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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η «αρχαιολογία του οίνου», έχει ακολουθήσει µέχρι σήµερα ποικίλες ερευνητικές 

κατευθύνσεις, µε επικρατέστερη εκείνη της ανίχνευσης των υλικών καταλοίπων, κυρίως των 

αγγείων της µεταφοράς, αποθήκευσης και κατανάλωσής του. Για το καθ’ εαυτό στάδιο της 

αρχαίας παραγωγής του οίνου στην Κρήτη, όπως τεκµηριώνεται κατά κύριο λόγο από τις 

εγκαταστάσεις οινοποίησης, η εικόνα είναι ακόµη αρκετά αποσπασµατική. 

Στη µεταπτυχιακή αυτή εργασία προτείνεται ένα πλαίσιο για τη µελέτη των δοµών και των 

εγκαταστάσεων οινοποίησης, µέσα από τη σχεδίαση ενός ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος, που απαρτίζεται από µια σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων και από ένα Σύστηµα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).  

Αναφορικά µε τα όρια της χωρικής ανάλυσης, ερευνώνται οι µεµονωµένες δοµές ληνών και 

οι οργανωµένες εγκαταστάσεις που περικλείονται στην περιφέρειας ενός οικισµού. ∆ίδεται 

έτσι προτεραιότητα σε µια τοποκεντρική, αλλά εν δυνάµει και ευρύτερη,  κλίµακα εξέτασης. 

Η δε χρονική κλίµακα ανταποκρίνεται στο πρότυπο της µακράς διάρκειας, θεώρησης που 

συµβάλλει στην ουσιαστική κατανόηση ενός τόπου και της συνολικής του πολιτισµικής 

διαδροµής. 

Κύριοι στόχοι της σχεδίασης του Πληροφοριακού Συστήµατος είναι: 

α)  η διάσωση, αρχειοθέτηση και «συστηµατοποίηση» της αρχαιολογικής πληροφορίας .  

β)  η µελέτη ζητηµάτων τυπολογίας των εγκαταστάσεων και των δοµών  οινοποίησης . 

γ) η µελέτη ζητηµάτων γεωγραφικής κατανοµής των εγκαταστάσεων αυτών και 

προσδιορισµού της σχέσης τους µε τον ανθρωπογενή δοµηµένο χώρο. 

γ) η διερεύνηση ποσοτικών µεγεθών της παραγωγής οίνου, µέσα από την πιλοτική σχεδίαση 

και εφαρµογή ενός αναλυτικού µοντέλου, που εφαρµόζεται εδώ πειραµατικά για πρώτη 

φορά στη µελέτη ενός συνόλου λαξευτών δοµών του Αγίου Θωµά Ηρακλείου, µε αρκετά 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου οδηγεί σε 

εκτιµώµενα ποσοτικά µεγέθη οινοπαραγωγής, µε βάση τη δυναµικότητα παραγωγής κάθε 

πατητηριού. Μέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος, υπολογίζεται,  επίσης για πρώτη 

φορά, η έκταση των αµπελιών που «τροφοδότησαν» συγκεκριµένα πατητήρια µε την 

εφαρµογή προτύπων αντιστοίχισης παραγωγής οίνου σε αµπελουργική έκταση, όπως 

προκύπτουν από αρχαίες πηγές αλλά και από την σύγχρονη εθνογραφική µαρτυρία. 
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Ευχαριστίες 

 
Για τις πολύτιµες συµβουλές της, την ηθική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών και για τη συµµετοχή της στην τελική διαµόρφωση του 

κειµένου, ευχαριστώ ιδιαίτερα την επόπτριά µου, Κατερίνα Κόπακα, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης του τµήµατος Επιστήµης 

Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆. Πλεξουσάκη ευχαριστώ για τις καίριες 

παρατηρήσεις και για την προθυµία του να απαντήσει σε κάθε µου ερώτηση. 

Eυχαριστώ ακόµη, για τις παρατηρήσεις και συµβουλές του αλλά και για την αµέριστη 
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καταγραφής υπαίθριων πατητηριών στο νοµό Ηρακλείου. 

Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια του 

Ηρακλή Μπενέτου, ακούραστου συνοδοιπόρου στις περιπλανήσεις στα αµπέλια και στα 

πατητήρια της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Θωµά.  

Για την απρόσµενη συµβολή τους στην έρευνά µου, εκφράζω τις ευχαριστίες µου στην 

καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ΑΠΘ κ. Παναγιώτα Ατζακά, στην κ. Αγγελική 

Πανοπούλου του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, όπως και στην αρχαιολόγο της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ 

κ. Ειρήνη Αντωνακάκη για τις πληροφορίες που µου παρείχε σε ζητήµατα αρχαιολογικής 

τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Θωµά. Τις ευχαριστίες µου εκφράζω 

επίσης στον κ. Στ. Αλεξίου, στη Λία Καρίµαλη, στον Γιάννη Χαµηλάκη και στον Κωστή 

Χρηστάκη για τις χρήσιµες συζητήσεις. 

Τέλος, ευχαριστώ θερµά φίλους και συναδέλφους για τη συµπαράστασή τους σε όλη τη 

διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος και ιδιαίτερα τη Νατάσα, τον Βασίλη, τη Λένα 

και τη Μαρίνα καθώς επίσης τη Μαρία, τον ∆ευκαλίωνα, την Ανθή, την Αθηνά, τη Σοφία, 

τον Κώστα και τέλος, την Ελένη Περάκη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

§n d¢ p¤yoi o‡noio palaioË ≤dupÒtoio  
ßstasan, êkrhton ye›on potÚn §ntÚw ¶xontew, 
                                                             Ο∆ΥΣΣΕΙΑ β 340-341 
 
 
 
Ο «παλαιός ηδύποτος οίνος» του οµηρικού λόγου είναι το αποτέλεσµα της 

τεχνογνωσίας και της εργασίας πολλών γενεών αµπελοκαλλιεργητών και 

οινοπαραγωγών. Καθεµία από αυτές τις γενεές έζησε στο δικό της κοινωνικό 

και γεωγραφικό χώρο, στον οποίο, µέσα από τις δραστηριότητες της 

αµπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής, άφησε τα ίχνη της 1.  

Ίχνη αυτών των δραστηριοτήτων και όψεις του κρητικού αµπελοοινικού τοπίου 

στη µακρά διάρκεια2 επιχειρεί να διερευνήσει η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, 

εστιάζοντας στα κύρια υλικά τους κατάλοιπα, τις δοµές και τις εγκαταστάσεις 

οινοποίησης.  

Αρχαίες δοµές και εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων, που σχετίζονται άµεσα ή 

έµµεσα µε την οινοποίηση, είναι τµηµατικά γνωστές από ετερόκλητες 

µαρτυρίες (ιστορικές, φιλολογικές, τοπωνυµικές, υλικές κ.ά.) σε αρκετές 

περιοχές του νησιού. Mέχρι σήµερα, όµως, οι σχετικές αρχαιολογικές 

δηµοσιεύσεις είναι λίγες και αποσπασµατικές, σε αντίθεση µε εκείνες που 

αφορούν στην αποθήκευση, τη µεταφορά και την κατανάλωση του οίνου. Η 

βιβλιογραφική αυτή δυσαναλογία, ιδιαίτερα αισθητή για την Εποχή του 

Χαλκού, υποβαθµίζει την ποιότητα των δεδοµένων και θέτει κατ΄ επέκταση σε 

αµφισβήτηση ορισµένες από τις θεωρητικές διατυπώσεις που σχετίζονται µε 

                                                 
1 Unwin 1991, 1: «Η συνέχεια κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στον χρόνο, σε µια συγκεκριµένη περιοχή, 

έχει ως αποτέλεσµα τα ίχνη της να συσσωρεύονται στην περιοχή αυτή και να επιδρούν όχι µόνο στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή αλλά και στις συµπεριφορές των κατοίκων 

της» . Πρβλ. Wheatley 1996α, 129 και Wheatley 1996β, 123. 
2 Longue durée είναι η διατύπωση που χρησιµοποίησε ο F. Braudel για να περιγράψει διαδικασίες στενά 

συνδεδεµένες µε εγγενή γεωγραφικά πλεονεκτήµατα και περιορισµούς, που µεταβάλλονται µε εξαιρετικά 

βραδείς ρυθµούς.  



 

 

7 

τον αρχαίο οίνο, γεγονός που υπαγορεύει µια συνολική επανεξέταση των 

σχετικών πληροφοριών σε διευρυµένα χωρικά και χρονικά πλαίσια3.  

Με τη διαπίστωση αυτή συνδέεται ο βασικός στόχος της παρούσας 

µεταπτυχιακής εργασίας, που είναι η συστηµατική µελέτη και αξιολόγηση της 

κατατετµηµένης στον χρόνο και τον χώρο εικόνας για την αµπελοοινική 

δραστηριότητα στην Κρήτη, µέσα από τη σχεδίαση ενός ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος. Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήµατος είναι 

η κατά το δυνατόν συνολική και συστηµατική τεκµηρίωση των φορτισµένων µε 

«αρχαιολογικά νοήµατα» βασικών υλικών καταλοίπων της οινοπαραγωγής, 

δηλαδή των δοµών και των εγκαταστάσεων οινοποίησης, και η διερεύνηση της 

σχέσης τους µε την αµπελοκαλλιέργεια. 

∆οµές οινοποίησης είναι οι δοµές εκείνες που χρησιµοποιούνται για την 

εξαγωγή του γλεύκους από τα σταφύλια, για παράδειγµα οι πήλινοι κάδοι 

σύνθλιψης και τα λαξευτά και κτιστά πατητήρια. Συχνά, αυτές «περιέχονται» σε 

εγκαταστάσεις, που περιλαµβάνουν πολλές φορές και άλλες συναφείς 

λειτουργίες, όπως για παράδειγµα αυτήν της αποθήκευσης. 

Για τη µελέτη των καταλοίπων των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων 

συνεξετάζονται και συναξιολογούνται, εποµένως, τόσο οι ίδιες όσο και οι 

αρχαιολογικές τους συνάφειές στη βραχεία αλλά και στη µέση και στη µακρά 

διάρκεια. Εφόσον, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, τα ίχνη 

που αφήνει στον χώρο γίνονται καλύτερα κατανοητά σε εύρος χρόνου4. Το 

ευρύ χρονικό πλαίσιο της έρευνας υπαγορεύεται, εξάλλου, σε µεγάλο βαθµό, 

και από την ίδια τη «διαχρονία» του αρχαιολογικού υλικού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το µεγάλο ποσοστό των υπαίθριων, λαξευτών κυρίως, δοµών 

οι οποίες εµφανίζουν εντυπωσιακή µοεφολογική οµοιογένεια στον χώρο και 

                                                 
3 Η πιο διαδεδοµένη από αυτές είναι η υπόθεση του C. Renfrew ότι η συστηµατική αµπελοκαλλιέργεια και 

ελαιοκαλλιέργεια επέδρασαν στη θεσµοθέτηση ιεραρχικών δοµών και στην εµφάνιση σύνθετων αστικών 

ιεραρχιών στον αιγαιακό και τον κρητικό χώρο της Εποχής του Χαλκού ( Renfrew 1972, κεφ. 15 και 21). Για 

µια κριτική των θεωρητικών αυτών διατυπώσεων βλ. Χαµηλάκης 2000, 497-504.  
4 Βλ. ενδεικτικά Wheatley 1996, 129. Renfrew 2004, 260. 
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τον χρόνο5. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η αγροτική τεχνολογία είναι εν γένει 

εξαιρετικά συντηρητική και εξελίσσεται µε µεγάλη βραδύτητα µέχρι τα µέσα 

περίπου του 20ου αι., όταν στην «παραδοσιακή» ύπαιθρο άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται βιοµηχανικά µέσα εκµετάλλευσης. 

