο
στήν Περιφερεια Αττικής και στις εγκαταστασεις τών ιδρύματών πού
σύμμετεχούν στο εργο, θα σύλλεγει
δεδομενα και θα παρεχει στούς ενδιαφερομενούς επικαιροποιήμενες πλήροφοριες και οδήγιες σχετικα με ασφαλεις πρακτικες για τήν αειφορο
καλλιεργεια τής φύστικιας. Έτσι, ή
χρήσή αύτού τού λογισμικού θα επιτρεπει σε καλλιεργήτες, τοπικες αρχες και αλλούς φορεις να ελεγχούν τις
καλλιεργούμενες εκτασεις, να προσδιοριζούν πιθανούς κινδύνούς, να
προχώρούν σε πιο λεπτομερή παρακολούθήσή οπού κρινεται αναγκαιο,
να παρακολούθούν τή χρήσή διαθεσιμών φύσικών πορών και, γενικα, να
παρακολούθούν τή διαχειρισή τών
καλλιεργούμενών εκτασεών και τις
διακύμανσεις τής ποιοτήτας τού περιβαλλοντος. Θα κατασκεύαστει επισής
πρακτικος κι εύχρήστος φορήτος εξοπλισμος για τήν αμεσή και επι τοπού
μετρήσή τού pH, τής ύγρασιας και τής
ήλεκτρικής αγώγιμοτήτας, μετρήσεις
οι οποιες θα τροφοδοτούν το λογισμικού και θα διεύκολύνεται ή εξαγώγή
αποτελεσματών και σύμπερασματών.
Το εργο θα ολοκλήρώθει με τήν αναπτύξή λεπτομερώς σχεδιασμενής στρατήγικής και σύγκεκριμενών οδήγιών,
τα οποια θα εκδοθούν με τον τιτλο
«Βελτιστες πρακτικες για τήν αειφορο
καλλιεργεια τού κελύφώτού φύστικιού
και τή διαχειρισή φύσικών πορών».
Μια τετοια ολοκλήρώμενή προσεγγισή
θεώρειται απαραιτήτή ώστε να διατύπώθούν κατεύθύντήριες γραμμες, οροι
και προύποθεσεις εχοντας αντιμετώπισει το εδαφος, τούς παραγώγούς και το
γενικοτερο περιβαλλον ώς αλλήλενδετα σύστατικα ενος ολοκλήρώμενού

pistachio trees. Thus, through this tool,
farmers and local authorities/other
stakeholders will have the opportunity
to screen cultivated areas rapidly, identify potential risky conditions and proceed to detailed monitoring, if necessary, implement resources monitoring
at field and municipal scale allowing,
thus, continuous monitoring of the cultivated 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 periodically feed the monitoring tool.
The project will be integrated using a
carefully designed strategy and specific
guidelines in the form of a "Best practices 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 farmers as an integral system whose components are interrelated. Moreover, soil
quality protection, which is usually ignored, 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 Demeter - Soil Science Institute of Athens,
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σύστήματος. Επιπλεον, ή προστασια τής
ποιοτήτας τού εδαφούς - μια παραμετρος πού σύχνα αγνοειται σε τετοιες
προσεγγισεις-θα ενσώματώθει στις πρακτικες πού θα αναπτύχθούν ώς ενας απο
τούς βασικούς παραγοντες αειφοριας.
Αύτή ή προσεγγισή περιεχει πολλα καινοτομα στοιχεια, ειναι προσεκτικα σχεδιασμενή και θα ύλοποιήθει σταθμιζοντας τεχνικα, οικονομικα, περιβαλλοντικα και κοινώνικα κριτήρια.
Το AgroStrat ύλοποιειται απο τρια ελλήνικα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Εδαφολογιας Αθήνών - Ελλήνικος Γεώργικος Οργανισμος ΔΗΜΗΤΡΑ
 Τμήμα Μήχανικών Ορύκτών Πορών Πολύτεχνειο Κρήτής
 Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών Ίδρύμα Τεχνολογιας και Έρεύνας


Greece
Technical University of Crete - Dept. of
Mineral
Resources
Engineering,
Greece
 Institute for Mediterranean Studies Foundation for Research and Technology, Greece


59

60

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

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

Στρατηγικές για τη Βελτίωση και Προστασία των Εδαφών
από τη Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων στην Μεσόγειο
(PROSODOL)-LIFE / Environmental Policy & Governance
Το σύγκεκριμενο προγραμμα χρήματοδοτήθήκε απο το LIFE-Περιβαλλοντική
Πολιτική και Διακύβερνήσή για τήν περιοδο 2009-2012, εχοντας στοχο τήν
αναπτύξή και εφαρμογή τεχνολογιών
για τήν προστασια, βελτιώσή και αποκαταστασή εδαφών τα οποια δεχονται
επιβαρύνσή απο τή διαθεσή αποβλήτών
ελαιοτριβειών. Στο εργο σύμμετειχαν οι
τρεις μεγαλύτερες ελαιοπαραγώγικες
χώρες παγκοσμιώς, ή Ελλαδα, ή Ισπανια
και ή Ιταλια: Το Ινστιτούτο Εδαφολογιας Αθήνών (Εθνικο ιδρύμα Αγροτικής
Έρεύνας-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ώς σύντονιστής τού
προγραμματος, το Tμήμα Μήχανικών
Ορύκτών Πορών τού Πολύτεχνειού Κρήτής, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών (ΙΤΕ), το Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura-CEBAS και το
Centro Regionale di Sperimentazione e
Assistenza Agricola-CERSAA.
To Εργαστήριο τού ΙΜΣ-ΙΤΕ ανελαβε
δρασεις πού σχετιζονται με τήν προβολή
τού προγραμματος μεσώ τής δήμιούργιας τής επισήμής ιστοσελιδας αύτού, τήν
αναπτύξή βασεών δεδομενών (infolibraries) με σχετικα εργα, εκπαιδεύτικο
ύλικο και νομοθεσια, τήν διαδραστική
χαρτογραφική προβολή τών σήμειών
δειγματολήψιας και τής εύρύτερής πιλοτικής περιοχής (Δήμος Νικ. Φώκα) σε
περιβαλλον GIS και τήν χρονική μεταβολή (time line) τής επιφανειακής κατανομής τών χήμικών μεταβλήτών. Οι θεματικοι χαρτες εμπλούτιστήκαν με περιβαλλοντικα δεδομενα και εγινε ή σύνδεσή τούς με το Google Earth. Το Εργαστήριο πραγματοποιήσε διαχρονικες μετρήσεις ήλεκτρικής τομογραφιας, μετρήσεις
μαγνήτικής επιδεκτικοτήτας σε δειγματα εδαφών και σύμμετειχε στήν στατιστική επεξεργασια τών χήμικών παραμετρών. Σύγχρονώς ανελαβε τήν αναπτύξή ενος εργαλειού για τήν παρακο-

The particular project was funded by
LIFE - Environmental Policy and Governance for the period 2009-2012 and
aimed towards the development and application of technologies for the protection, improvement and rehabilitation of
soils which are polluted from the disposal of olive oil mill's wastes. The project
involved the three largest olive oil producing countries in the world, Greece,
Spain and Italy: Soil Science Institute of
Athens of the National Agricultural Research Foundation - SSIA/NAGREF as
the coordinator of the project, the Department of Mineral Resources Engineering of the Technical University of
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Crete, the Institute for Mediterranean
Studies of FORTH, the Centro de
Edafologia y Biologia Aplicada del Segura-CEBAS and the Centro Regionale
di Sperimentazione e Assistenza Agricola-CERSAA.

λούθήσή τής μολύνσής σε παρομοιες
περιοχες απο φορεις και ιδιώτες.

The Lab of IMS-FORTH undertook actions that were related to the promotion of the project through the construction of a customized WEB application, the development of info-libraries
that included information about related
projects, educational material and legislation, 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 distribution of the chemical parameters. The
thematic maps were enriched with various environmental layers and they
have been connected to Google Earth.
The Lab carried out geophysical tomographic surveys, measurements of the
magnetic susceptibility of the soil samples and participated in the statistical
analysis of the chemical parameters. At
the same time, it developed a monitoring tool that can be used by interested
parties for the monitoring of areas
with similar conditions.

Project website:
www.prosodol.gr
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Mobile Archaeological Lab "STAR-Lab"

Κινητό Αρχαιολογικό Εργαστήριο "STAR-Lab"
To προγραμμα STAR-Lab στοχεύει στήν
δήμιούργια μιας κινήτής εργαστήριακής
μοναδας πού θα περιεχει τον καταλλήλο
εξοπλισμο για τήν εξαγώγή ψήφιακών
μετρήσεών, γεώφύσικών διασκοπήσεών
και επεξεργασια αρχαιομετρικών αναλύσεών, για τήν ερεύνα, τήν τεκμήριώσή,
τή διατήρήσή και σύντήρήσή τής πολιτιστικής κλήρονομιας. Το προγραμμα ύλοποιειται απο το Cyprus Research and
Educational Foundation - The Cyprus
Institute (Mr. Franco Niccolucci) ώς σύντονιστής τού προγραμματος, τήν Αρχαιολογική Μοναδα τού Πανεπιστήμιού
Κύπρού, το Centre National de la Recherche Scientifique - Laboratoire du
Centre de Recherche et de Restauration
des Musees de France, το Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών τού ΙΤΕ. Η
σύμμετοχή τού Εργαστήριού μας
εγκειται στήν τεχνική και σύμβούλεύτική ύποστήριξή σε θεματα πού αφορούν
τήν γεώφύσική διαστασή τού προγραμματος και ιδιαιτερα οσον αφορα τήν
χρήσή τού εξοπλισμού, τήν διεξαγώγή
και αναλύσή τών μετρήσεών. Το προγραμμα ύλοποιειται στα πλαισια τού
DESMI 2008 - The Research Promotion
Foundation's Framework Programme of
Cyprus και σύγχρήματοδοτειται απο τήν
Δήμοκρατια τής Κύπρού και το European Regional Development Fund.