Αναφορικά µε τη δεύτερη βασική συνιστώσα της αρχαιολογικής τεκµηρίωσής 

µας, τον χώρο, η θεώρηση είναι τοποκεντρική. Οι υπό µελέτη δοµές και 

εγκαταστάσεις εξετάζονται, δηλαδή, σε κύρια συνάρτηση µε τον τόπο, που στο 

Πληροφοριακό µας Σύστηµα συµπίπτει µε τα όρια της κτηµατικής 

περιφέρειας ενός σύγχρονου οικισµού, ως «περιέχοντος», τόσο στις φυσικές όσο 

και στις κοινωνικές του διαστάσεις. Εποµένως, η θεώρησή µας εστιάζει 

περισσότερο στις υλικές µαρτυρίες για το αµπελοοινικό τοπίο, αλλά είναι 

συγχρόνως και «ολιστική», αφού το εντάσσει σε ένα ευρύτερο ανθρωπογενές 

πλαίσιο, όπου συνυπάρχουν πολλά διαφορετικά και αλληλοσυνδεόµενα τοπία6. 

Η µελέτη των υλικών καταλοίπων της αρχαίας οινοπαραγωγικής διαδικασίας, 

σε ένα τέτοιο,  διευρυµένο ερευνητικό πλαίσιο, συνεπάγεται την επανεξέταση 

µεγάλου όγκου δεδοµένων και τη διατύπωση ιδιαίτερα σύνθετων ερωτηµάτων, 

που µόνο µέσω της χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων µπορούν 

να προσεγγισθούν. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε ένα Πληροφοριακό 

Σύστηµα που στηρίζεται στην ανάπτυξη µιας Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων 

(Relational Database) και, συγχρόνως, ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (Γ.Σ.Π-GIS), µε ετερογενή θεµατικά επίπεδα πληροφορίας. Η 

σχεδίαση του συστήµατος αυτού αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός χρηστικού 

εργαλείου τεκµηρίωσης και ανάλυσης, που θα παρέχει τη δυνατότητα 

πολλαπλών αναγνώσεων, καθώς και διατύπωσης απλών και σύνθετων 

ερωτηµάτων, σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη θέση στη σχεδίασή µας 

έχει η συνεκτίµηση της αποσπασµατικής φύσης της πλειονότητας των 

                                                 
5 Η χρήση τους, εξάλλου, από περισσότερες γενιές για µακρές χρονικές περιόδους δηµιουργεί περαιτέρω 

σύγχυση ως προς τη χρονολόγηση της αρχικής κατασκευής  τους, η οποία παραµένει τις περισσότερες φορές  

δυσχερής και αµφιλεγόµενη. 
6 Πρβλ. τους όρους “αspective and holistic” (Renfrew 2004, 260). 
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αρχαιολογικών δεδοµένων για τη διατύπωση υποθέσεων και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων . 

 Η εργασία διαιρείται σε δύο κύριες ενότητες: Η πρώτη τείνει να σκιαγραφήσει 

µια «αρχαιολογία του οίνου» και χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: Κατ΄αρχήν 

επιχειρείται ένα ιστορικό σύγχρονων και παλαιότερων όψεων της έρευνας  για 

τον οίνο γενικά και στο δεύτερο κεφάλαιο, ειδικότερα για τις αρχαίες δοµές 

οινοποίησης στην Κρήτη, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη 

µεσογειακή «περιφέρεια». Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην αρχαία οινοποίηση 

και χωρίζεται σε δυο υποκεφάλαια, στα οποία παρέχονται αντίστοιχα γενικά 

στοιχεία για τις τεχνικές και τις δοµές οινοποίησης και µια σύνοψη των 

αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων και των γραπτών µαρτυριών 

για την οινοπαραγωγή στην αρχαιότητα. Επισηµαίνονται, συγχρόνως, µερικά 

προβλήµατα «ποιότητας» των αρχαιολογικών δεδοµένων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο εξετάζεται ειδικότερα ο κρητικός οίνος, µέσα από σχετικές γραπτές 

και υλικές πληροφορίες ανά ιστορικές περιόδους, από την προϊστορική έως τη 

σύγχρονη εποχή.  

Η δεύτερη ενότητα της εργασίας αφορά στο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

∆ιαγράφονται κατ΄αρχήν, οι βασικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη 

σχεδίασή του και στη συνέχεια, αναλύεται η Βάση ∆εδοµένων. Επιµέρους 

υποκεφάλαια αφορούν στο θεωρητικό πλαίσιο, την εννοιολογική σχεδίαση, τη 

λειτουργική οργάνωση και το περιβάλλον χρήσης της βάσης αυτής, ενώ 

επιχειρούνται µερικές ενδεικτικές επερωτήσεις (queries) που υποστηρίζονται 

από το Πληροφοριακό Σύστηµα. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη µελέτη 

περίπτωσης, που επιλέχθηκε ως κεντρικό παράδειγµα της µελέτης, δηλαδή στις 

υπαίθριες λαξευτές στην πλειονότητά τους εγκαταστάσεις οινοποίησης στην 

περιοχή του Αγίου Θωµά Μονοφατσίου, προκειµένου να ελεγχθεί η 

λειτουργία και η αξιοπιστία του Πληροφοριακού Συστήµατος. Για τις ανάγκες 

του συγκεκριµένου αρχαιολογικού παραδείγµατος,  χρειάστηκε να συλλεχθεί, 

µε αρκετές δυσκολίες, µεγάλος όγκος αρχαιολογικών δεδοµένων στη 

βιβλιοθήκη όσο και στο πεδίο. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

και χωρίζεται σε πέντε υποκεφάλαια: Επιχειρείται αρχικά µια σύντοµη 

ιστορική επισκόπηση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. 

Αναπτύσσεται, κατόπιν, το θεωρητικό υπόβαθρο της υλοποίησης του 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τις οινοπαραγωγικές 

εγκαταστάσεις. Γίνονται, µεταξύ άλλων, αναφορές στο µοντέλο ανάλυσης της 

«ζώνης τροφοδότησης» (Site Catchment Analysis) και στα πρότυπα 

αρχαιολογικής «πρόγνωσης» (Αrchaeological Predictive Modelling). Στις βασικές 

κατευθύνσεις τους βασίστηκε η προκαταρκτική διατύπωση των αρχών του 

προτεινόµενου εδώ αναλυτικού µοντέλου, το οποίο παρουσιάζεται στο τρίτο 

υποκεφάλαιο. Το τέταρτο υποκεφάλαιο αφορά στην προετοιµασία των 

χαρτογραφικών δεδοµένων για τη µελέτη ενώ, το πέµπτο, στην πιλοτική 

εφαρµογή του αναλυτικού µας µοντέλου και στις πληροφορίες που 

συλλέχθηκαν για τη µελέτη περίπτωσης των πατητηριών του Αγίου Θωµά µε 

τη συµβολή της Βάσης ∆εδοµένων και τη σύνθεση πολλαπλών χαρτογραφικών 

επιπέδων και λειτουργιών του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών. 

Ακολουθούν τα συµπεράσµατα και ένας συνολικός σχολιασµός, που προκύπτει 

από την πιλοτική εφαρµογή του Πληροφοριακού Συστήµατος. Παρέχονται, 

τέλος, κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του συστήµατος αυτού 

και µερικές προτάσεις για την προβλεπόµενη µελλοντική του διεύρυνση. 

Στα παραρτήµατα της εργασίας περιλαµβάνονται τέσσερεις πίνακες 

πρωτογενών και δευτερογενών αµπελοοινικών ποσοτικών µεγεθών. Οι τιµές 

τους βασίζονται αντίστοιχα σε αρχαία όσο και σύγχρονα ποσοτικά δεδοµένα ή 

προκύπτουν από επερωτήσεις στη Βάση ∆εδοµένων. 

Παρατίθενται, τέλος, η γενική βιβλιογραφία, ο κατάλογος των πινάκων και το 

εικονογραφικό υλικό. 
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Ι. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΟΙΝΟ. 

 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.  

 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, οι γνώσεις για την «αρχαιολογία του οίνου» 

έχουν εµπλουτιστεί σηµαντικά, χάρη στην ανάπτυξη ποικίλων επιστηµονικών 

κατευθύνσεων, που επιτρέπουν σταδιακά τη συγκρότηση ενός αυτόνοµου 

πεδίου έρευνας. 

Από τα παλαιότερα και προσφιλή σχετικά ζητήµατα είναι ο χρόνος και ο 

τόπος εξηµέρωσης της οινοφόρου αµπέλου (vitis vinifera)7 και η πρώτη 

εµφάνιση του οίνου8 (πίν. 1Α), θέµα µάλιστα που ευνοείται σήµερα από την 

ανάπτυξη αρχαιοµετρικών µεθόδων για την ασφαλή ανίχνευση υπολειµµάτων 

οίνου σε αρχαία αγγεία9.  

Παράλληλα, το αρχαίο αµπελοοινικό τοπίο αρχίζει να γίνεται περισσότερο 

γνωστό τις τελευταίες δεκαετίες µε τον εντοπισµό αµπελώνων και την ταύτιση 

αµπελοκοµικών πρακτικών της αρχαιότητας. Από τα πρώτα σχετικά 

παραδείγµατα είναι η ανασκαφή µεγάλου αµπελώνα στην Ποµπηία10 ενώ από 

τα πιο πρόσφατα είναι ο εντοπισµός ρωµαϊκού, επίσης, αµπελώνα στην Αγγλία, 

µε τη συµβολή µάλιστα παλυνολογικών ερευνών11.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό όµως είναι και το σχετικό ανασκαφικό έργο που 

επιτελείται τις τελευταίες δεκαετίες στον ελλαδικό χώρο. Στην Πέλλα, 

ανασκάφηκε υστεροκλασικός αµπελώνας µε λαξευµένες στο βράχο τάφρους 

                                                 
7 Zohary -Hopf 1993· Zohary 2000, 23-30. Βλ. επίσης Unwin 1991, 61-77. Το ζήτηµα της διάκρισης των 

γιγάρτων της άγριας και της καλλιεργηµένης αµπέλου απασχόλησε από νωρίς τους ερευνητές, βλ. ενδεικτικά 

Stumer 1911, 283-296. Κλασικό για τη διεθνή βιβλιογραφία παραµένει το έργο του Β. Λογοθέτη για την 

ιστορική εξέλιξη της αµπέλου και της αµπελογραφίας στην Ελλάδα (Λογοθέτης 1958) και τη συµβολή του 

οίνου στον πολιτισµό της Ελάδας και της ανατολικής Μεσογείου (Λογοθέτης 1974). Για την αρχαιολογική 

ορατότητα της αµπέλου στην Κρήτη και στον ελλαδικό χώρο κατά την προϊστορική εποχή, βλ. Σαρπάκη 

1995, 842-859 και Bottema 1980, 193-217. 
8 McGovern 1996, 27-31.  
9 Όπ. π, 57-65· Formenti-Duthel 1996, 79-85. 
10 Από τις πρώτες, κλασικές, δηµοσιεύσεις για την αρχαιολογία της αµπελοκαλλιέργειας είναι εκείνη της 

Jashemski για τα αµπέλια της Ποµπηίας (Jashemski 1972, 1979). 
11 Mattingly et al 2001, 745-757.  
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για τη φύτευση των πρέµνων12 ενώ τρία ακόµη παραδείγµατα µε την ίδια 

τεχνική φύτευσης προέρχονται από την Αχαΐα13, την ευρύτερη περιοχή των 

Μεγάρων14 και τη Νεµέα15. Αµπέλια της ελληνιστικής περιόδου 

αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και στη Μακεδονία στην περιοχή της 

Θέρµης, νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης16, καθώς επίσης στη βόρεια 

Πιερία17 και στην αγροτική περιοχή των αρχαίων Λειβήθρων, στο Κοµπολόι18. 

Η καλλιέργειά τους γινόταν σε τάφρους, τον συνήθη τρόπο οργάνωσης της 

καλλιέργειας των αµπελιών στον ηπειρωτικό, κυρίως, ελλαδικό χώρο19.  

Αναφορικά µε τα ποσοτικά µεγέθη της αµπελοκαλλιέργειας και της 

οινοπαραγωγής, µικρό µόνο µέρος της έρευνας έχει αφιερωθεί σε εκτιµήσεις 

της έκτασης των αµπελιών και της κλίµακας παραγωγής οίνου20, καθώς και της 

χωρητικότητας των συναφών αποθηκευτικών αγγείων21.  

Προσφιλής ερευνητική κατεύθυνση από τις αρχές του 20ου αιώνα είναι η 

µελέτη της γεωγραφίας της αµπελοκαλλιέργειας και του οίνου22 ενώ αυτοτελή 

επιστηµονικό τοµέα συνιστά η µελέτη των πινακίδων µε αναφορές στον οίνο23 

και η µελέτη των κλασικών κειµένων24, από την οποία προέρχονται αρκετά 

χρήσιµες πληροφορίες που διασαφηνίζουν ζητήµατα ορολογίας του 

                                                 
12 Λιλιµπάκη-Ακαµάτη 1988, 91-99.  
13 Πετρόπουλος 2001, 37-51. 
14 Βόρδος, 2002, 45-53· Κουράκου 2002, 204-207. Βλ. επίσης σχετική συζήτηση στο  Πίκουλας (επιµ.) 2002, 

194-201.· 
15 Πίκουλας 2004, 23. 
16 Σκαρλατίδου  2004, 27-35. 
17 Μπέσιος 2004, 37-43. 
18 Πουλάκη 2003, 63-70· η ίδια 2004, 45-56. 
19 Για τεχνικές φύτευσης  αµπελώνων βλ. Πίκουλας 2004, 19-26. 
20Dar 1986· Frankel 1999. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για τις ποσοτικές εκτιµήσεις της 

παραγωγής λαδιού (βλ. ενδεικτικά Mattingly 1988, 21-42). 
21 Christakis 1999, 1-20. 
22 Dickinson 1990, µε σχετική βιβλιογραφία. 
23 Βλ. ενδεικτικά Finet 1974-77, µε σχετική βιβλιογραφία, για τη δηµοσίευση των πινακίδων της Μέσης 

Εποχής του Χαλκού από το Mari της Μεσοποταµίας · Lutz 1922, για τη Φαραωνική Αίγυπτο· Heltzer 1990, 

για την Ugarit της Ύστερης Εποχής του Χαλκού  κ.ά. 
24 Billiard 1913· Ricci 1924· Tchernia 1986, 31-36.  
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αµπελοοινικού λεξιλογίου, ποσοτικών µεγεθών, ποιοτικών χαρακτηριστικών 

και ζητηµάτων «γραφειοκρατίας» της παραγωγής και του εµπορίου οίνου 25. 

Ζητήµατα θαλάσσιου ή χερσαίου εµπορίου του κρασιού, µέσα από την 

τεκµηρίωση συναφών αγγείων, ιδιαίτερα των αµφορέων, και παράλληλα ο 

εντοπισµός εργαστηρίων αµφορέων στην Ελλάδα και σε χώρες της Μεσογείου, 

κυρίως των ιστορικών χρόνων, είναι ένας άλλος τοµέας που έχει ευρύτατα 

µελετηθεί26.  

Οι επιστηµονικοί προσανατολισµοί διευρύνθηκαν, από τη δεκαετία του 1970 

µεταξύ άλλων προς την κατεύθυνση του ρόλου της αµπελοκαλλιέργειας και του 

οίνου στη διαµόρφωση πολιτικής εξουσίας27, στην κοινωνική όψη και τα 

πρότυπα της κατανάλωσης του οίνου (επιδεικτική, ανταγωνιστική κ.ά.)28, καθώς 

και στον συµβολικό του χαρακτήρα29.  

Κοµβικό σηµείο της σύγχρονης έρευνας συνιστά, εξάλλου, η συστηµατική 

µελέτη των οινοπαραγωγικών δοµών, που µόλις τις τελευταίες δεκαετίες 

άρχισαν να αποτελούν ιδιαίτερο αντικείµενο µελέτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Brown 1969· Mayerson 1997, 47-52· ο ίδιος 1999, 123-128˙ο ίδιος 2000, 161-165.  
26 Βλ. ενδεικτικά Panella 1970, 102-156· η ίδια 1973, 460-633. Για εργαστήρια παραγωγής αµφορέων στην 

Κρήτη, βλ. Markoulaki, Empereur, Marangou 1989, 551-580· Empereur, Kritzas, Marangou 1991, 481-523· 

Empereur, Marangou, Papadakis 1992, 633-648. 
27 Renfrew 1972· Hamilakis 1996, 1-32·Χαµηλάκης 2000, 497-504. 
28 Hamilakis 1999α, 38-54˙ ο ίδιος 1999β, 55-63˙ ο ίδιος 1997-98, 233-234. 
29 Mandelbaum 1965, 281-293· Douglas 1987· Joffe 1998, 297-322. 
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ΙΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΡΧΑΙΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Οι πρώτες αναφορές σε δοµές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρασιού και 

λαδιού στην Κρήτη εµφανίστηκαν στην αρχαιολογική βιβλιογραφία στις αρχές 

του προηγούµενου αιώνα30, όταν ο Βρεττανός αρχαιολόγος D. Hogarth στην 

προσπάθειά του να αναγνωρίσει τη χρήση πήλινων λεκανών µε κρουνό κοντά 

στη βάση, που αποκαλύφθηκαν στο ανάκτορο της Ζάκρου, προσέτρεξε σε 

εθνογραφικά παράλληλα και τις συσχέτισε µε την οινοποίηση (πίν. 2α)31. Την 

ίδια εποχή, ένας άλλος Βρετανός αρχαιολόγος, ο R.C.Bosanquet, 

χαρακτήριζε παρόµοιες δοµές στο Παλαίκαστρο διαχωριστές λαδιού (oil 

separators)32, επηρεασµένος από µορφολογικές οµοιότητές τους µε συγγενική 

ελληνιστική δοµή, από την Πραισό33. Η άποψή του υιοθετήθηκε από αρκετούς 

άλλους αρχαιολόγους, όπως για παράδειγµα τη Η.Boyd και τον F. 

Chapouthier για τα Γουρνιά και τα Μάλια αντίστοιχα34. 

Ο εντοπισµός µιας ανάλογης δοµής, τη δεκαετία του 1950, στην 

Υστεροµινωική αγροικία του Βαθυπέτρου στάθηκε αφορµή να παγιωθεί η 

ταύτιση των εγκαταστάσεων του τύπου αυτού µε σταφυλοπιεστήρια35, και να 

επικρατήσει στις µετέπειτα ταυτίσεις στη δεκαετία του 196036. 

                                                 
30 Κριτική επισκόπηση της έρευνας για τους µινωικούς ληνούς περιλαµβάνεται στο Kopaka, Platon 1993. Για 

ένα σύντοµο ιστορικό της έρευνας για το κρασί και το λάδι στην Κρήτη την Εποχή του Χαλκού, βλ. Κόπακα 

1997, 239-240. 
31 Hogarth 1900-1901, 130-131, 141. 
32 Bosanquet 1902-1903, 288. 
33 Ό.π, 279-280. 
34 Boyd et al 1908, 22, 27, 28·  Chapouthier, Demargne 1942, 1-2, 5, 17-18, 47-48. 
35 Μαρινάτος 1950, 242-249· ο ίδιος 1951, 258-272. Τα ερµηνευτικά κριτήρια του Μαρινάτου υπήρξαν 

επίσης εθνοαγραφικά. 
36Βλ., ενδεικτικά, Πλάτων 1961, 221· ο ίδιος 1962, 144· ο ίδιος 1963, 164-165· ο ίδιος 1965, 218-219. Για µια 

σύνοψη της επιχειρηµατολογίας υπέρ της ερµηνείας των κάδων µε κρουνό ως πατητηριών, βλ. Πλάτων 2002, 

9. 

 



 

 

16 

Νέα ζητήµατα στην έρευνα των δοµών οινοποίησης τέθηκαν στη δεκαετία του 

1970, µε τη δηµοσίευση της Μύρτου, όπου για πρώτη φορά 

πραγµατοποιήθηκε χρωµατογραφική ανάλυση σε σκεύος του συγκεκριµένου 

τύπου37. Με εξαίρεση ελάχιστες και «τυχαίες» ανακαλύψεις, στο πλαίσιο 

ευρύτερων ανασκαφικών έργων, οι δοµές που σχετίζονταν µε την παραγωγή 

του οίνου δεν προσέλκυσαν το επιστηµονικό ενδιαφέρον ως αυτόνοµο 

αντικείµενο µελέτης µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο ειδικό 

κεφάλαιο της διατριβής της Κ. Κόπακα38. Η δηµοσίευση της συνθετικής 

µελέτης για τους Μινωικούς Ληνούς, το 1993, αποτέλεσε την πρώτη 

συστηµατική παρουσίασή τους και σταθµό στη µελέτη των οινοπαραγωγικών 

εγκαταστάσεων της Κρήτης. Για πρώτη φορά διευρύνθηκαν οι συναφείς 

ερευνητικοί ορίζοντες και τέθηκαν νέα ζητήµατα, µε κυριότερο εκείνο της 

συνεκτίµησης των αρχαιολογικών και χωρικών συναφειών για την κατανόηση 

της µορφής και της λειτουργίας τους39. 

Αντίθετα, παρά τον εξαιρετικά µεγάλο αριθµό των πηγών και των έµµεσων 

υλικών τεκµηρίων για την οινοπαραγωγή της κλασικής περιόδου στην Κρήτη 

(επιγραφικές µαρτυρίες, αµφορείς για το κρασί κ.ά.), απουσιάζουν σχεδόν 

ολοκληρωτικά σχετικές δηµοσιεύσεις. Η παρατηρούµενη αυτή έλλειψη 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος συνδέεται ίσως µε την ως πρόσφατα σχεδόν 

«παγιωµένη» εξέταση των αντίστοιχων υλικών καταλοίπων µόνο από την 

προοπτική της Ιστορίας της Τέχνης.  

Από την άλλη πλευρά, σχετικά ικανοποιητική40 µπορεί να χαρακτηριστεί η 

πρόσφατη βιβλιογραφία που αφορά στις οινοπαραγωγικές δοµές και 

εγκαταστάσεις που εντάσσονται χρονολογικά στο διάστηµα από τη Βυζαντινή 

περίοδο µέχρι και  την Τουρκοκρατία.  
                                                 
37 Warren 1972, 25-27, 32-33, 53-55, 83-84, και ιδιαίτερα 139-39. Για τις χρωµατογραφικές αναλύσεις 

δειγµάτων πηλού από τις λεκάνες µε προχοή, βλ. Bowyer 1972, 330-331. 
38 Kopaka 1984. 
39 Kopaka, Platon 1993, 35-101.  
40 Βλ., ενδεικτικά, Μυλοποταµιτάκη 2000, 117-128· Γιαπιτζόγλου, Μοσχόβη 2002, 169-188. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τους διαφορετικούς θεωρητικούς 

προσανατολισµούς, οι αρχαιολογικές δηµοσιεύσεις που αφορούν στον οίνο 

µοιράζονται, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, µια κοινή αφετηρία ή, για την ακρίβεια, 

ένα κοινό πρόβληµα: το κενό στη συστηµατική έρευνα για το πρωτογενές 

υλικό, που δεν είναι άλλο από τις ίδιες τις δοµές και τις εγκαταστάσεις 

οινοποίησης και τις αρχαιολογικές τους συνάφειες.  