The STAR-Lab project aims at creating a
mobile Lab with facilities for digital data
acquisition, geophysics, data processing
and archaeometrical analyses, for research, documentation, conservation
and preservation of cultural heritage.
The facilities will be particularly useful
for the archaeological field work, preventive archaeology and data collection
and processing in remote areas, as well
as work on immovable museum artifacts. Coordinator of the project is the
Cyprus Research and Educational Foundation - The Cyprus Institute (Mr. Franco
Niccolucci), whereas the Archaeological
Research Unit of the University of Cyprus, the Centre National de la Recherche Scientifique - Laboratoire du Centre
de Recherche et de Restauration des Musees 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 partners. Our Lab as part of IMS-FORTH will
provide technical and advisory support
and expertise on the geophysical instrumentation, 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 Republic of Cyprus & the European Regional
Development Fund.

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

http://starc.cyi.ac.cy/node/776
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CULTURE 2007-2013:
ARCHAEOLANDSCAPES EUROPE
H αεροφώτογραφισή, ή δορύφορική τήλεπισκοπήσή, οι γεώφύσικες διασκοπήσεις και ή αποτύπώσή με μεθοδούς laser
(LiDaR) ειναι αναγνώρισμενες στήν αρχαιολογική ερεύνα σε πολλες χώρες τής
Εύρώπής και στο εξώτερικο. Όμώς ακομα και σήμερα, ή χρήσή τών μεθοδών
αύτών δεν ειναι ύποχρεώτική ή διαδεδομενή σε ολες τις εύρώπαικες χώρες. Μερικες φορες αύτο οφειλεται στήν
ελλειψή εξειδικεύμενής γνώσής ή τήν
ελλιπή αναγνώρισή τών δύνατοτήτών
τών τεχνικών αύτών ή ακομα και στή
διαφοροποιήσή τών εθνικών στρατήγικών μεσώ τών οποιών γινεται ή διαχειρισή τής πολιτιστικής κλήρονομιας, τα
οποια και εμποδιζούν μια εκτεταμενή
χρήσή και εφαρμογή αύτών.
Τον Φεβρούαριο τού 2010, ή Εύρώπαική
Επιτροπή (Διεύθύνσή Γενικής Παιδειας
και Πολιτισμού) ενεκρινε μια προτασή 5
-ετούς δικτύώσής στο πλαισιο τού προγραμματος
Culture
2007–2013
(Agreement number - 2010 - 1486 / 001
– 001, CU7-MULT7). Στο προγραμμα αύτο σύμμετεχούν 39 φορεις απο 25 Εύρώπαικες χώρες πού σύνεργαζονται για
να δήμιούργήσούν ενα αύτοτελή δικτύο
ιδρύματών και εταιρών πού δραστήριοποιούνται σε νεες τεχνολογιες αποτύπώσής τοπιού, οπώς ή αρχαιολογική
αεροφώτογραφισή, οι επιγειες και δορύφορικες τεχνικες τήλεπισκοπήσής, ή σαρώσή με τεχνικες laser, τεχνολογιες lidar, κ.α. Μια χρήματοδοτήσή τών 5 εκατ. Εύρώ (με 50% σύγχρήματοδοτήσή
απο τήν Ε.Ε. και 50% απο τούς σύμμετεχοντες φορεις) θα ύποστήριξει το εργο
για τα επομενα 5 χρονια μεχρι το 2015.

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 methods 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 hinder their adoption.
In February 2010 the European Commission (Directorate General Education and
Culture) accepted the project proposal
for the 5-years networking project within the framework of the funding programme Culture 2007–2013 (Agreement
number - 2010 - 1486 / 001 – 001, CU7MULT7). Currently 39 partners from 25
European countries are working together to build up a self-supporting network
of institutions and partners involved in
advanced surveying techniques such as
aerial archaeology, satellite imagery, geophysics and airborne laser scanning. A
budget of 5 million Euros (50% provided
by the EU, 50% coming from the coorganising 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 enhancement of the teaching of remote
sensing and landscape studies through
courses for students and teachers, and in
Το Εργαστήριο τού IMΣ-ITE σύμμετεχει the longer term through a European
σε σύγκεκριμενες δρασεις τού προγραμ- masters degree in remote sensing and
ματος πού περιλαμβανούν 1) τήν δή- heritage management, 3) the provision
μιούργια ενος Εύρώπαικού δικτύού α- of support for aerial survey, remote
νταλλαγής επιστήμονών και ερεύνήτών, sensing and landscape exploration, & 4)
2) τήν βελτιώσή τής διδασκαλιας τών the further exploration of the uses of laτεχνικών τήλεπισκοπήσής και αποτύ- ser, satellite and other forms of remote
πώσής τού τοπιού μεσώ εκπαιδεύτικών sensing and web based geographical sys-

63

64

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
‘ArchaeoLandscapes
Europe’ υπάρχουν στον
ιστότοπο.
For more information:
http://
www.archaeolandscape
s.eu/ALE/Home.html

προγραμματών για μαθήτες και καθήγήτες και μακροπροθεσμα τήν δήμιούργια ενος Εύρώπαικού προγραμματος μεταπτύχιακών σπούδών στήν
τήλεπισκοπήσή και τήν διαχειρισή τής
πολιτιστικής κλήρονομιας, 3) τήν παροχή στήριξής προγραμματών πού
εχούν αναγκή εφαρμογής τών τεχνολογιών τής αεροφώτογραφισής, τήλεπισκοπήσής και εξερεύνήσής τού τοπιού
και 4) τήν περαιτερώ διερεύνήσή τών
χρήσεών τών σύγκεκριμενών τεχνολογιών καθώς και εφαρμογών WEB_GIS
στήν αρχαιολογική ερεύνα τού τοπιού,
τήν σύντήρήσή τών μνήμειών και τήν
δήμοσια εκπαιδεύσή.
To Εργαστήριο τού ΙΜΣ-ΙΤΕ διοργανώσε το Σεπτεμβριού τού 2012 με επιτύχια το Διεθνες Εκπαιδεύτικο Workshop
RESTAR
(http://www.ims.forth.gr/
Workshop2012/) στο Ρεθύμνο πανώ
στις Εφαρμογες τής Τήλεπισκοπήσής
στήν Αρχαιολογική Έρεύνα πού στοχεύει να δώσει τις βασικες γνώσεις και
δύνατοτήτες τής εφαρμογής τών τεχνικών τής επιγειας και δορύφορικής τήλεπισκοπήσής στήν αρχαιολογική
ερεύνα σε φοιτήτες, ερεύνήτες και επαγγελματιες.

sensing and web based geographical
systems in archaeological and landscape research, conservation and public education.
The Lab of IMS-FORTH is organized
with success in September 2012 the
first International Training Workshop
at Rethymno on REmote Sensing Techniques 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.
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GIS Design for the Archaeological Surface Survey at Neapolis, Peloponnese.

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της
Επιφανειακής Αρχαιολογικής Έρευνας στη
Νεάπολη Πελοποννήσου
Με τήν σύνεργασια τού Πανεπιστήμιού
Αθήνών (Dr. Ελενή Μαντζούρανή) το
Εργαστήριο εχει αναλαβει τήν χαρτογραφική αποτύπώσή και χώρική επεξεργασια τών αποτελεσματών τής Επιφανειακής Αρχαιολογικής Έρεύνας πού
διεξαγεται στήν περιοχή τής Νεαπολής
Πελοποννήσού. Αναμεσα στις ύπολοιπες δρασεις σύμπεριλαμβανονται ή
δήμιούργια ψήφιακού μοντελού εδαφούς και ύποπροιοντών αύτού, γεώαναφορα αεροφώτογραφιών, ψήφιοποιήσεις τοπογραφικών και γεώλογικών
χαρτών, στατιστικες χώρικες αναλύσεις, δήμιούργια θεματικών χαρτών,
κ.α.

Under a collaboration protocol with the
University of Athens (Dr. Eleni Mantzourani) the Lab has undertaken the
cartographic mapping and spatial processing of the results of the Archaeological 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 construction of a DEM and its subproducts, rectification of aerial imagery, digitization
of topographic and geological maps,
statistical spatial analyses, construction
of thematic maps, a.o.