Το «τοπίο» στη διεθνή αρχαιολογική βιβλιογραφία κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες είναι διαφορετικό αφού ο αριθµός των σχετικών δηµοσιεύσεων 

αυξάνεται εντυπωσιακά41. Στις σηµαντικότερες µελέτες που αφορούν στην 

«αρχαιολογία των δοµών και εγκαταστάσεων οινοποίησης» συγκαταλέγονται οι 

δηµοσιεύσεις µε την επιµέλεια των M.C. Amouretti και P. Brun42, η 

διδακτορική διατριβή του R.Frankel43 για το Ισραήλ, του Sh. Dar44 για την 

περιοχή της δυτικής Σαµάρειας και αρκετών άλλων στο χώρο της 

Συροπαλαιστίνης45. Ώθηση στην παραγωγή πολλών από αυτών, ιδιαίτερα 

εκείνων που αφορούν σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου, έδωσαν µεγάλα 

κρατικά και πανεπιστηµιακά προγράµµατα επιφανειακών ερευνών, αλλά και η 

πυκνή ανασκαφική δραστηριότητα στις χώρες αυτές, κυρίως από ευρωπαϊκές 

και αµερικανικές αρχαιολογικές σχολές.  

                                                 
41∆ηµοσιεύσεις οινοπαραγωγικών δοµών στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο, είναι γνωστές από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα (βλ., χαρακτηριστικά, για την Παλαιστίνη, Macalister 1902-1905· ο ίδιος 1907-1909, 2, 

48-57).  
42 Amouretti, Brun 1993. 
43 Βασίζεται, κατά το µεγαλύτερο µέρος της, σε αποτελέσµατα µεγάλης κρατικής επιφανειακής έρευνας και 

αποτελεί µια διεξοδική µελέτη των οινοπαραγωγικών δοµών στο Ισραήλ (Frankel 1999). 
44 Dar 1986. 
45 Στη δυτική Σαµάρεια, ο Dar εντόπισε 300 οινοπαραγωγικές δοµές (αυτόθι)˙ Μέσα από επιφανειακή έρευνα 

ο Ahlstrom κατέγραψε 117 αντίστοιχες στην περιοχή ανάµεσα στο Jenin και στο Megiddo (Ahlstrom 1978, 

19-49). O Y. Hirschfeld δηµοσίευσε τέτοιες δοµές από την περιοχή του Ayalon Park (Hirshfeld 1983),  ενώ 

ο G. Mazor στο Negev (Mazor 1981, 51-60). Στην περιοχή του Tel Aviv, ανασκάφηκαν πατητήρια από τον 

Ayalon (Ayalon 1984, 173-174). Ενώ, οι µεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Παλαιστίνη εντοπίστηκαν, ήδη τo 

1959-1960, στην περιοχή Gibeon βορειοδυτικά της Ιερουσαλήµ, από τον Pritchard (Pritchard 1964). 

Επιπλέον,ο Ayalon δηµοσίευσε, σε συνεργασία µε τον Roll, δυο µεγάλες αντίστοιχες εγκαταστάσεις από την 

παράκτια ζώνη της Παλαιστίνης (Ayalon, Roll 1981, 111-125).  
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Από την άλλη πλευρά, στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου,  η συστηµατική 

µελέτη των αρχαίων δοµών οινοποίησης είναι περισσότερο «επιλεκτική» 

χρονολογικά αφού αφορά κατά κύριο λόγο σε δοµές και εγκαταστάσεις της 

ρωµαϊκής περιόδου46. 

Η αρχαιολογική έρευνα των οινοπαραγωγικών δοµών και εγκαταστάσεων 

διαφοροποιείται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε αριθµό δηµοσιεύσεων 

από περιοχή σε περιοχή του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου. 

Ωστόσο αν και τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα αυτή ευνοείται σηµαντικά από 

το εύρος των θεωρητικών κατευθύνσεων και τα διαθέσιµα τεχνικά µέσα, είναι 

απαραίτητη η «διαµεσογειακή» συνεργασία, αφού το κρασί µαζί µε το λάδι 

αποτελούν δύο από τις κύριες και διαχρονικές συνιστώσες της λεγόµενης 

µεσογειακής διατροφής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Βλ., ενδεικτικά, Αlmeida et al. 1997, 21-30. 
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ΙΙI. Η  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΕΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Κοµβική διαδικασία στον κύκλο της παραγωγής του οίνου αποτελεί η 

οινοποίηση, η κατανόηση της οποίας είναι εφικτή µόνο σε ένα ευρύτερο 

αρχαιολογικό και διεπιστηµονικό πλαίσιο.  

∆ύο είναι τα βασικά της στάδια: η εξαγωγή του γλεύκους από τα σταφύλια, ή 

αλλιώς «γλευκοποίηση», τα υλικά κατάλοιπα της οποίας αποτελούν το κεντρικό 

αντικείµενο µελέτης της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας και η αλκοολική 

ζύµωση. 

Κύριο στάδιο της οινοποίησης είναι η εξαγωγή του γλεύκους47. Η εξαγωγή του 

γλεύκους, η εκχύµωση δηλαδή, η έκθλιψη ή απόθλιψη των σταφυλιών48 µπορεί να 

γίνει µε την απλή άσκηση της µυικής δύναµης των χεριών ή των ποδιών. Η 

διαδικασία αυτή, επίπονη και ατελής, συχνά υποβοηθηθούνταν µηχανικά µε τα 

πιεστήρια, ενώ στις µέρες µας έχει αντικατασταθεί πλήρως από βιοµηχανικά 

µέσα. Ωστόσο, και για τη σύγχρονη έρευνα αποτελεί κοινό τόπο ότι οι βασικές 

πρακτικές αµπελοκαλλιέργειας και, κυρίως, οι βασικές τεχνικές οινοπαραγωγής 

στο επίπεδο των «παραδοσιακών» κοινωνικών δοµών, δεν έχουν αλλάξει 

δραµατικά µέσα στο χρόνο49.  

Συνοπτικά, διακρίνονται οι παρακάτω «διαχρονικές» τεχνικές και διαδικασίες 

εξαγωγής γλεύκους:  

1. Η φυσική απορροή του γλεύκους. Η πρώτη ποσότητα γλεύκους, ο 

γνωστός και ως πρότροπος οίνος, προερχόταν από τη φυσική απορροή 

                                                 
47 Η οινοποίηση είναι ένα στάδιο στην κυκλική διαδικασία «αµπελοκαλλιέργεια-οινοπαραγωγή οίνο-

κατανάλωση. Το ίδιο και η κατανάλωση του κρασιού,  θεωρείται από µερικούς επεισόδιο-στιγµιότυπο (episode) 

στην κυκλική διαδικασία «παραγωγή-διανοµή-κατανάλωση» (Hamilakis 1999(β), 56). Η άποψη διατυπώθηκε 

από τους Douglas και Isherwood, το 1979. 
48 Για ζητήµατα ορολογίας, βλ. Πίκουλας 2005, 13-20. Για την πολυσηµία των όρων της οινοπαραγωγής στον 

χρόνο, καθώς και για τις τεχνικές και τα µέσα οινοποίησης, από τα βυζαντινά κυρίως χρόνια, βλ.  

Αναγνωστάκης 2005, 77-167.  
49 Frankel 1999, 24. 
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του χυµού των σταφυλιών µετά τον τρύγο και πριν το πάτηµα τους και  

ήταν η καλύτερη δυνατή ποιότητα οίνου. Σύµφωνα µε τον Πλίνιο και 

τον Columella η πρακτική αυτή υπήρξε ελληνική50. Για τον 

συγκεκριµένο τρόπο εξαγωγής του γλεύκους δεν υπάρχουν άµεσες 

υλικές µαρτυρίες. Μπορούµε όµως να εικάσουµε ότι θα χρειαζόταν 

ένας χώρος ή σκεύος συγκέντρωσης των σταφυλιών και ένας χώρος ή 

σκεύος συγκέντρωσης του γλεύκους.  

2. Η έκθλιψη µε τα χέρια, µε στύψιµο των σταφυλιών είτε µε τους 

βοστρύχους τους (τα κοτσάνια) είτε µετά την αποβοστρύχωσή τους, 

διαδικασία που αποδίδει εκλεκτότερη ποιότητα, καθώς οι βόστρυχοι 

προσδίδουν µια «χορτώδη» γεύση στο κρασί και υποβαθµίζουν την 

ποιότητά του. Το γλεύκος αυτό ονοµάζεται κάρµα και η πρακτική 

µαρτυρείται από τον Ησύχιο ενώ απεικονίζεται σε ψηφιδωτά µε θέµατα 

από την Παλαιά ∆ιαθήκη51. Ιδιόµορφες πήλινες λεκάνες οι οποίες 

βρέθηκαν στο Κοµπολόι52, κοντά στα Τέµπη, είναι πιθανόν να 

χρησιµοποιήθηκαν για την έκθλιψη των σταφυλιών µε τα χέρια. 

3. Η εκχύµωση των σταφυλιών µε τη βοήθεια σάκων. Για την πρακτική 

αυτή της γλευκοποίησης υπάρχουν αρκετές γνωστές εικονογραφικές 

µαρτυρίες, σε διάφορες παραλλαγές, µε πιο γνωστές απ΄όλες τις 

                                                 
50 Plin. XIV.12.85. Columella 12, 41. Βλ., επίσης, Ιούλιο Πολυδεύκη 1, 17:  

«ka‹ prÒtropow d' ∑n tiw o‰now, ı pr‹n époyl¤besyai §krue¤w. ı d¢  

faËlow o‰now deuter¤aw, §jesthk≈w, §ntrop¤aw Ùj¤nhw Ùj≈dhw ı  

m°ntoi deuter¤aw ka‹ trughfãniow §kale›to. tÚn d' o‰non ka‹ trÊga».  
 

51Ησύχιος 835,1: κάρµα γλεύκος: το πρώτον αποθλιβόµενον δια των χειρών, το γλεύκος δηλαδή που 

παρασκευαζόταν µε την πίεση των χεριών. Για αντίστοιχες παραστάσεις σε ψηφιδωτά µε σκηνές από την 

Παλαιά ∆ιαθήκη, βλ. ενδεικτικά Λιβέρη 1992, 256-262. 
52 Την ανασκαφή στο Κοµπολόι προκάλεσαν τα µεγάλα σύγχρονα τεχνικά έργα στην περιοχή (Πουλάκη 

2003, 63-70· η ίδια 2004, 45-56).  
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αιγυπτιακές τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το Αρχαίο µέχρι το 

Μέσο Βασίλειο53.  

4. Η έκθλιψη µε τη δύναµη των ποδιών, η πιο διαδεδοµένη πρακτική 

σχεδόν µέχρι τις µέρες µας και η πιο συνηθισµένη εικονογραφικά, 

γνωστή κυρίως αρχικά από παραστάσεις σε αιγυπτιακές τοιχογραφίες. 

Στις παραστάσεις αυτές εικονίζεται συνήθως ένας υπερυψωµένος χώρος 

κυκλικής ή ορθογώνιας κάτοψης για το πάτηµα των σταφυλιών και µια 

χαµηλότερη δεξαµενή συλλογής του γλεύκους, στην οποία αυτό ρέει 

µέσω κρουνού. Για τη συγκεκριµένη τεχνική, που ήταν και η 

επικρατέστερη µέχρι πρόσφατα, παρέχονται πλήρεις τεχνικές οδηγίες 

στα Γεωπονικά54.  