65

66

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα / Archaeo-telepiscopica Nea

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 Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων
Το εργο εντασσεται στο στρατήγικο
πλανο αναπτύξής τού ΙΤΕ και αποτελει
μια ολοκλήρώμενή διεπιστήμονική
προσεγγισή απο εξι (6) Ινστιτούτα τού
ΙΤΕ (ΙΗΔΛ, ΙΜΣ, ΙΠ, ΙΥΜ, ΙΕΧΜΗ, ΙΜΒΒ)
στήν αναπτύξή και χρήσή νεών τεχνολογιών και εργαλειών στο πεδιο τής
Πολιτισμικής Κλήρονομιας.Κεντρικος
στοχος τού εργού ειναι ή διεξαγώγή
ερεύνας για τήν αναπτύξή σύγχρονών/
καινοτομών μεθοδών, τεχνικών, ύλικών και εργαλειών με εφαρμογες στήν
αναλύσή/διαγνώσή, τεκμήριώσή, μελετή, προστασια και αναδειξή αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμενών, εργών
τεχνής, μνήμειών και αρχαιολογικών
χώρών. Οι δρασεις, πού προτεινεται να
αναπτύχθούν στα πλαισια αύτού τού
εργού εμπιπτούν στούς παρακατώ βασικούς αξονες:
 επιστήμή και τεχνολογια για αναλύ-

σή, ανιχνεύσή και επεμβασή(π.χ. μεθοδοι αναλύσής, γεώδιασκοπήσής
αρχαιολογικών χώρών, καθαρισμού
πινακών με laser κα)
 Άύλο
πολιτισμικο
περιεχομενο
(βιβλια, αρχεια, βασεις δεδομενών)
 Υλικα αντικειμενα πολιτισμικής κλήρονομιας (μούσειακα αντικειμενα,
μνήμεια, χώροι).
Οι εφαρμογες πού θα σχεδιασθούν και
ύλοποιήθούν στο πλαισιο τού προτεινομενού εργού εμπιπτούν στις παρακατώ πεντε (5) ενοτήτες εργασιας.

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 / innovative methods, techniques, materials and
tools with applications in analysis /
diagnosis, documentation, study, protection and enhancement of archaeological / historical objects, works of art,
monuments and archaeological sites.
The actions proposed to be developed
under this project consist of the following key areas:
• Science and technology for analysis,
detection and intervention (ie, analytical 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-
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ΕΕ1 Αναπτύξή και χρήσή φορήτών
διαταξεών και οργανολογιας για τήν
επιτοπια αναλύσή ύλικών, δομική διαγνώσή και σύντήρήσή/αποκαταστασή
αντικειμενών πολιτισμικής κλήρονομιας και μνήμειών
 ΕΕ2 Αναπτύξή ολοκλήρώμενού σύστήματος χαρτογραφήσής αρχαιολογικών χώρών με εμφασή στήν χρήσή τού
χώρού
 ΕΕ3 Προτασή για Εθνική ύποδομή
χώρικών δεδομενών (αρχαιολογικοι
χώροι, μούσεια και αλλοι χώροι πολιτισμού) με βασή τήν οδήγια INSPIRE και
τις εφαρμογες τής σε θεματα πολιτιστικής κλήρονομιας
 ΕΕ4 Ολοκλήρώμενή διαχειρισή και
παρούσιασή
τών
πλήροφοριών
(επιστήμονικών, τεχνικών, ιστορικών
και αισθήτικών) τής πολιτισμικής κλήρονομιας
 ΕΕ5 Καινοτομες τεχνικες στήν αναλύσή, διαγνώσή, σύντήρήσή αντικειμενών πολιτισμικής κλήρονομιας.
Εκπαιδεύσή – Διαχύσή αποτελεσματών
ερεύνας και αναπτύξής
 EE6 H ενοτήτα αύτή εστιαζεται στήν
πρακτική εκπαιδεύσή νεών ερεύνήτών
και επαγγελματιών στις νεες τεχνολογιες με τή μορφή εξειδικεύμενών σεμιναριών και θερινών σχολειών.


Τα προσδοκώμενα αποτελεσματα τού
εργού ειναι:
Η αναπτύξή ολοκλήρώμενών μεθοδολογιών διαχειρισής τής πλήροφοριας,
διαγνώσής, αναλύσής και επεμβασεών
αποκαταστασής σε αντικειμενα και
μνήμεια ιστορικής και αρχαιολογική
αξιας με αμεσή πρακτική εφαρμογή
στήν καθήμερινοτήτα τής σύντήρήσής
και μελετής τής Πολιτισμικής Κλήρονομιας.
 Η ποιοτική αναβαθμισή τών αναλύτικών, διαγνώστικών, επεμβατικών και
αρχειακών/διαχειριστικών ύπήρεσιών
πού θα ειναι στήν διαθεσή τής Πολιτισμικής Κλήρονομιας ή οποια θα εχει
αμεσο αντικτύπο σε μια πιο ορθολογιστική και αποδοτική διαχειρισή τού
χρονού, τού ανθρώπινού δύναμικού
και τών διαθεσιμών πορών.
 Η εκπαιδεύσή και εξειδικεύσή νεών
επιστήμονών με αντικειμενο ερεύνας


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 cultural heritage objects.
Training - Dissemination of research and
development
 WP6 This unit focuses on the practical
training of young researchers and professionals in new technologies in the
form of specialized seminars and summer schools
The expected results of the project are:
The development of integrated methodologies of information management,
diagnosis, resolution and recovery operations on objects and sites of historical and archaeological value with immediate practical application in the
everyday maintenance and study of
Cultural Heritage.
 Upgrading the quality of analytical, diagnostic, interventional and archival/
management services will be available
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στον χώρο τής Πολιτισμικής Κλήρονοto the Cultural Heritage which will
μιας καθώς και τήν διασπορα τής αποhave a direct impact on a more rational
κτήθεισας τεχνογνώσιας και εμπειριας
and efficient management of time,
στούς επαγγελματιες τού χώρού με
manpower and resources available.
στοχο τήν αναβαθμισή τών ύπήρεσιών  The training and qualification of new
scientists with research in the field of
τούς και τήν δήμιούργια / διατήρήσή
Cultural Heritage and the dispersion of
ποιοτικών θεσεών εργασιας.
the acquired knowledge and experi Το προτεινομενο πλανο ειναι σχεδιασμενο ετσι ώστε να εκμεταλλεύτει δύence to industry professionals in order
ναμικο και τεχνογνώσια πού προύπαρto upgrade their services and the creaχούν στο ΙΤΕ και να οδήγήσει σε περαιtion/retention of quality jobs
τερώ ενδύναμώσή τών σχετικών ερεύ-  The proposed plan is designed to exνήτικών δραστήριοτήτών τών Ινστιploit resources and expertise that alτούτών αλλα και να ενισχύσει τις μεταready exist at FORTH and lead to furξύ τούς σύνεργασιες.
ther strengthening of the research activities of the separate Institutes but
Το Εργαστήριο Γεώφύσικής Δορύφοριalso to strengthen their mutual cooperation.
κής Τήλεπισκοπισής και Αρχαιοπεριβαλλοντος τού ΙΜΣ ΙΤΕ σύντονιζει τήν Ενοτήτα Εργασιας ΕΕ2 πού εχει στοχο τήν The Laboratory of Geophysical-Satellite
αναπτύξή ενος πρώτοκολλού για τήν Remote
Sensing
and
Archaeoεφαρμογή ενος ολοκλήρώμενού σύστή- Environment (GeoSat ReSeArch) of IMSματος αποτύπώσής τού πολιτιστικού FORTH will coordinate the WP2 which
περιβαλλοντος μεσώ καινοτομών τεχνι- aims to develop a protocol for the impleκών απεικονισής τού ύπεδαφούς και τής mentation of an integrated system for
επιφανειας τών αρχαιολογικών θεσεών. surveying of the cultural environment
Πιο σύγκεκριμενα ή ΕΕ2 εξελισσεται σε through innovative imaging techniques
2 φασεις:
of the subsurface and the surface of the
archaeological sites. More specifically
α) Επιτοπια φασή με μελετες για τήν WP2 evolves 2 phases:
εκτενή και σύστήματική διερεύνήσή
a) Field phase studies for comprehenκαι χαρτογραφήσή ενος αριθμού αρχαιολογικών θεσεών πού θα ανήκούν
sive and systematic exploration and
σε διαφορετικες χρονολογικες περιοmapping of a number of archaeological
δούς (ΕΕ2.1) καθώς και χαμήλού
sites that belong to different chronoύψούς αεροφώτογραφήσεις ρήχών
logical periods (WP2.1) and lowύπεδαφειών αρχιτεκτονικών καταλοιaltitude aerial photography of the shalπών για τήν δήμιούργια ενος ψήφιαlow subsurface architectural remains
κού μοντελού εδαφούς (ΕΕ2.2) και
to create a digital terrain model
β) Επεξεργασια τών δεδομενών
(WP2.2 ) and
b) Processing of data (geophysical
(γεώφύσικες μετρήσεις και οι δορύφοmeasurements and satellite images)
ρικες εικονες) μεσώ διαφορετικών αλthrough different algorithms to proγοριθμών για τήν παραγώγή θεματιduce thematic maps illustrating the
κών χαρτών πού θα απεικονιζούν τις
αντιστοιχες κατανομες τών μετρήσεών
respective distributions of measureκαι τήν σύνταξή τού πρώτοκολλού
ments and a compilation of best pracβελτιστής πρακτικής για τήν εφαρμοtice protocols for the application of
γή τών σύγκεκριμενών τεχνικών ώς
these techniques in terms of recording
προς τήν καταγραφή τής δύναμικής
the dynamics of cultural landscape
τού πολιτιστικού τοπιού (ΕΕ2.3).
(WP2.3).
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KRIPIS PEFYKA
Environment and Natural Disasters: New methods to evaluate and improve the environmental quality and encounter the natural disasters

ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ
ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για
τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Το φύσικο περιβαλλον στήν Ελλαδα ειναι εξαιρετικα πλούσιο σε χλώριδα, πανιδα, βιοτοπούς και οικοσύστήματα πού
κατα βασή οφειλεται στήν ιδιαιτερής
γεώγραφική τής θεσής. Τις τελεύταιες
δεκαετιες παρατήρούνται στήν χώρα
μας εντονα προβλήματα ρύπανσής τής
ατμοσφαιρας, τού εδαφούς και τών ύδατικών πορών. Η σύνεχιζομενή αστικοποιήσή τού πλήθύσμού, οι ανοργανώτες
και σύνεχώς επεκτεινομενες πολεις
εχούν προκαλεσει σήμαντικα περιβαλλοντικα προβλήματα τοσο στο αστικο
δομήμενο περιβαλλον (ατμοσφαιρική
ρύπανσή), οσο και στις παραπλήσιες
περιοχες με τις πύρκαγιες, τα απορριμματα, τις πολύαριθμες οδικες αρτήριες,
κ.α. Η κλιματική αλλαγή επιτεινει πολλα
απο τα παραπανώ προβλήματα και δήμιούργει προσθετα. Η αύξήσή τής μεσής
θερμοκρασιας, ή μεταβολή τής σταθμής
και τής κατανομής τών βροχοπτώσεών,
ή εντασή τών ακραιών καιρικών φαινομενών και τών σχετιζομενών φύσικών
καταστροφών (δασικες πύρκαγιες,
πλήμμύρες, ξήρασιες κλπ), ή ανοδος τής
σταθμής τών θαλασσών και ή επαγομενή αύξήσή τού κινδύνού διαβρώσής τών
ακτών ειναι μερικα απο αύτα. Η λεκανή
τής Ανατολικής Μεσογειού ειναι μεταξύ
τών περιοχών πού θα πλήγούν περισσοτερο απο τήν ύπερθερμανσή τού πλανήτή πραγμα πού καθιστα ζώτικής σήμασιας τήν μελετή και προβλεψή τών αναμενομενών αλλαγών και τήν εγκαιρή
προσαρμογή σε αύτες. Περαιτερώ ή θεσή τής χώρας σε μια σεισμικα ενεργή

The natural environment in Greece is
extremely rich in flora, fauna, habitats
and ecosystems basically due to the special geographical position. The last decades in our country have shown serious
problems of pollution of air, soil and water resources. The continuing urbanization 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 increased risk of induced erosion of the
coast are some of them. The basin of the
Eastern Mediterranean is among the regions most affected by global warming
which makes it vital to study and predict
the expected changes and the early adaptation to them. Furthermore, the position of the country in a seismically active
area makes it important to develop effective methods for monitoring seismic
activity, studying tidal waves (tsunami)
and developing methods for civil protection. Apart from the natural environment a determinant for quality of life in
cities is the quality man-made urban environment. This environment depends
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περιοχή καθιστα ιδιαιτερα σήμαντική τή
αναπτύξή αποτελεσματικών μεθοδών
παρακολούθήσής τής σεισμικής δραστήριοτήτας, τή μελετή παλιρροικών κύματών (τσούναμι) και τήν αναπτύξή μεθοδών πολιτικής προστασιας. Περα απο το
φύσικο περιβαλλον καθοριστικος παραγοντας για τήν ποιοτήτα ζώής τών κατοικών στις πολεις αποτελει ή ποιοτήτα
τού ανθρώπογενούς αστικού περιβαλλοντος. Το περιβαλλον αύτο εξαρταται απο
τήν μορφολογια τής πολής, τήν θεσή και
τον περιβαλλοντα χώρο στον οποιο οι
κατοικοι κατοικούν και εργαζονται, τήν
προσβασή τούς σε διαφορες ύπήρεσιες,
τήν εκθεσή τούς σε ατμοσφαιρική, ήχήτική, ήλεκτρομαγνήτική ρύπανσή, τα
κοινώνικα και δήμογραφικα χαρακτήριστικα τούς κλπ.
Το παρον ερεύνήτικο προγραμμα αποσκοπει στήν αναπτύξή μεθοδών για τή
μετρήσή και βελτιώσή ποιοτήτας τού
φύσικού και αστικού περιβαλλοντος και
για τήν αντιμετώπισή φύσικών καταστροφών σύμπεριλαμβανομενών τών
επιπτώσεών τής κλιματικής αλλαγής και
διαρθρώνεται σε πεντε ενοτήτες εργασιών (ΕΕ):
 ΕΕ1: Νεες τεχνικες μετρήσής και βελτιώσής τής ατμοσφαιρικής ποιοτήτας
 ΕΕ2: Νεες τεχνικες για τή μελετή και
παρακολούθήσή τού θαλασσιού περιβαλλοντος
 ΕΕ3: Νεες τεχνικες μελετής & βελτιώσής ποιοτήτας εδαφών & ύδατικών
σύστήματών
 ΕΕ4: Προβλεψή & αντιμετώπισή κινδύνών απο φύσικες καταστροφες και
κλιματική αλλαγή
 ΕΕ5: Προβλεψή, σχεδιασμος και βελτιώσή ποιοτήτας αστικού περιβαλλοντος
Κεντρικος στοχος τού εργού ειναι ή διεξαγώγή ερεύνας για τήν αναπτύξή και
εφαρμογή καινοτομών μεθοδών, πειραματικών διαταξεών και ύπολογιστικών
εργαλειών για τήν αναλύσή, παρακολούθήσή, μελετή, προστασια και βελτιώσή
ποιοτήτας τού φύσικού και αστικού περιβαλλοντος καθώς και τήν μελετή, προβλεψή, και αντιμετώπισή φύσικών καταστροφών και επιπτώσεών τής κλιματικής αλλαγής. Tα προσδοκώμενα 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 characteristics, etc.
This research project aims to develop
methods for measuring and improving
quality of the natural and urban environment 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 climate change
 WP5: Anticipating, planning and improving quality of the urban environment

The central aim of the project is to conduct research to develop and implement
innovative methods, experimental devices and computational tools for analyzing,
monitoring, study, protect and improve
the quality of the natural and urban environment and the study, prediction, and
natural disasters and impacts of climate
change. The expected results of the project are:
 Develop innovative methods for monitoring 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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τελεσματα τού εργού ειναι:
 Αναπτύξή καινοτομών μεθοδών για
τήν παρακολούθήσή τής ποιοτήτας και
μεταβολών τού φύσικού και αστικού
περιβαλλοντος
 Αναπτύξή νεών αποτελεσματικών μεθοδών για τήν απεικονισή τού ύπεδαφούς (τοσο στήν ξήρα οσο και στο εσώτερικο τής θαλασσας)
 Μελετή, εκτιμήσή επικινδύνοτήτας και
σχεδιασμος σύστήματών αντιμετώπισής φύσικών καταστροφών και επιπτώσεών κλιματικής αλλαγής
 Αναπτύξή τεχνολογιών για τή βελτιώσή τής ποιοτήτας τού περιβαλλοντος
 Εκπαιδεύσή νεών ερεύνήτών – μεταπτύχιακών φοιτήτών και μεταδιδακτορικών ερεύνήτών - σε τεχνολογιες αιχμής στήν περιβαλλοντική ερεύνα
Το Εργαστήριο Γεώφύσικής Δορύφορικής Τήλεπισκοπισής και Αρχαιοπεριβαλλοντος τού ΙΜΣ ΙΤΕ σύντονιζει τις Ενοτήτες Εργασιας:
ΕΕ2.2. Χαρτογραφήσή γεώλογικών
στρώματών τής παρακτιας ζώνής με τή
μεθοδο τής ήλεκτρικής τομογραφιας.
Σε αύτή τήν ενοτήτα εργασιας θα πραγματοποιήθει μελετή τής αποκρισής και
τής διακριτικής ικανοτήτας τής μεθοδού
τής ήλεκτρικής τομογραφιας 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 research


The Laboratory of Geophysical-Satellite
Remote
Sensing
and
Archaeoenvironment (GeoSat ReSeArch) FORTHIMS will coordinate the Work Packages:

WP2.2. Mapping strata of the coastal
zone by the method of electrical resistivity 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 efficiency of the method of electrical tomography
for
mapping
geologicalarchaeological structures in truly
marine/coastal environments.
WP3.10. Remote sensing techniques for
the detection and monitoring of soil pol-
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ανασύστασή τών γεώλογικών στρώματών σε θαλασσια περιβαλλοντα μεσώ
μαθήματικής μοντελοποιήσής και αντιστροφής και θα μελετήθει ή αποδοτικοτήτα τής μεθοδού τής ήλεκτρικής τομογραφιας για τήν χαρτογραφήσή γεώλογικών-αρχαιολογικών δομών σε πραγματικα θαλασσια/παρακτια περιβαλλοντα

lution.