Το πάτηµα γινόταν σε δοµές οινοποίησης, που είναι γνωστές στην αρχαία 

ελληνική γραµµατεία ως ληνοί, πατητήρια ή, µεταγενέστερα, σταφυλοβολεία55, τα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι γνωστά από εικονογραφικές, 

γραπτές κ.ά. µαρτυρίες. Στη φιλολογική µαρτυρία, ο ή η ληνός έχει τις 

περισσότερες φορές την έννοια του χώρου σύνθλιψης των σταφυλιών µε την 

τεχνική του πατήµατος56. Η ίδια λέξη ενέχει ενίοτε την έννοια του υποληνίου, 

                                                 
53 Πρόκειται για ένα «σάκο» σύνθλιψης ανάµεσα σε δυο πόλους, µε τη συστροφή των οποίων σε αντίθετη 

κατεύθυνση επιτυγχανόταν η σύνθλιψη. Για την «εικονογραφία» της συγκεκριµένης τεχνικής, βλ. Lerstrup 

1992, fig.13-16. 
54 «Emblhye¤saw d¢ tåw stafulåw efiw tåw lhnoÁw eÈyÁw to›w pos‹n époylib°tvsan ofl prÚw  

toËto tetagm°noi, pçsãn te =ãga ımal«w patÆsantew énasur°tvsan tå st°mfula, tout°sti tå g¤garta, 

Àste tÚ polÁ toË ÍgroË épo=u∞nai efiw tÚ ÍpolÆnion, deÊterÒn te patÆsantew épallatt°syvsan, 

ka‹ yermå tå g¤garta ka‹ oÈ pãnu Ígrå épergasãmenoi, oÏtvw ÍpÚ tÚ jÊlon  

§pitiy°tvsan yermå går ˆnta ka‹ èpalã,eÈro≈tera g¤netai. Εfi d¢ Ígrå pãnu Ípoteye¤h, 

énãgkh toË bãrouw §pitey°ntow =Ægnusyai tå suntey°nta. Efisi°nai d¢ efiw tØn lhnÚn toÁw patoËntaw xrÆ, 

eÔ mãla  tå per‹ toÁw pÒdaw kekayarm°nouw, ka‹ mhd°na aÈt«n §n tª lhn“ mÆte §sy¤ein, mÆte p¤nein, 

mÆte efisi°nai ka‹ §ji°nai pollãkiw ka‹ e‡ tiw énãgkh g°noito épelye›n, mØ gumno›w to›w pos‹n épi°tv. 

de› d¢ ka‹ ±mfi°syai ka‹ diaz≈mata ¶xein toÁw patoËntaw, diå toÁw §piginom°nouw fldr«taw. 

 xrØ d¢ ée‹ eÈosm¤an §pinoe›n ta›w lhno›w,µ diå libãnou, µ di' •t°rou yumiãmatow.»  (Γεωπονικά, 6 11 3). 
 

55  Για τον λιγότερο γνωστό όρο σταφυλοβολείον  βλ. Ησύχιος 1672, («stafulobole›on, m°row ti t∞w lhnoË»). 
 

56 Για τον όρο ληνός βλ. Ησύχιος 3, 13 («lhnÒw, ˜pou stafulØ pate›tai»). Βλ. επίσης, στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία,  Mayerson 2000, 161-165. 
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του πιεστηρίου57 ή, ακόµη, ενός κλειστού χώρου οινοποίησης58. Εντυπωσιακή 

είναι η επιβίωση της λέξης ακόµη και σήµερα59.  

∆εύτερο βασικό τµήµα της οινοπαραγωγικής δοµής είναι ο χώρος ή το σκεύος 

συλλογής του γλεύκους, γνωστός ως υπολήνιο, που βρίσκεται σε χαµηλότερο 

επίπεδο από τον χώρο σύνθλιψης. Ήδη στην εποχή του Χαλκού µπορεί να 

διαθέτει εσωτερική κοιλότητα καθαρισµού60, ενώ σύµφωνα µε γνωστά 

παραδείγµατα, στην Ελληνιστική εποχή υπήρχαν αναβαθµοί καθόδου στον 

πυθµένα για τον καλύτερο καθαρισµό του61. Το υπολήνιο είχε συχνά, από την 

Εποχή του Xαλκού µέχρι τη Ρωµαϊκή περίοδο, αλλά και µεταγενέστερα τη 

µορφή κάδου ή πίθου, ή συνηθέστερα, ανοιχτής δεξαµενής. 

Για την τυπολογία των δοµών οινοποίησης απαντούν διάφορες ταξινοµήσεις 

στη διεθνή αρχαιολογική βιβλιογραφία, όπου διακρίνονται ανάλογα µε τη 

µορφή, το µέγεθος, την κατασκευή (κτιστές, λαξευτές κ.ά.), τα επιµέρους 

µορφολογικά και κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά (επιχρίσεις ή όχι, µε ή 

χωρίς ψηφιδωτά δάπεδα κ.λπ.) και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στην Κρήτη, 

τυπολογικές ταξινοµήσεις έχουν γίνει µόνο για συγκεκριµένες περιόδους και 

κατηγορίες δοµών, όπως για παράδειγµα τις λαξευτές62. Οι δοµές αυτές 

βρίσκονται τις περισσότερες φορές έξω από τα όρια οικισµών, γεγονός που 

                                                 
57 Lexica Segueriana sv. Ληνός  («LhnÒw:gevrgikÚn skeËow ¶sti d¢ égge›on dektikÚn o‡nou, jÊlinon 

épod°xetai tÚ =°on §k t«n Ùrgãnvn  t«n piezom°nvn»). 
58Γεωπονικά VI, 1 (« De› d¢ tÚn lhne«na ˜lon kathle›fyai pãntoyen leiotãtoiw koniãmasi  

ka‹ oÈx ∏tton tåw énaforãw, ·na mhd¢n ge«dew, mÆte t«n  zvogonoum°nvn §n aÈta›w, p¤pton miãn˙ tÚn o‰non 

¶stv  d¢ ≤ lhnÚw yermÆ, ka‹  §x°tv  f«w  ple›ston  pãntoyen, tÚ d¢ ÍpolÆnion ¶stv platÊstomon, ka‹  metå 

 tØn xr∞sin pluyÆtv  µ yalãss˙ µ ëlm˙  yermª, ka‹ spoggisyÆtv êpvmon d¢  katalimpan°syv, 

·na mØ eÈrvtiãs˙ ka‹ §peidØ ofl mÊew ¶sy' ˜te  §mp¤ptontew  efiw tÚ ÍpolÆnion  pollØn  §mpoioËsi  dusvd¤an, 

§nyet°on jÊlon platÊteron, di' o dunÆsetai ˜tan §mp°s˙ mËw énadrame›n»). 

59 Εντυπωσιακή είναι η επιβίωση της λέξης ακόµη και σήµερα Στην Πελοπόννησο ληνός, στα Κύθηρα λανός. 

Στην Πελοπόννησο, ο µούστος έτρεχε σε χαρανί (µεγάλο χάλκινο καζάνι) και µόνο «στους ληνούς του 

κάµπου» το υπολήνιο είναι υπόσκαφο και βαθύ (Πίκουλας 1995, 284-285). 
60 ∆εληγιάννη 1995, 190. 
61 Πρβλ. το  ελληνιστικό σταφυλοπιεστήριο στη θέση Μπουγάδα Μετόχι της Κνωσού, (Carrington-Smith 

1994, 359-376). Τον ίδιο σκοπό, βέβαια, θα µπορούσε να εξυπηρετήσει και ξύλινη κλίµακα, η οποία δεν 

αφήνει ευδιάκριτα αρχαιολογικά ίχνη. 
62 Χριστοδουλάκος, Μοσχόβη, Κόπακα, ∆ροσινού,  2000. 
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υποδηλώνει ότι η πρώτη ζύµωση γινόταν στο υπολήνιο. Για την προστασία του 

µούστου στις υπαίθριες αυτές εγκαταστάσεις, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η 

πιθανότητα στέγασής τους µε φθαρτά υλικά, τουλάχιστον κατά την περίοδο 

χρήσης τους. Ο τύπος των υπαίθριων δοµών είναι σπάνιος σε πιο ψυχρές 

χώρες, όπου, εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων, η πρώτη αλκοολική ζύµωση 

γίνεται µέσα σε πίθους, τα dolia της Ρωµαϊκής περιόδου. 

Οι κρητικές υπαίθριες λαξευτές δοµές οινοποίησης συνιστούν µια ιδιαίτερη 

κατηγορία, µε µεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Η χρονολόγησή τους µέχρι 

σήµερα είναι επισφαλής, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως: 

α) η  έλλειψη ανασκαφικών έργων σε ανάλογες δοµές, 

β) η απουσία συστηµατικών µελετών,  

γ)η απουσία αρχαιολογικών προσεγγίσεων που λαµβάνουν υπόψη την 

αρχαιολογική µαρτυρία, 

δ) η απουσία χρήσης αρχαιοµετρικών µεθόδων για τη χρονολόγηση των 

λαξευτών δοµών. Νέες µέθοδοι χρονολόγησης λίθου που προτάθηκαν 

πρόσφατα από Έλληνες ερευνητές (θερµοφωταύγεια) θα µπορούσαν, ωστόσο, 

να χρησιµοποιηθούν και για τη χρονολόγησή τους63. 

Ως προς την τυπολογία των λαξευτών δοµών έχουν προταθεί διάφορες 

κατηγοριοποιήσεις, όπως για παράδειγµα αυτές που έχουν συµφυές ή ελεύθερο 

υπολήνιο, οι απλές και σύνθετες δοµές κ.ά. (πίν. 9)64. Οι απλές δοµές 

αποτελούνται από χώρο σύνθλιψης και χώρο συλλογής του µούστου, ενώ οι 

σύνθετες απαρτίζονται από έναν κεντρικό χώρο σύνθλιψης και περισσότερα του 

ενός υπολήνια, ενδιάµεσες δεξαµενές κ.ά. 

5. Η έκθλιψη, ή απόθλιψη των στεµφύλων, των υπολειµµάτων δηλαδή της 

πρώτης, κυρίας έκθλιψης µε τη βοήθεια πιεστηρίων για την εξαγωγή 

περισσότερου γλεύκους, είναι µια συµπληρωµατική διαδικασία. O 

µούστος που παραγόταν έτσι ονοµάζεται από τους Λατίνους αγροτικούς 

                                                 
63Η νέα αυτή µέθοδος θερµοφωταύγειας προτάθηκε για τη χρονολόγηση µεγαλιθικών µνηµείων, βλ. Λυριτζής 

2001, 70-71. 
64 Παπάγγελος 1998, 248. 
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συγγραφείς mustum tortivum65. Μαρτυρείται τέλος, µια επιπλέον, τρίτη 

πίεση, από την οποία παραγόταν γλεύκος που ονοµάζεται mustum 

tortivum circumsicium66. Στο γλεύκος που προερχόταν από την πίεση, µε ή 

χωρίς προσθήκη νερού, παραγόταν ένας οίνος χαµηλής ποιότητας, ο 

λεγόµενος δευτερίας67. Κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο, αυτός κάλυπτε τις 

ετήσιες ανάγκες των κατώτερων τάξεων ή εκείνες της φαρµακευτικής68. 

Η έκθλιψη µε χρήση πιεστηρίων είναι δυνατόν να υπάρχει και ως 

αυτόνοµη διαδικασία, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των 

λιαστών σταφυλιών. Στις πηγές, περιγράφεται συχνά η δεύτερη πίεση µε 

αρκετές λεπτοµέρειες, καµιά φορά µάλιστα, χωρίς αναφορά στην 

πρώτη, γεγονός που, σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές, υποδηλώνει 

ακριβώς ότι σε ορισµένες περιπτώσεις δεν υπήρχε παρά µόνο αυτός ο 

τρόπος εξαγωγής του γλεύκους69. Σύµφωνα, όµως, µε τον Frankel, οι 

κλασικοί συγγραφείς συχνά περιγράφουν µόνο το στάδιο της συµπίεσης 

των στεµφύλων σε ειδικά πιεστήρια, επειδή η κατεξοχήν διαδικασία του 

πατήµατος ήταν αυτονόητη70.  

 Όπως προκύπτει από την αρχαιολογική µαρτυρία, τις πηγές και τις 

εθνογραφικές περιγραφές, η τεχνική της πίεσης των στεµφύλων εφαρµοζόταν 

µε χρήση διαφόρων τύπων πιεστηρίων, που αποτελούν σύνηθες συµπλήρωµα 

των οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 1) Το πιεστήριο µε µοχλό (beam-press), γνωστό στον ελληνικό χώρο 

τουλάχιστον από την Κλασική εποχή. Για να επιτευχθεί η πίεση των 

στεµφύλων τοποθετούνταν στο µοχλό ένα ή περισσότερα λίθινα αντίβαρα. Το 

                                                 
65 Columella, De Re Rustica, XII, 36. 
66 Cato, De Agri Cultura, 23. 

67 ∆ιοσκορίδης Πεδάνιος, Περί ύλης Ιατρικής 5,6,15,3. «deuter¤aw. ı d¢ kaloÊmenow deuter¤aw, ˘n ¶nioi pÒtimon 

 kaloËsi, skeuãzetai  tÚn trÒpon toËton·efiw tå  st°mfula,  œn §j°ylicaw o‡nou metrhtåw  triãkonta, bãle 

 Ïdatow  metrhtåw g, ka‹ me¤jaw ka‹ patÆsaw ¶kylicon  ka‹  éf°chson efiw tÚ   tr¤ton» 
68 Γαληνός, Περί της Επιστήµης των Τροφών, III 6.  
69 Cato 19.  
70 Frankel 1999, 42. 
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πιεστήριο µε δύο τετράγωνους τόρµους αποτελεί εξελιγµένο τύπο πιεστηρίου, 

που είναι, κατά τον Πλίνιο, ελληνική επινόηση του 1ου αι. π.Χ. 

2) Τα πιεστήρια µε κοχλία ή κοχλίες (screw press). Η µέθοδος αυτή πίεσης 

των στεµφύλων είναι γνωστή τουλάχιστον από τον 2ο αι. π.Χ.71. Σύµφωνα µε 

τον Forbes, χρησιµοποιείται συχνότερα για τη σύνθλιψη της ελιάς72, ενώ ο 

White θεωρεί όλους τους τύπους πιεστηρίων κοινούς και στις δυο 

περιπτώσεις73.  

Όπως σηµειώθηκε ήδη, το δεύτερο στάδιο οινοποίησης, το οποίο δεν 

περιλαµβάνεται αναλυτικά στην παρούσα εργασία, είναι αυτό της αλκοολικής 

ζύµωσης. Η αλκοολική ή οινοπνευµατική ζύµωση είναι µια σύνθετη οργανική 

διεργασία κατά την οποία τα σάκχαρα που περιέχει το σταφύλι µετατρέπονται 

σε οινόπνευµα, οργανικά οξέα και νερό µε τη βοήθεια συγκεκριµένων 

µυκήτων. 

Η ζύµωση του γλεύκους επιτυγχάνεται σε δυο στάδια. Μια πρώτη, γρήγορη 

ζύµωση προϋποθέτει θερµοκρασίες περίπου 15-20ο και, σύµφωνα µε τον 

Πλίνιο, διαρκεί από 8-9 ηµέρες74. H συγκεκριµένη αλκοολική ζύµωση στις 

ρωµαϊκές εγκαταστάσεις οινοποίησης που βρίσκονται σε στεγασµένους 

χώρους, γινόταν συχνά µέσα στο ίδιο το υπολήνιο. Η δεύτερη αλκοολική 

ζύµωση έχει διαφορετική διάρκεια, ανάλογα µε τον τύπο του σταφυλιού αλλά 

και τον επιθυµητό τύπου κρασιού. Κυµαίνεται από 15 ηµέρες έως 2 µήνες ή 

και παραπάνω και πραγµατοποιείται στους χώρους αποθήκευσης και σε 

θερµοκρασίες που πρέπει να κυµαίνονται από 6-12ο75 . 

Σηµαντική για το κρασί που παράγεται είναι η αναλογική περιεκτικότητα του 

σταφυλιού σε σάκχαρα και οξέα. Αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

µεταξύ των οποίων η ποικιλία, το έδαφος, οι κλιµατικές συνθήκες αλλά και η 
                                                 
71 Πλίνιος ΝH ΗVΙΙΙ, 317. 
72 Forbes 1965, 137. 
73 White 1986, 67. 
74 Plin.NH XIV, 25.124. 
75 Winkler 1949, 62-64. Πρβλ. τις προφορικές µαρτυρίες παραδοσιακών οινοποιών από τον Άγιο Θωµά και 

τις Αρχάνες στη γράφουσα. 
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φάση της ωρίµανσης του σταφυλιού που συµπίπτει συνήθως µε τη χρονική 

περίοδο του τρύγου. Όσο πιο πολύ «αφήνεται» να ωριµάσει ένα σταφύλι τόσο 

αυξάνονται τα σάκχαρά του σε βάρος των οξέων, διαδικασία που επιτυγχάνεται 

συχνά και µε το λιάσιµο τον σταφυλιών µετά τον τρύγο.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι λόγω των ποικίλων απωλειών κατά τη γλευκοποίηση, ο 

παραγόµενος µούστος ανερχόταν µόνο στο 50-60% της δυναµικότητας του 

ληνού ενώ δεύτερη απώλεια σηµειωνόταν κατά το δεύτερο στάδιο, εκείνο της 

αλκοολικής ζύµωσης, οπότε εξατµιζόταν το 10% του µούστου76.  
 
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι πληροφορίες για την παραγωγή οίνου µπορούν να διακριθούν σε άµεσες 

και έµµεσες.  

 Στις άµεσες πηγές πληροφοριών εγγράφονται, µε σχετικό βαθµό βεβαιότητας 

οι δοµές και τα σκεύη στα οποία έχει αποδοθεί οινοποιητική χρήση. Όταν 

µάλιστα συνδυάζονται µε τα υπολείµµατα γλεύκους και οίνου, συνιστούν, 

σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές, τις µόνες αξιόπιστες µαρτυρίες παραγωγής 

οίνου στην αρχαιότητα77. 

Στις έµµεσες πηγές  περιλαµβάνονται περισσότερες υποκατηγορίες, όπως:  

1. Τα παλαιοβοτανικά κατάλοιπα78 (εξηµερωµένα και άγρια γίγαρτα, 

αποτυπώµατα αµπελόφυλλου, ξύλα από κλήµατα κ.ά) και οι 

αρχαιολογικές ενδείξεις για αρχαίους αµπελώνες. Ωστόσο, τα 

κατάλοιπα αυτά δεν συνεπάγονται απαραίτητα την παραγωγή οίνου γι’ 

αυτό πρέπει να συνεκτιµώνται µε τις συνολικές τους συνάφειες79.  

                                                 
76 Eitam 1993, 80. 
77 Unwin 1991, 61. 
78 Hansen 2002, 56-59. 
79 Η µόνη αξιόπιστη µαρτυρία καλλιέργειας οιναµπέλων είναι, κατά τον Williams, τα υπολείµµατα από το 

ξύλο και τα φύλλα τους (Williams 1977, 329). 



 

 

27 

2. Γραπτές και προφορικές µαρτυρίες80 που αφορούν και στα τρία στάδια: 

της αµπελοκαλλιέργειας, της παραγωγής και της κατανάλωσης κρασιού. 

Ιδιαίτερα διαφωτιστικές είναι οι πληροφορίες από τις πινακίδες των 

πρώιµων αιγαιακών συστηµάτων γραφής, κυρίως της Γραµµικής Α και 

Β, που περιλαµβάνουν αναφορές για το αµπέλι και το κρασί και 

αφορούν στη συλλογή, διανοµή και κατανάλωση του οίνου81. Πολύτιµη 

πηγή πληροφοριών αποτελούν επίσης και οι ελληνικές και λατινικές 

επιγραφικές και φιλολογικές µαρτυρίες των ιστορικών χρόνων, που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παραγωγή οίνου82. Χρήσιµα 

στοιχεία περιλαµβάνουν ακόµη οι γραπτές µαρτυρίες των υπόλοιπων 

µεσογειακών χωρών, όπως τα ταλµουδικά και εβραϊκά κείµενα83, η 

συγκριτική µελέτη των οποίων επιτρέπει τη διαµόρφωση µιας 

συνθετικής εικόνας του αρχαίου τοπίου της οινοπαραγωγής στη 

Μεσόγειο.  

3. Οι απεικονίσεις των δοµών οινοποίησης οι οποίες βοηθούν στην 

αποκατάσταση της µορφής και την ανασύνθεση της λειτουργίας τους 

(πίν.1β) 84. 

                                                 
80 Ιδιαίτερα χρήσιµες, σε ένα διαχρονικό πλαίσιο θεώρησης, είναι οι προφορικές µαρτυρίες, στις οποίες 

αποτυπώνεται η συλλογική µνήµη κάθε τόπου. 
81 Βλ. ενδεικτικά Bennet 2002,77-88·  Olivier 2002, 88-93·  Palmer 2002, 95-104. 
82 Η συµβολή των πληροφοριών των αρχαίων συγγραφέων στην κατανόηση της αρχαιολογικής µαρτυρίας είναι 

καθοριστική. Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι εκείνες οι οποίες αφορούν στις τεχνικές αµπελοκαλλιέργειας, στην ίδια 

την οινοποιητική διαδικασία, στα είδη του οίνου κ.λπ. Εντυπωσιακός  είναι επίσης ο µεγάλος αριθµός ειδών 

κρασιού που αναφέρουν οι κλασικοί συγγραφείς. Για παράδειγµα ο Πλίνιος απαριθµεί περισσότερα από 150 

είδη, ο Αθήναιος  85, ο Γαληνός και ο Στράβων 30 (Forbes 1965, III, 125). 
83 Frankel 1999, 26. 
84 Για την εικονογραφία του τρύγου και των δοµών οινοποίησης στην ελληνική αγγειογραφία, βλ. Τιβέριος 

2002·∆ρούγου 2005. Για αντίστοιχες µαρτυρίες στα ψηφιδωτά της ύστερης αρχαιότητας βλ. Ασηµακοπούλου-

Ατζακά 2005, 47-75. 
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4. Τα εθνογραφικά παράλληλα από τον ελλαδικό και τον ευρύτερο 

µεσογειακό χώρο, κυρίως για προβιοµηχανικές εγκαταστάσεις που ήταν 

σε χρήση µέχρι πρόσφατα. 

5.  Τα σχετικά µε την αµπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου τοπωνύµια. 

Τα ίδια, ωστόσο τα αρχαιολογικά δεδοµένα εµφανίζουν πολλές αδυναµίες, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι: 

1) Η από τη φύση τους αποσπασµατικότητά τους, είτε αυτά προέρχονται από 

ανασκαφικές είτε από επιφανειακές έρευνες, και συνήθως η εντελώς απούσα ή 

ελλιπής δηµοσίευσή τους. 

2) Η γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος για τα παλαιοβοτανικά κατάλοιπα. 

Αυτά άλλοτε δεν συλλέγονται καθόλου, άλλοτε συλλέγονται επιλεκτικά και, 

συνήθως χωρίς τη διαδικασία επίπλευσης. Συχνά δε ταυτίζονται 

µακροσκοπικά, από τους ίδιους τους ανασκαφείς και όχι από ειδικούς, µε τις 

απαραίτητες επιστηµονικές µεθόδους. 

3) Η σηµαντική έλλειψη φυσικοχηµικών αναλύσεων, που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε πραγµατικά και άµεσα τεκµήρια, δεδοµένου ότι το ίδιο το 

κρασί δεν αφήνει ορατά ίχνη. Η ανίχνευση καταλοίπων του οίνου στα 

τοιχώµατα αγγείων είναι ωστόσο σήµερα εφικτή, κυρίως µε τη 

χρωµατογραφική ανάλυση ή την ανάλυση τρυγικού οξέος. Τέτοιες αναλύσεις 

έχουν πραγµατοποιηθεί ως τώρα µόνο στην περίπτωση πήλινου ληνού από τη 

Μύρτο και, σε ορισµένα αγγεία από τη δυτική Κρήτη85. Τα οργανικά 

κατάλοιπα σπάνια αποτέλεσαν αντικείµενο ειδικής έρευνας στον αιγαιακό 

χώρο, πολύ περισσότερο στις παλαιότερες ανασκαφές, που δεν διέθεταν τις 

σύγχρονες µεθόδους ανάκτησης δεδοµένων.  

4) Η γενικότερη αδυναµία ταύτισης των σχετικών µε την παραγωγή οίνου 

δοµών, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτές βρίσκονται σε αποσπασµατική 

κατάσταση.  