This work package "implements" identification of waste disposal areas of mills
through the processing and analysis of
satellite images, performing combinatorial geophysical-prospection for continuous monitoring of subsurface of waste
disposal areas from olive oil mills and
the creation of a controlled outdoor testΕΕ3.10. Τεχνικες τήλεπισκοπήσής για ing area for on-site evaluation of the
τον εντοπισμο και τήν παρακολούθήσή method of electrical resistivity tomograτής ρύπανσής εδαφούς.
phy in problems relating to the contamination and the flow of contaminants in
Η ενοτήτα εργασιας πραγματεύεται τον the subsurface.
εντοπισμο περιοχών διαθεσής αποβλήτών ελαιοτριβειών μεσώ τής επεξεργασιας και αναλύσής δορύφορικών εικονών, τήν εκτελεσή σύνδύαστικών γεώφύσικών διασκοπήσεών για τήν διαχρονική παρακολούθήσή τού ύπεδαφούς
διαθεσής αποβλήτών ελαιοτριβειών και
τήν δήμιούργια ενος ελεγχομενού ύπαιθριού πεδιού δοκιμών για τήν επιτοπια
αξιολογήσή τής μεθοδού τής ήλεκτρικής
τομογραφιας σε προβλήματα πού αφορούν στήν μολύνσή και στή ροή ρύπών
στο ύπεδαφούς.
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‘Unlocking’ Sacred Landscapes:
A Holistic Approach to Cypriot Sanctuaries and
Religion
Το σύγκεκριμενο προγραμμα χρήματοδοτειται απο το Irish Research Council
και τις Δρασεις κινήτικοτήτας Marie Curie τής Εύρώπαικής Επιτροπής. Κύριος
ερεύνήτής τού εργού ειναι ο Δρ Γιώργος
Παπαντώνιού απο το Πανεπιστήμιο τού
Δούβλινού, Trinity College. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών στο Ρεθύμνο
λειτούργει ώς διεθνες ιδρύμα ύποδοχής
τού εργού. Οι Δρ Christine Morris
(Τμήμα Κλασικών Σπούδών, Trinity College τού Δούβλινού) και Δρ Αποστολος
Σαρρής (Εργαστήριο Γεώφύσικής - Δορύφορικής Τήλεπισκοπήσής και Αρχαιοπεριβαλλοντος) στο πλαισιο αύτής τής
σύνεργασιας μεταξύ Ιρλανδιας και Κρήτής κατεχούν τον κύριο σύμβούλεύτικο
ρολο.

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 University of Dublin, Trinity College. The Institute for Mediterranean Studies in
Rethymnon acts as the International
Host Institution of the project. Dr Christine Morris (Department of Classics,
Trinity College Dublin) and Dr Apostolos
Sarris (Laboratory of Geophysical - Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment) are mentoring this collaborative venture between Ireland and
Crete.

Το εργο στοχεύει στή μελετή τής αναπτύξής τής Κύπριακής ιερής τοπογραφιας και λατρειας απο τήν Ύστερή Εποχή
τού Χαλκού μεχρι και τή Ρώμαική περιοδο, θετοντας σε εφαρμογή διαφορες
‘πολιτιστικο-ιστορικες’, ‘διαδικαστικες’
και ‘μεταδιαδικαστικες’ προσεγγισεις.
Σύλλαμβανοντας τή καθοριστική σήμασια τής θρήσκειας στή διαμορφώσή τών
σχεσεών εξούσιας και τήν κοσμοθεώρια
τών αρχαιών Κύπριών, το εργο επιχειρει
να διαφώτισει τον τροπο πού διαφοροι
σύμβολισμοι και ταύτοτήτες εκφραστήκαν διαχρονικα μεσα απο τήν τοπογραφια τών ιερών και τήν αναθεσή διαφορών αφιερώματών. Ιδιαιτερή εμφασή
δινεται στήν αλλήλεπιδρασή μεταξύ τών
πολιτικών και θρήσκεύτικών δομών.

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

Τα στοιχεια σχετικα με τήν Κύπριακή
λατρεια ειναι πολύ ελλιπή και σύγκεχύμενα πριν τήν Ύστερή Εποχή τού Χαλκού. Κατα τή διαρκεια τής Ύστερής Εποχής τού Χαλκού (ca. 1700-1125/1100

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 appropriation, distribution, and consumption
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π.Χ.), ώστοσο, εντοπιζούμε τελετούργικούς χώρούς πού σύνδεονται στενα με
διαφορες εργαστήριακες δραστήριοτήτες. Η εκμεταλλεύσή τών φύσικών πορών τής Κύπρού (κύριώς τού χαλκού)
και τής γεώργιας επιτεύχθήκε απο τήν
ελιτ μεσώ τού ελεγχού τής θρήσκεύτικής ιδεολογιας. Ειναι πολύ δύσκολο να
προσεγγισούμε τήν ιερή τοπογραφια
τής Πρώιμής Εποχής τού Σιδήρού (ca.
1125/1100-750 π.Χ.). Μπορει, ώστοσο,
να εντοπιστει πλήθώρα περιφερειακών
ιερών προς το τελος τής περιοδού αύτής.
Το φαινομενο αύτο μπορει να σύνδεεται
με τήν παγιώσή τών Κύπριακών πολεών
-βασιλειών και τών εδαφικών τούς κτήσεών. Καθώς τα αστικα θρήσκεύτικα
κεντρα λειτούργούν ώς χώροι διαμορφώσής διαφορών κοινώνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ταύτοτήτών, ή
σύγχρονή ερεύνα ύποστήριζει οτι τα
περιφερειακα ιερα λειτούργήσαν ώς σήμεια οριοθετήσής τών κτήσεών, αλλα
και ώς ζώνες επαφής μεταξύ τών διαφορών πολεών-βασιλειών τής ΚύπροΑρχαικής (ca. 750-480 π.Χ.) και ΚύπροΚλασικής (ca. 480-310 π.Χ.) περιοδού.
Κατα τήν Ελλήνιστική περιοδο (ca. 31030 π.Χ.), και τήν ενταξή τής Κύπρού κατώ απο ενα ενιαιο «αποικιοκρατικο»
καθεστώς, μια σταδιακή παραμελήσή
τού περιφερειακού ιερού χώρού εκ μερούς τού επισήμού κρατούς σήματοδοτει μια θεμελιώδή (αν και αργή και σύνήθώς μή-βιαιή) διαδικασια μετασχήματισμού τής κοινώνικής αντιλήψής τής
Κύπριακής γής. Η μελετή τής ιερής τοπογραφιας τής Κύπρού κατα τή μεταβασή
απο τούς Κύπριούς βασιλεις στον Πτολεμαικο στρατήγο γεφύρώνει οχι μονο
κρισιμα θεματα πού αφορούν στήν πολιτική ιστορια τού νήσιού, αλλα επισής
μας βοήθα να προσεγγισούμε τήν αλλήλεπιδρασή μεταξύ νήσιώτικών και αύτοκρατορικών ταύτοτήτών εντος μιας
Πτολεμαικής, και αργοτερα Ρώμαικής,
κτήσής με σύγκεκριμενες τοπικες ιδιαιτεροτήτες. Ο αριθμος τών επιζώντών
ιερών, ή οσών κτιστήκαν κατα τή Ρώμαική περιοδο, δειχνει στο πλαισιο τού νεού ενιαιού πολιτικού σύστήματος, τα
Κύπριακα περιφερειακα ιερα εχασαν
τελικα μερικες απο τις πιο σήμαντικες
ιδεολογικες τούς προεκτασεις πού σχε-

of various resources (especially copper),
labour and land was achieved by the
elite through exploitation of supernatural knowledge. The Early Iron Age (ca.
1125/1100-750 BC) landscapes are very
difficult to approach. We can, however,
identify sanctuary sites in the countryside towards the end of this period. This
phenomenon might well relate to the
consolidation of the Cypriot citykingdoms and their territories. While
urban sanctuaries become religious
communal centres, where social, cultural and political identities are affirmed,
an indication of the probable use of extra-urban sanctuaries in the political
establishment of the various citykingdoms of the Cypro-Archaic (ca. 750480 BC) and Cypro-Classical (ca. 480310 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 fundamental transformation in the social perception of the land. After the end of the
city-kingdoms, and the movement from
many political identities to a single identity, extra-urban sanctuaries were important mainly to the local extra-urban
population. By the Roman period (ca. 30
BC-330 AD), the great majority of Hellenistic extra-urban sanctuaries are
‘dead’. When the social memory, elite or
non-elite, that kept them alive ‘dies’,
they ‘die’ with it; what usually distinguishes the surviving sites is what the
defunct sites lacked: political scale and
significance. As the topography of Roman 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 annexation and ‘provincialisation’ of Cyprus,
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with all the consequent developments,
were accompanied by changes in memorial 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 eventually related to Ptolemaic, and later to
Roman imperial power and ideology.
τιζονται πρώτιστώς με τήν «εδαφική»,
και στή σύνεχεια με τήν οικονομική σήμασια τούς. Με τήν παροδο τού χρονού
εγιναν «ασήμαντοι χώροι» εντος τής εύρύτερής Κύπριακής κοινώνιας, αφορώντας πλεον κατα κύριο λογο τις αγροτικες (και οχι απαραιτήτα τις μή-ελιτ) κοινοτήτες. Η Πτολεμαική και μετεπειτα ή
Ρώμαική
προσαρτήσή
και
ή
«επαρχιοποιήσή» τής Κύπρού, με ολες
τις σύνακολούθες εξελιξεις, ειχαν σύνοδεύτει οχι μονο απο μετασχήματισμούς
στα οικιστικα μοντελα αστικοποιήσής
και εξαστισμού, αλλα και στα προτύπα
τής κοινώνικής μνήμής, με λιγοτερή
εμφασή στις περιφερειακες ή τοπικες
δομες, και πιο εντονή τήν εμφασή μιας
κοινής ιδεολογιας, σχετιζομενής με εύρύτερα αναγνώρισιμούς «παγκύπριούς»
μύθούς, οι οποιοι οπώς φαινεται τελικα
σύσχετιστήκαν με τήν ιμπεριαλιστική
Πτολεμαική και Αύτοκρατορική λατρεια
και ιδεολογια.
Σύμπερασματικα, ή ερεύνα αύτή προτεινει μια διεπιστήμονική προσεγγισή στή
διαχρονική μελετή τής αρχαιας κύπριακής. θρήσκειας. Ενώ στήριζεται σε αρχαιες γραπτες πήγες, επιγραφικα και
εικονογραφικα τεκμήρια, και τελος σε
κοινώνιολογικες και ανθρώπολογικες
προσεγγισεις, για πρώτή φορα ενσώματώνει χώρικες αναλύσεις χρήσιμοποιώντας Γεώγραφικα Σύστήματα Πλήροφοριών (GIS). Με αλλα λογια, τα Κύπριακα
ιερα μελετούνται σε σχεσή με τήν πολιτική γεώγραφια τού νήσιού, τοσο σε
περιφερειακή οσο και σε παγκύπρια κλιμακα.