 
 
                                                 
85 Τζεδάκις, Martlew (εκδ.), 1999. 
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ΙV. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

 

1. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 

Πρώιµες ενδείξεις για την παρουσία της οινοφόρου αµπέλου (vitis vinifera) 

εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, ήδη από την 

Νεολιθική περίοδο86. Οι πρώτες όµως γραπτές µαρτυρίες για την καλλιέργεια 

αµπελιού και την παραγωγή οίνου προέρχονται από την Αίγυπτο της Πρώιµης 

Εποχής του Χαλκού87 . 

Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι και οι πρωτοϊστορικές γραπτές αιγαιακές µαρτυρίες 

όπως διαγράφονται ήδη στην κρητική ιερογλυφική γραφή των αρχών της 2ης 

χιλιετίας π.Χ και στις επιγραφές στη Γραµµική Α και Β. Το ιδεόγραµµα του 

οίνου στην κρητική ιερογλυφική του µορφή (*116) αναγνωρίζεται σε 

παλαιοανακτορικές σφραγίδες και σφραγίσµατα από την Κνωσό, τη Φαιστό 

και τα Μάλια. Το ίδιο ιδεόγραµµα µάλιστα (ΑΒ 131) χρησιµοποιείται στη 

Γραµµική Α και Β 88.  

Στη γραµµική Α υπάρχει σε πινακίδες και σε αγγεία από επτά εγκαταστάσεις 

στην Κρήτη (Κνωσός, Φαιστός, Πύργος Μύρτου, Αγία Τριάδα, Ζάκρος, 

Αρχάνες και Χανιά) και µία στις Κυκλάδες (Κέα, Αγία Ειρήνη). Το 

ιδεόγραµµα της Γραµµικής Β απαντά στην Κνωσό, την Πύλο και στις 

Μυκήνες89. Λέξεις µε τη ρίζα *φυτ- καταγράφονται σε πολλές θέσεις και 

υποδηλώνουν πάντα αµπελοκαλλιέργειες90 ενώ η λέξη wo-na-si (Kn Gv 863) 

σχετίζεται σύµφωνα µε τους ερευνητές µε αµπέλια91. 

                                                 
86 Zohary 2000, 23-30˙ Badler 2000, 45-56· McGovern 2000, 57-65. 
87 Stager 1985, 174. 
88 Βλ., ενδεικτικά, Kopaka-Platon 1993, 85˙ Palmer 2000, 269-285. 
89 Palmer 1994, 28-34, πίν 1· Palmer 2000, 269-285. 
90 Palmer 1994, 45. Είναι εντυπωσιακή η παρουσία λέξης µε την ίδια ρίζα σε τοπωνύµια που απαντούν σε 

συµβολαιογραφικές πράξεις της Βενετοκρατίας (βλ., ενδεικτικά, Carbone 1985, 979) και υποδηλώνουν πάντα 

αµπελοκαλλιέργειες και µάλιστα νέες (Γάσπαρης 2002, 227). Η χαρακτηριστική αυτή «συνέχεια» στον χρόνο 

υποστηρίζει τη χρησιµότητα προσεγγίσεων στη «µακρά διάρκεια». 
91 Palmer 2000, 276. 
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Η παραγωγή οίνου στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο συνάγεται συχνά 

υποθετικά από τα αρχαιολογικά δεδοµένα, όπως από την παρουσία αγγείων 

αποθήκευσης και πόσης, παρ΄ ό,τι δεν υπάρχουν πάντα αποδεικτικά στοιχεία 

για το περιεχόµενο των αγγείων αυτών.  

Στην Κρήτη, η πρωιµότερη και ίσως η πιο βέβαιη ένδειξη παραγωγής 

γλεύκους προέρχεται από τον ΠΜ ΙΙ οικισµό Φούρνου Κορυφή της Μύρτου 

στην Ιεράπετρα92.  

Για τις δοµές της Μινωικής περιόδου που έχουν προταθεί ως ληνοί (πίν. 2α) η 

µοναδική τυπολογική ταξινόµηση µέχρι σήµερα είναι εκείνη των Κόπακα και 

Πλάτωνα93. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι δοµές αυτές διακρίνονται, µε 

βάση τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά, στους παρακάτω τύπους: 

1. Οι δοµές του τύπου Ι απαρτίζονται από πήλινη κολουροκωνική ή 

κυλινδρική λεκάνη σύνθλιψης των σταφυλιών µε κρουνό στη βάση που 

συλλειτουργεί µε αγγείο-συλλεκτήρα, πολύ συχνά στερεωµένο στο έδαφος, σε 

θέση υποληνίου. Οι λαβές όµως που διέθεταν υποδηλώνουν χαρακτήρα 

ηµιµόνιµου ή κινητού σκεύους.  Για τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριµένων 

δοµών ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η απεικόνιση άνδρα ληνοβάτη (πατητή) σε 

παλαιοανακτορική σφραγίδα από τον Χρυσόλακκο Μαλίων94.  

Ληνοί αυτής της κατηγορίας βρίσκονται συχνά κατά χώραν, σε κτιστή και 

υπερυψωµένη επιφάνεια, ειδικά κατασκευασµένη για τον σκοπό αυτό. Mε βάση 

αποσπασµατικές ενδείξεις, οι εγκαταστάσεις του τύπου I εξυπηρετούσαν όχι 

µόνο την παραγωγή οίνου και ελαιολάδου, αλλά ίσως και το βάψιµο µαλλιού, 

όπως προκύπτει από χρωµατογραφική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα 

οργανικά κατάλοιπα από το εσωτερικό µιας τέτοιας λεκάνης από τη Μύρτο95. 

Ως προς την γενική κατανοµή τους στο χώρο και την ιδιαίτερη χωροθέτησή 

τους, µε εξαίρεση την περίπτωση στο Φουρνί Αρχανών,  όπου βρέθηκε ληνός 

                                                 
92 Warren 1972, 75, 315-16. 
93 Kopaka, Platon 1993, 35-101. 
94 CMS ΙΙ 1, 496, Nr. 420 
95 Bower 1972, 330-331. 
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στο εσωτερικό της νεκρόπολης αλλά σε κτήριο κοσµικού χαρακτήρα, οι 

υπόλοιπες βρέθηκαν σε αστικές ή αγροτικές εγκαταστάσεις ενώ αξιοσηµείωτη 

είναι η απουσία τους ή η αµφίβολη παρουσία τους σε ανάκτορα96. O τύπος I 

έχει εντοπιστεί σε δέκα θέσεις της ανατολικής Κρήτης και σε λιγότερες της 

κεντρικής97. Με µικρογραφική µορφή, απαντά, εξάλλου, ως κτέρισµα σε 

κάποιους τάφους της Mεσαράς. Οι πρωιµότερες τέτοιες εγκαταστάσεις 

χρονολογούνται στην Πρωτοµινωική ΙΙ περίοδο, και βρίσκονται σε χρήση σε 

όλη τη διάρκεια της Μινωικής περιόδου, χωρίς να αλλάζει η βασική τους 

µορφή. H περίοδος εντατικότερης χρήσης αυτών των εγκαταστάσεων φαίνεται 

ότι ήταν η Νεοανακτορική, και ιδιαίτερα η Υστεροµινωική IA και IB.  

2. Η δεύτερη κατηγορία δοµών, οι δοµές του τύπου ΙΙ αποτελούνται από 

κτιστό, συχνά ορθογώνιο χώρο, υπερυψωµένο πάνω από πήλινο αγγείο 

συλλογής του µούστου, το οποίο βρίσκεται εγκιβωτισµένο σε κτιστό δάπεδο. 

Ο τύπος αυτός, αρκετά οικείος στους σύγχρονους Κρητικούς, 

αντιπροσωπεύεται από λίγα δείγµατα σε οικισµούς της ανατολικής Κρήτης, 

γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Είναι 

πιθανό, µάλιστα, το υπερυψωµένο τµήµα του να είχε φιλοξενήσει, µε βάση 

µεταγενέστερα εικονογραφικά παράλληλα98, σκεύος σύνθλιψης από πηλό, όπως 

λεκάνες µε κρουνό στερεωµένες σε υπερυψωµένο δάπεδο, οι οποίες έχουν 

βρεθεί στη Ζάκρο και στο Παλαίκαστρο ή ακόµη ληνούς από φθαρτά υλικά, 

που δε διασώθηκαν. Ωστόσο, στην Επάνω Ζάκρο, δοµές του τύπου ΙΙ 

συνυπάρχουν µε διπλή εγκατάσταση ληνών του τύπου Ι. Tα λίγα γνωστά 

δείγµατα του τύπου II χρονολογούνται όλα στην Υστεροµινωική I. 

                                                 
96 Hood 1987, fig. 5. Ο συγκεκριµένος ληνός όµως είναι µεταφερµένος στην κεντρική αυλή του ανακτόρου 

της Κνωσού, δεν βρέθηκε κατά χώραν. 
97 Στην ανατολική Κρήτη ληνοί του τύπου Ι έχουν εντοπιστεί στα Γουρνιά, στον Πετρά, στο Παλαίκαστρο, 

στον Αζοκέραµο, στους Τουρτούλλους, στη Σφάκα, στις Χοιρόµαντρες, στην αγροικία στου Κούκου το 

Κεφάλι στην Άνω Ζακρο, στο ανάκτορο της Ζάκρου και στη Μύρτο. Στην κεντρική Κρήτη ληνοί του τύπου Ι 

έχουν βρεθεί στα Μάλια, στην Κνωσό, στο Βαθύπετρο, στο Φουρνί Αχαρνών (Kopaka, Platon 1993, 41-59). 
98 Βλ. ενδεικτικά Τιβέριος 2002, ειικ. 25-27. 
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3. Οι δοµές του τύπου III αποτελούνται από κυκλική µονολιθική πλάκα µε 

κοίλη την άνω επιφάνεια, που απολήγει σε αγωγό εκροής, αλλά η σχέση της µε 

υπολήνιο παραµένει αµφίβολη. Προφανώς ήταν κινητές ή ηµιµόνιµες και 

τοποθετούνταν ψηλότερα από το δάπεδο. Στον Κοµµό, η αποκάλυψη µεγάλου 

αριθµού ελαιοπυρήνων κοντά σε µια τέτοια δοµή ήταν αφορµή να διατυπωθεί 

η υπόθεση ότι σχετίζονταν µε την παραγωγή λαδιού. Οι δοµές του τύπου III 

χρονολογούνται στην Υστεροµινωική II και κυρίως III. 