In conclusion, this research puts together a holistic inter-disciplinary approach
to the diachronic study of the ancient
Cypriot archaeology of religion. While it
aims at bringing together textual, archaeological, epigraphic, art-historical,
and sociological/anthropological evidence, 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 environment the Cypriot sanctuary sites the
relation of sacred landscapes with political geography put forward above is tested both at regional and at island-wide
level.
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ΑΕΙFΟRΙΑ/NATURE: Managing Cultural Heritage Sites through Space and
ground Technologies using Geographical Information Systems: A Pilot application at the archaeological sites of Paphos

ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ: Διαχείριση θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση επίγειων και διαστημικών τεχνικών
μέσα από Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Πιλοτική εφαρμογή στους αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου
Το προγραμμα χρήματοδοτήθήκε απο
τήν Δήμοκρατια τής Κύπρού και τήν Εύρώπαική Ένώσή. Οι εταιροι τού προγραμματος ειναι το Τεχνολογικο Πανεπιστήμιο Κύπρού (σύντονιζον φορεας), το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών, το
Μούσειο Κύκκος και ο Δήμος Παφού.
Στο πλαισιο τού προγραμματος θα σύνδύαστούν δορύφορικες και επιγειες μεθοδοι τήλεπισκοπισής με Γεώγραφικα
Σύστήματα Πλήροφοριών για τήν παρακολούθήσή ανθρώπογενών (π.χ. αστικοποιήσή) και φύσικών παραγοντών (π.χ.
σεισμοι, μολύνσή τής ατμοσφαιρας, διαβρώσή, πλήμμύρες, κατολισθήσεις κλπ)
πού θα μπορούσαν να επήρεασούν και
να θεσούν σε κινδύνο μνήμεια και χώρούς πολιτισμικής κλήρονομιας. Μετρήσεις LIDAR θα χρήσιμοποιήθούν για τον
καθορισμο τού παχούς τού οπτικού αεροζολ ενώ ή εκτιμήσή τού βαθμού επικινδύνοτήτας τών χώρών Πολιτισμικής
Κλήρονομιας θα γινει μεσώ αναλύσεών
σε Γεώγραφικα Σύστήματα Πλήροφοριών.
Η σύνεισφορα τού Εργαστήριού αφορούσε στις δρασεις σχετικα με τήν επεξεργασια και αναλύσή τών πολύφασματικών δορύφορικών εικονών και τήν
ταξινομήσή τών εδαφών, τής βλαστήσής, τής γεώλογιας κλπ. Επισής επικεντρώθήκε στήν αναπτύξή τού σύστήματος τών Γεώγραφικών Σύστήματών
Πλήροφοριών για τήν διαχειρισή τών
δεδομενών αλλα και στήν αναλύσή και
εκτιμήσή τής επικινδύνοτήτας με τήν
ταξινομήσή τών μνήμειών αναλογα με
τήν τρώτοτήτα τούς.

The project was funded by the Republic
of Cyprus and the European Regional
Development Funds and it was implemented by the Cyprus University of
Technology (leader), the Institute for
Mediterranean Studies, the Kykkos Museum and Paphos Municipality. The project aims to integrate satellite and
ground remote sensing with GIS in a
multidisciplinary approach, for monitoring anthropogenic(urbanism) and natural hazards (e.g. fire, earthquakes, air
pollution agents, erosion, landslide, flood
processes, etc.) with the use of archived
and up-to-dated multi-temporal remotely sensed images in the study area. LIDAR measurements will be used for retrieving 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 monuments 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 surroundings in a systematic way.
The Laboratory was involved in the actions regarding the pre-processing /
post-processing and analysis of the multispectral satellite imagery and the classification of soil, geology, vegetation
e.t.c. Its main contribution was the development 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 vulnerability.
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ΑΕΙFΟRΙΑ/NATURE: Integrated use of space, geophysical and hyperspectral technologies intended for monitoring water leakages in water supply
networks in Cyprus

ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ: Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών τεχνολογιών για την παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα ύδρευσης στην Κύπρο.
Το προγραμμα χρήματοδοτήθήκε απο
τήν Δήμοκρατια τής Κύπρού και τήν Εύρώπαική Ένώσή. Οι εταιροι τού προγραμματος ειναι το Τεχνολογικο Πανεπιστήμιο Κύπρού (σύντονιζον φορεας), το
Τμήμα Αναπτύξής Υδατών τής Κύπρού,
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπούδών,
το Ερεύνήτικο Κεντρο Frederic και το
Πανεπιστήμιο τού Southampton. Στο
πλαισιο τού προγραμματος γινεται χρήσή νεών τεχνολογιών (τεχνικες Δορύφορικού Εντοπισμού, Δορύφορικής Τήλεπισκοπισής και Γεώφύσικών) για τήν παρακολούθήσή διαρροών νερού σε διαφορα σήμεια κατα μήκος αγώγών στήν
Κύπρο. Η ολοκλήρώμενή επεξεργασια
και διαχειρισή τών χώρικών δεδομενών
θα γινει με τήν χρήσή Γεώγραφικών Σύστήματών Πλήροφοριών.
Το Εργαστήριο ανελαβε τις δραστήριοτήτες πού αφορούσαν τήν εφαρμογή
τομογραφικών γεώφύσικών μεθοδών
(Υπεδαφειο Ρανταρ, Ηλεκτρική Τομογραφια) για τήν χαρτογραφήσή και διαχρονική παρακολούθήσή τής διαρροή
τού νερού απο σώλήνες μεσα στο ύπεδαφος. Για τον σκοπο αύτο διοργανώθήκα δύο πειραματα στήν Κύπρο. Το πρώτο αφορούσε τήν παρακολούθήσή τής
διαρροής σε ενα αγώγο νερού στο Δήμο
τής Λακαταμειας με τήν χρήσή Γεώρανταρ και Δισδιαστατών διαχρονικών
τεχνικών ήλεκτρικής τομογραφιας. Το
δεύτερο παραδειγμα ελαβε χώρα στήν

The project was funded by the Republic
of Cyprus and the European Regional
Development Funds and it was implemented 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 Project 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. Multispectral analysis and vegetation indices
(e.g. NDVI) using remote sensing satellite images will be used as they can be
associated with water pipe leakage detection. Moreover ground geophysical
surveys can provide high resolution subsurface images mapping areas of possible water leakages. The analysis and the
detection of water leakages will be performed in a semi-automated GIS platform.
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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 Resistivity Tomography) in order to map and
monitor the water leakages from pipes.
To this direction two experiments were
organized in two different sites in Cyprus. 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 subsurface due to a controlled leakage from a
water pipe. The second one took place in
a test site in Pafos where 3-D ERT successfully monitored the 3-D evolvement
of the water leakage with time.

Παφο και ειχε σκοπο τον εντοπισμο και
τήν παρακολούθήσή τής διαρροής τού
νερού με τρισδιαστατες τεχνικες ήλεκτρικής τομογραφιας.
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DRAGON 3 European Space Agency - Detection of landuse change and its
relationship to water quality features and potential fishing grounds by using multi-source and multi-scale remote sensing imageries

DRAGON 3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος – Εντοπισμός μεταβολών των χρήσεων γης και η σχέση
τους με την ποιότητα του νερού χρησιμοποιώντας
μεθόδους δορυφορικής τηλεπισκόπισης
Το προγραμμα “Dragon 3” χρήματοδοτειται απο τήν Εύρώπαική Υπήρεσια
Διαστήματος και το Εργαστήριο εχει
αναλαβει τον ρολού Κύριού Ερεύνήτικού
Ιδρύματος απο τήν πλεύρα τής Εύρώπής. Η ερεύνα επικεντρώνεται στήν λεκανή απορροής τού ποταμού Xin'an και
τής λιμνής Qiandao. Στοχεύει στήν κατανοήσή τών επιπτώσεών πού παρατήρούνται σε αύτα τα οικοσύστήματα απο
τήν αλιεια μεσώ τής διεπιστήμονικής
μελετής, στήν αναδειξή τής σήμασιας
πού εχει ή τήλεπισκοπισή για τήν ακριβή παρακολούθήσή τών οικολογικών
διεργασιών και τών φύσικών πορών,
στήν δήμιούργια θεματικών χαρτών μολύνσής τών ύδατών και τών αλιεύτικών
πορών και στήν αναπτύξή μεθοδών και
αλγοριθμών για τή δύναμική δήμιούργια
και επικαιροποιήσή τών διαφορών θεματικών χαρτών πού θα μπορούν να
στήριζούν αναπτύξιακες πολιτικες.
Τα προκαταρκτικα αποτελεσματα περιλαμβανούν τήν εξαγώγή ακριβών πλήροφοριών για τήν ταξινομήσή τών εδαφών απο το 1979 εώς το 2009 χρήσιμοποιώντας εικονες Landsat MSS, TM, ETM
και ALOS με χρήσή αντικειμενοστρεφούς ταξινομήσής. Απο τις εικονες
LANDSAT εχούν επισής παραχθει χαρτες
κατανομής τής επιφανειακής θερμοκρασιας τού εδαφούς. Με τήν ταξινομήσή
εικονών και τήν εφαρμογή μοντελών
χρήσής/καλύψής γής κατεστή δύνατος ο
καθορισμος τής βλαστήσής και τής δύναμικής τής χρήσής/καλύψής γής. Η μειώσή τής βλαστήσής ήταν σήμαντική και
ή αναλογια τής περιοχής καλύψής τής
βλαστήσής σε σχεσή με τή σύνολική
εκτασή τού νήσιού εχει μειώθει απο
71% (1979) στο 52% (2009), ενώ ταύ-

The “Dragon 3” project is supported by
the European Space Agency (ESA) and
the Laboratory acts as Principal Investigating Institute from the European Side
is. The research is focusing on Xin’an river watershed and Qiandao Lake and
aims to understand the impacts of watershed processes on fisheries and natural ecosystems through multidisciplinary
study, to demonstrate the importance of
remote sensing for accurate monitoring
ecological processes and natural resources, to produce pollution risk maps
for water and fishing resources and to
develop methods and algorithms for dynamic generation and update of various
thematic maps to support for any development project in the area study areas.
The preliminary results include the extraction 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.
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τοχρονα το νήσι Chongming αύξήθήκε
κατα 358 km2 τήν περιοδο 1979-2009.
Τήν ιδια περιοδο τα αποτελεσματα δειχνούν μια αύξήσή τής περιοχής καλύψής
τών ύδατών, τής οικιστικής δραστήριοτήτας και τού οδικού δικτύού. Η τασή
αύτή τής αλλαγής τών χρήσεών γής σύνδεεται κύριώς με παραγοντες πού ενισχύούν τήν κοινώνική και οικονομική
αναπτύξή. Τα μεχρι σήμερα αποτελεσματα ύποδεικνύούν οτι οι αλλαγες στις
χρήσεις γής μπορει να αποτελεσούν ενα
σήμαντικο ποσοτικο δεικτή για τήν καλύτερή κατανοήσή τού χώροχρονικού
προτύπού μεταβολών τών χρήσεών γής
προσφεροντας τις πλήροφοριες πού απαιτούνται για τή λήψή στρατήγικών
αποφασεών.

Vegetation, land use/land cover dynamics 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 significant 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 expanded by 358km2 from 1979 to 2009. The
results indicate an increase in water area, 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 measurement for a better understanding of the
spatio-temporal pattern of land cover
change and can provide much of the information needed for decision-making.
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Amorium Urban Archaeology Project

Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αστικοποίησης
Αμορίου
Το 2013 το Εργαστήριο πραγματοποιήσε μια πρώταρχική ερεύνα στο Αμοριο
με τήν χρήσή δορύφορικής τήλεπισκοπισής και Γεώγραφικών Σύστήματών Πλήροφοριών για τήν τεκμήριώσή τών περιβαλλοντικών παραμετρών γνώστών και
νεών αρχαιολογικών δομών. Για τον
σκοπο αύτο χρήσιμοποιήθήκε μια δορύφορική εικονα GeoEye-1 λήψής στις 16
Ιούλιού 2013 (αναλύσή στο παγχρώματικο και πολύφασματικο 0,5 m και 1,73
m αντιστοιχα) και μια εικονα Kompsat-2
με ήμερομήνια λήψής 25 Απριλιού 2013
(αναλύσή στο παγχρώματικο και πολύφασματικο 1,0 m και 4,0 m αντιστοιχα).
Για τήν μεγιστοποιήσή τής πλήροφοριας
σχετικα με τον εντοπισμο επιφανειακών
αρχιτεκτονικών δομών οι δορύφορικες
εικονες επεξεργαστήκαν με διαφορετικες τεχνικες (π.χ. Principle Components
Analysis, Normalized Difference Vegetation Index). Η αναλύσή τών εικονών επικεντρώθήκε κύριώς σε μια ακτινα 2 Km
γύρώ απο το Αμοριο. Σύνολικα εντοπιστήκαν πανώ απο 1.000 επιφανειακες
ανώμαλιες με τήν βοήθεια τών δεικτών
ενισχύσής πού ύπολογιστήκαν. Η πλειονοτήτα τών ανώμαλιών αύτών σχετιζεται με σύγχρονες αγροτικες δραστήριοτήτες και παλαιομαιανδρούς.
Παρ ‘ολα αύτα καποια απο τα γραμμικα
στοιχεια αντιπροσώπεύούν επιφανειακες αρχαιολογικες δομες. Το τειχος οχύρώσής τής Ύστερής Ρώμαικής Περιοδού
εμφανιζεται χαρακτήριστικα στις δορύφορικες εικονες οπώς επισής και μια
σειρα απο γραμμικες ανώμαλιες πολύ
κοντα στα ανεσκαμμενα τειχή. Ιδιαιτερα
χαρακτήριστικες ειναι οι ανώμαλιες με
διεύθύνσή ΒΑ-ΝΔ, σε παρομοιο προσανατολισμο με τα οχύρώματικα τειχή, οι
οποιες αντιπροσώπεύούν τμήματα τοιχών ή ορια αγροτικών τεμαχιών. Επισής
εμφανιζονται καποιες κύκλικες ανώμαλιες στήν εύρύτερή περιοχή με διαμετρο
πού κύμαινεται μεταξύ 8-16 m και οποι-

In 2013, the Lab conducted a preliminary study of the site using satellite remote sensing and GIS applications to
document the environmental parameters of known and previously unknown
archaeological features. A GeoEye-1 image from 16 July 2013 (panchromatic
resolution: 0.50 m, multispectral resolution: 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 identification 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 enhancement indices. A large majority of
these anomalies are associated with recent agricultural activity and hydrological palaeochannels.
However, surface anomalies that represent possible surface and near surface
ancient features are also present. The
Late Roman fortification walls are especially clear, and a number of surface
anomalies near the excavated fortification walls along the western side of the
city are visible in certain feature enhancement indices. One notes anomalies
that follow the same northwestsoutheast orientation of the fortification
walls around the gate further to the
north. These are likely related sections
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ες δεν φαινεται να εχούν σχήματιστει
λογώ αγροτικών διεργασιών. Αύτες οι
περιοχες θα ήταν να διερεύνήθούν περαιτερώ με τήν χρήσή γεώφύσικών μεθοδών. Τελος ειναι επισής ενδεικτική ή
εμφανισή στα δορύφορικα δεδομενα
ενος τριγώνικού προπύργιού το ενδεχεται να βρισκεται σε παραλλήλα διεύθύνσή με το ήδή ανεσκαμμενο.
Επισής χρήσιμοποιήθήκαν αύτοματοποιήμενες και ήμι-αύτοματες τεχνικες
τήλεπισκοπήσής και GIS στήν αμεσή αγροτική περιοχή γύρώ απο το Αμοριο με
σκοπο να μελετήθει ή οργανώσή και ο
προσανατολισμος τών σύγχρονών αγροτικών οριών τα οποια ενδεχομενώς να
αντανακλούν αρχαιες ύποδιαιρεσεις τής
γής. Οι κύριαρχες διεύθύνσεις τών σύγχρονών αγροτικών σύνορών ύπολογιστήκαν σε περιβαλλον GIS και στή σύνεχεια χρήσιμοποιήθήκαν για τήν δήμιούργια ιστογραμματών σύχνοτήτας τα οποια αποκαλύπτούν ενδιαφερούσες τασεις σχετικα με τήν οργανώσή τών αγροτικών τεμαχιών πού θα μπορούσε να
δώσει ενδειξεις σχετικα με τήν παρούσια
τού αρχαιού σύστήματος διαιρεσής τών
γαιών εκτος τής οχύρώμενής πολής τού
Αμοριού. Πιο σύγκεκριμενα οι κύριαρχες
διεύθύνσεις ειναι μεταξύ 105 ° -130 ° ΑΔ πού αντιπροσώπεύούν σχεδον το 40%
τού σύνολού τών αγροτικών οριών στο
Αμοριού μεσα στή ζώνή τών 2 km γύρώ
απο τήν πολή.
Για τήν μελετή πιθανών περιφερειακών
τασεών στις αγροτικες εκτασεις γύρώ
απο το Αμοριο ή περιοχή μελετής χώριστήκε σε τεσσερα τμήματα (ΒΑ, ΝΑ, ΝΔ,
ΒΔ). Για παραδειγμα ο προσανατολισμος
τών αγροτικών οριών στα ΝΔ ειναι σε
σύμφώνια με τον προσανατολισμο πού
καθοριστήκε για το σύνολο τής περιοχής
γύρώ απο το Αμοριο. Πανώ απο το 50%
τών κύριαρχών γώνιών προσανατολισμού στο ΝΔ τμήμα κύμαινεται μεταξύ
105°-125° Α-Δ. Επισής ή πλειονοτήτα
τών αγροτικών οριών στο ΝΔ τμήμα παρούσιαζει ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμο.
Η σήμασια τών παραπανώ αποτελεσματών ειναι αρκετα σήμαντική για τήν κατανοήσή τής οργανώσής τών αγροτικών
τεμαχιών στο Αμοριο, τα οποια κατα

of the walls, or else separate architectural features that follow the same alignment. Second, there are a number of circular anomalies in the vicinity with diameters that range between 8-16 m.
They do not appear to be from agricultural 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 historical 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 divisions. 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 interesting trends in the organization of modern 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 dominant angles peaks between 105°-130° EW. 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 example, the orientations of field boundaries in the southwest region are consistent with the general trends noted
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βασή παρούσιαζούν ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμο. Το ερώτήμα πού γεννιεται ειναι
αν τα σύγχρονα αγροτικα ορια μπορούν
με καποιο να σύσχετιστούν με το σύστήμα τής αρχαιας ύποδιαιρεσής τών γαιών.
Ως προς αύτο το ερώτήμα ύπαρχούν καποιοι παραγοντες πού σύνήγορούν ύπερ
αύτής τής αποψής. Κατα πρώτον τα ιστογραμματα σύχνοτήτας παρούσιαζούν ομοιοτήτες με τα ανεσκαμμενα κτιρια (π.χ. Κύριώς Κτιριο και Βασιλική τής
κατώ Πολής) τής πολής. Κατα δεύτερον,
ενα σύμπλεγμα απο σύγχρονες γεώργικες εκτασεις στή νοτιοδύτική περιοχή
εχει τις ιδιες κατεύθύνσεις με κατεύθύνσή απο το κεντρο τής πολής προς τα εξώ
και σε μια αποστασή ανώ τών 2 Km. Σε
γενικες γραμμες οι ενδειξεις αύτες ειναι
αρκετα σήμαντικες για τον καθορισμο
τών οριών τών αγροτικών γαιών στο
Αμοριο.

above in the data from all field boundaries. Yet in this instance, the range of
dominant angles clusters even more
closely around the northwest-southeast
diagonal orientation, and there is a conspicuous drop off in the frequency of
other angles. More than 50% of the dominant angles in the southwest region
range between 105°-125° E-W. Like the
data from all field boundaries, the majority 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 interesting. They demonstrate that a large
percentage of modern field boundaries
around the ancient settlement have
northwest-southeast alignments between 105°-130°. But do the results
from the frequency histograms bear any
relationship to a potential system of ancient land division? A few factors suggest
that this is a good possibility. First, data
from the frequency histograms are similar to excavated buildings in the city. The
Large Building and the Lower City Basilica 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 orientations that radiate outwards from the
city center for more than 2 km. There is
a consistent pattern here in their organization 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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Fulbright Research Grant
Traditional geophysical prospection methods and electrical resistivity tomography in archaeological research: theory and applications

Ερευνητική Υποτροφία Fulbright
Αρχαιολογική έρευνα με παραδοσιακές γεωφυσικές
τεχνικές και την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές
Το προγραμμα πού χρήματοδοτήθήκε
απο το Ίδρύμα Fulbright ειχε δύο βασικες κατεύθύνσεις: Το ερεύνήτικο μερος
αφορούσε στήν εφαρμογή τρισδιαστατών τεχνικών ήλεκτρικής τομογραφιας
για τήν επιλύσή σύγκεκριμενών αρχαιολογικών και ανθρώπολογικών ερώτήματών, οπώς για παραδειγμα ή διασκοπισή
μνήμειώδών τύμβών. Για το σκοπο αύτο
θα μελετήθούν διαφορετικες τεχνικες
σύλλογής δεδομενών και τροπών επεξεργασιας μεσώ τήν μοντελοποιήσής
τού γεώφύσικού και αρχαιολογικού
προβλήματος. Το δεύτερο τμήμα αφορούσε τήν διεξαγώγή διαλεξεών σχετικα
με τις εφαρμογες παραδοσιακών και
μοντερνών (ήλεκτρική τομογραφια) γεώφύσικών τεχνικών στήν αρχαιολογική
ερεύνα σε θεματα πού αφορούν τοσο
θεώρήτικες προσεγγισεις οσο και πρακτικες εφαρμογες. Η σύγκεκριμενή ερεύνήτική ύποτροφια βοήθήσε στή δήμιούργια νεών δεσμών επικοινώνιας με
ερεύνήτες και φοιτήτες απο τις ΗΠΑ πού
δραστήριοποιούνται σε διεπιστήμονικα
αντικειμενα με στοχο τήν διατήρήσή τής
πολιτισμικής κλήρονομιας.

The purpose of the project was twofold
and was divided into a research and a
lecturing module. The research part involved the implementation of state-ofthe-art three-dimensional (3-D) Electrical Resistivity Tomographic (ERT) techniques in solving demanding geophysical
problems with vital archaeological and
anthropological interest, like the prospection of tumuli or mounds. Within
this module, diverse strategies for field
data collection and modified inversion
techniques were validated and the methodologies were tested in theoretical and
practical level. The lecturing program
covered subjects regarding the application of different geophysical methods in
archaeological prospection, the implementation of more sophisticated geophysical techniques (ERT) within a theoretical 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 visiting scholar program included the creation of communication networks among
Greek and USA scientists and students
working on interdisciplinary subjects
aiming to cultural resources management.
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Απο το Νοεμβριο τού 2012 το Εργαστήριο Γεώφύσικής Δορύφορικής Τήλεπισκοπισής και Αρχαιοπεριβαλλοντος απεκτήσε το ακρώνύμιο GeoSat ReSeArch.
Το νεο λογοτύπο τού Εργαστήριού φιλοτεχνήθήκε απο τήν αρχιτεκτονα και αποφοιτο τής Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνών κ. Μεθύμακή Μαρια, το οποιο εχει
τρεις διαφορετικες εκδοχες αναλογα με
τήν χρήσή τού στα διαφορετικα
εγγραφα.
Απο τον Ιούνιο 2013 αναβαθμιστήκε ο
ερεύνήτικος εξοπλισμος τού Εργαστήριού και διαθετει α) το πολύκανναλο Υπεδαφειο Ρανταρ τής εταιρεια MALA με
δύνατοτήτα ταύτοχρονής λειτούργιας 8
κεραιών σε σύχνοτήτα 400 MHz, β) μια
σύστοιχια πολλαπλών διαφορικών μαγνήτομετρών (8 αισθήτήρες) απο τήν
SENSYSπού μπορούν να δούλεύούν παραλλήλα για τήν καλύψή μεγαλύτερών
εκτασεών γ) τρια διαφορικα GPS
(Triumph 1-Javad) με δύνατοτήτα RTK
μετρήσεών για αποτύπώσή τής θεσής με
ακριβεια εκατοστού, δ) ενα UAV
(Unmanned Aircraft Vehicle) για τήν λήψή αεροφώτογραφιών.
Απο το 2013 μπορειτε να παρακολούθήσετε τις δραστήριοτήτες και να γινετε
φιλοι τού Εργαστήριού 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

UAV—in protective storage case

Triumph-1 GPS receivers in protective cases.

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.

Sensys array of
fluxgate gradiometers,
Sensys being pulled by
car, MALA MIRA 8channel GPR system
being pulled manually
and with vehicle.
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Support of PhD, MSc and Undergraduate Dissertations and Theses

Υποστήριξη Διδακτορικών, Μεταπτυχιακών και
Προπτυχιακών Διατριβών
Άθώς Αγαπιού, «Geoinformatics in the
Management of Cultural Heritage», Department of Civil Engineering and GeoKirkou Stella, Monitoring of under- matics, Cyprus University of Technology
ground pollution with time-lapse electri- (2009-2012).
cal resistivity tomography techniques,
Department of Geology, University of
Thessaloniki (in process, 2013-).
Maria Cristina Salvi, Individuazione e
ricostruzione di siti archeologici attraverso l'uso integrato di tecniche di remote
George Malaperdos, Geographical Digital sensing (Individualization and reconInformation Atlas of Mycenaean sites In struction of archaeological sites through
Peloponnese, Department of History, Ar- the integrated use of remote sensing techchaeology and Cultural Resources Man- niques), University of Ferrara (2006agement, University of Peloponnese (in 2012).
process, 2012-).
PHD DISSERTATIONS

Barsanti Gonizzi Sara, Technical University of Crete (in process, 2012-).
Katerina Athanasaki, Archaeology of Prehistoric landscapes in the northern coast
of Heraklion Prefecture: An interdisciplinary approach with the use of Geographical Information Systems, University of
Crete (in process, 2011).

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
Sylviane Dederix, “The Minoan Funerary Characterizing Porous Deposits, MSc TheLandscape”, Université Catholique de sis, Georg-August Universitat – GottinLouvain (UcL) (2010-2014).
gen, Hydrogeology and Environment Geosience (HEG), Germany, S2011.
Alexandra Karamitrou, Combined Use of
Geophysical Data, Satellite Remote Sensing Data and Geographical Information UNDERGRADUATE THESES
Systems (GIS) to locate and map Archaeological Relics, Geology Department, Kalomoiris Efthimis, "Integrated applicaΑristotle University of Thessaloniki tion of geophysical and geochemical
methods to determine the pollution in ol(2009-2012).
ive oil waste disposal areas", Physics Department, University of Crete, 2012.
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Gialitaki Victoria, Correlation of Timelapse ERT monitoring data with geochemical elements from an olive oil
waste disposal area Institute for Mediterranean Studies, 2012.
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