Αναφορικά µε τα µεγέθη παραγωγής τους οι µινωικοί ληνοί θεωρείται ότι 

ανταποκρίνονται σε βραδείς ρυθµούς παραγωγής και σε καλλιέργεια αµπελιών 

που βρίσκονταν σε µικρή απόσταση από τον οικισµό99. Για τις ανάγκες των 

ανακτόρων, τα ογκοµετρικά στοιχεία των ληνών αυτών µοιάζουν περιορισµένα 

και σαφώς οι πήλινες δοµές οινοποίησης, ακόµη και οι διπλές, δεν φαίνεται ότι 

κάλυπταν τις ανακτορικές ανάγκες100. Αν υποθέσουµε όµως ότι τα αµπέλια 

βρίσκονταν σε κάποια απόσταση από τα ανάκτορα, είναι λογικό να εικάσουµε 

ότι τα σταφύλια θα έπρεπε να πιέζονται και επί τόπου, δηλαδή σε πατητήρια 

κοντά στα αµπέλια, αφού είναι πιο εύκολη η µεταφορά µούστου από εκείνη 

των ίδιων των σταφυλιών για πάτηµα101. Η µεταφορά άλλωστε µούστου και 

άλλων υγρών προϊόντων µε ασκούς102, η οποία µαρτυρείται ήδη στον Όµηρο, 

ήταν πρακτική ευρύτατα διαδεδοµένη στην κρητική ύπαιθρο µέχρι τα µέσα 

                                                 
99 Η χωρητικότητα  των υποληνίων είναι περιορισµένη. Κυµαίνεται από 47 κιλά περίπου για τους πιο µικρούς 

µέχρι 230 κιλά περίπου για τους πιο µεγάλους (Kopaka, Platon 1993, 67). Πρέπει να επισηµανθεί, πάντως, ότι 

η χωρητικότητα των υποληνίων, ίδιαίτερα για την Εποχή του Χαλκού, δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για 

τον προσδιορισµό των ποσοτικών µεγεθών τις οινοπαραγωγής. Σε µια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και ποιοτικές µεταβλητές, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άµεσες 

µαρτυρίες για το  αν οι άνθρωποι  έπιναν κεκραµένο ή άκρατο οίνο. 
100 Palmer 1994, 22. 
101 Για εθνογραφικά δεδοµένα σχετικά µε τη µεγαλύτερη ευκολία µεταφοράς µούστου σε σχέση µε τη 

µεταφορά σταφυλιών, βλ. Palmer 1994, σηµ. 58. Βλ., επίσης, Πίκουλας 1995, 269-288. 
102 Η χρήση ασκών, γνωστή ήδη από την οµηρική ποίηση, πιστοποιείται και στην Ιταλία κατά τη Ρωµαϊκή 

περίοδο. Στα νεότερα χρόνια, ο ασκός (τουλούµι, σε ορισµένες περιοχές), κατασκευαζόταν αποκλειστικά από 

δέρµα γίδας και είχε µέση χωρητικότητα περίπου 40 οκάδες. Ένα ζώο µετέφερε δυο τουλούµια, δηλ. ένα 

φόρτωµα σχεδόν 80 οκάδες. Το φόρτωµα και το µέτρο (=65 οκάδες) ήταν δυο µονάδες υπολογισµού του 

µούστου (Πίκουλας 2002, 86-87, 91). 
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τουλάχιστον του 20ου αιώνα. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης υπόθεσης θα 

µπορούσε να εξεταστεί και η ιδιαίτερα µεγάλη αριθµητικά, στην Κρήτη, 

κατηγορία των υπαίθριων λαξευτών δοµών. Το γεγονός, µάλιστα ότι σε πολλές 

µινωικές εγκαταστάσεις δεν έχουν εντοπιστεί δοµές οινοποίησης, αν και 

υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες για την παραγωγή ή τη συγκέντρωση και 

καταγραφή οίνου σε αυτές, υπαγορεύει την αναγκαιότητα πλήρους καταγραφής 

και επανελέγχου της αρχαιολογικής µαρτυρίας.  
 

 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Οι αρχαιολογικές γνώσεις  για το τοπίο της οινοπαραγωγής στην Κρήτη από 

τη Γεωµετρική έως την Κλασική εποχή είναι ιδιαίτερα αποσπασµατικές  και 

µπορούν να συµπληρωθούν σε µικρό µόνο βαθµό µε τη βοήθεια των γραπτών 

πηγών των αντίστοιχων περιόδων. 

Τις πρωιµότερες µαρτυρίες για την οινοπαραγωγική παράδοση παρέχει ο 

Όµηρος. Στον οµηρικό λόγο, ο οίνος έχει προσδιοριστικά του είδους και των 

οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. Είναι «µέλας», «ερυθρός», «αίθωψ», 

«γερούσιος αίθωψ», «µελιηδεύς»103, «µελίφρων», «ευήνωρ» και ποτέ λευκός. Τον 

οίνο τον έπιναν άκρατο104 ή τον αναµίγνυαν µε νερό105. Στον οµηρικό λόγο 

χρησιµοποιείται επίσης ο όρος οινοπέδοιον106, που αντιστοιχεί όχι σε ένα 

οποιονδήποτε αµπελώνα αλλά έναν αµπελώνα κατάλληλο για την παραγωγή 

κρασιού. 

Ο οίνος αναφέρεται σε αρκετές κρητικές επιγραφές της ύστερης Αρχαϊκής και 

πρώιµης Κλασικής περιόδου107. Στην αρχαϊκή και κλασική Κρήτη, το γλεύκος 

και ο οίνος χρησιµοποιούνταν συχνά στο φορολογικό και το ανταλλακτικό 

                                                 
103 Οι «µελιηδείς» οίνοι αντιστοιχούσαν µάλλον στα σηµερινά λιαστά κρασιά (Κουράκου-∆ραγώνα 2002, 72).  
104 Οδύσσεια β, 341. 
105 Οδύσσεια ι, 209. 
106 Οδύσσεια α 193, λ 193. Ιλιάδα Ι, 579. 
107 Chaniotis 1988, 65-66. 
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σύστηµα108. Στη Γόρτυνα, οι καρποδαίσται (φοροσυλλέκτες) µάζευαν ως φόρο 

το 1/3 του µούστου από τον τρύγο και επιβάλλονταν ποινές σε όσους 

απέκρυπταν ολόκληρη ή µέρος της παραγωγής τους109. Στην πόλη ∆άταλλα ο 

Σπενσίθεος (το 500 περ. π.Χ.) πληρώθηκε κατά ένα µέρος σε µούστο110. 

Μεγάλη, τέλος, ποσότητα οίνου αναφέρεται ως προσφορά στο ιερό της 

∆ίκτυννας στη δυτική Κρήτη σε επιγραφή του 6ου αι. π.Χ111.  

Αρκετές είναι οι παραστάσεις σε µελανόµορφα και ερυθρόµορφα, αττικά 

κυρίως, αγγεία, που εικονίζουν δοµές οινοποίησης και σκηνές της 

οινοποιητικής διαδικασίας112. Συνήθως πρόκειται για φορητές τραπεζόµορφες 

κατασκευές, των οποίων το άνω τµήµα ταυτίζεται µε χώρο σύνθλιψης των 

σταφυλιών και έχει τη µορφή αβαθούς κυκλικής λεκάνης ή επίπεδης επιφάνειας 

µε προχοή. Επάνω τους ακουµπά συχνά καλαθόσχηµο σκεύος ή διχτυωτό 

ζεµπίλι µε λαβές ή ακόµη σακιά, µέσα στα οποία πατούσαν τα σταφύλια113. 

Κάτω από την προχοή βρίσκεται, τις περισσότερες φορές, µεγάλο αγγείο σε 

θέση υποληνίου. Για να µη γλιστρούν, οι πατητές κρατιούνται συνήθως από 

κληµαταριές. 

Μερικές παραστάσεις υποδηλώνουν ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν και άλλοι 

τρόποι εξαγωγής του γλεύκους. Τη  θέση του ληνού επέχει ενίοτε ένα ανοιχτό, 

                                                 
108 Marangou-Lerat 1999, 269. 
109 InscrCret. IV 77 B. 
110 SEG XXVII 631. 
111 InscrCret II, xi 3Z.41. 
112 Βλ., χαρακτηριστικά, τον αττικό µελανόµορφο αµφορέα  αρ. L 265 στο  Martin von Wagner Museum, 

του Bayerische-Julius-Maximilians-Universität, Würzburg (γύρω στο 540 π.Χ). Ακόµη πιο διαφωτιστικές για 

τη χρήση τέτοιων ληνών είναι οι απεικονίσεις τους στον αττικό ερυθρόµορφο κιονωτό κρατήρα  αρ. 42684, 

στο Museo Archeologico Nazionale της Ferrara (γύρω στα 460 π.Χ.) και στον αττικό µελανόµορφο αµφορέα  

αρ. St. 9 (b 1499) στο Μουσείο Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης (520-510 π.Χ). Για µια συνοπτική 

καταγραφή της εικονογραφικής µαρτυρίας για την άµπελο και τον οίνο στην ελληνική τέχνη βλ. Τιβέριος 

2002. 
113 Βλ., π.χ, τον αττικό ερυθρόµορφο κιονωτό κρατήρα στο Museo Gregoriano Etrusco, στο Βατικανό (445-

535 π.Χ.), Τιβέριος 2002, εικ. 28. 
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βαθύ αγγείο, χωρίς οπή εκροής, µέσα στο οποίο τοποθετούσαν τα σταφύλια, 

συνήθως σε δικτυωτά σακιά114. 

Τα υλικά κατάλοιπα οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη από την 

Υποµινωική έως την Κλασική περίοδο είναι ελάχιστα. Η εικόνα, όµως, αλλάζει 

καθηµερινά µε νέα ευρήµατα, όπως το πρόσφατο παράδειγµα 

οινοπαραγωγικού συγκροτήµατος στον Αζοριά, κοντά στο Καβούσι, που 

χρονολογείται από τον ανασκαφέα του στην εποχή του Σιδήρου115.  

Στην Κρήτη της Κλασικής και της Ελληνιστικής περιόδου κρασί έπιναν στα 

συσσίτια116, το χρησιµοποιούσαν στη µαγειρική117 και στη φαρµακευτική118. 

Ιδιαίτερα διαφωτιστικές µάλιστα για την αµπελοκαλλιέργεια στην ελληνιστική 

Κρήτη είναι οι επιγραφικές µαρτυρίες. Επιγραφή του 3ου αι. π.Χ. από την 

Κυδωνία προσδιορίζει τις εκτάσεις των αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων119 που 

κυµαίνονταν από 1700 µέχρι 20000 τ.µ Σύµφωνα µε τη Marangou-Lerat, η 

παραγωγή στην ελληνιστική Κυδωνία εκτιµάται στα 300 λίτρα γλεύκους 

περίπου για τα µικρά αµπέλια και στα 4000 λίτρα για τα µεγαλύτερα120 .  

Νέες ενδείξεις για την παραγωγή αµφορέων οίνου κατά την ύστερη 

Ελληνιστική εποχή στην κεντρική και Ανατολική Κρήτη121 θέτουν σε 

αµφισβήτηση την παλαιότερη άποψη ότι η παραγωγή και το εµπόριο κρασιού 

άρχισε στο νησί µόνο στο 2ο ήµισυ του 1ου αι. π.Χ. µε την άφιξη, δηλαδή, των 

Ρωµαίων122.  

Αν και µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί σχετική συστηµατική έρευνα, 

γνωστές είναι τουλάχιστον δύο ελληνιστικές οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις. 

                                                 
114 Immerwahr, 1992, 121-132. 
115 www.unc.edu/~dchaggis/NSF.htm. 
116 Βλ. την αναφορά του ιστορικού της ελληνιστικής περιόδου ∆ωσιάδα (FGrHist 458 F 2). 
117 Γνωστό είναι, για παράδειγµα,  ένα κρητικό έδεσµα µε το όνοµα «Γλύκινας», για την παρασκευή του οποίου 

χρησιµοποιούσαν γλυκό κρασί και λάδι (Αθήναιος XIV, 53, 38). 
118 Chaniotis 1988, 66-67. 
119 Dittenberger , SIG3 940· Reinach 1897, 138-156· InscrCret II, x 1. 
120 Marangou-Lerat 1995, 13. 
121 Apostolakou, Vogeikoff-Brogan et al., 2004 , 417-430. 
122 Chaniotis 1999, 184· Marangou 1999, 270. 
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Η πρώτη βρίσκεται στην αρχαία Απολλωνία, στη σηµερινή Αγία Πελαγία, που 

χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ.123 και η δεύτερη στην περιοχή Μπουγάδα 

Μετόχι της Κνωσού και χρονολογείται στην ύστερη Ελληνιστική περίοδο 124. 

Η τελευταία, µάλιστα, παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε µια αντίστοιχη της 

∆ήλου125, η οποία όµως χρονολογείται στα τέλη των Ρωµαϊκών χρόνων. Τα 

οινοπαραγωγικά αυτά συγκροτήµατα στην Κνωσό και την Απολλωνία 

παρουσιάζουν επίσης εντυπωσιακές οµοιότητες µε αντίστοιχες δοµές της 

Βενετοκρατίας ή ακόµη και των νεότερων χρόνων και δείχνουν την αργή 

εξέλιξη και το συντηρητισµό που χαρακτηρίζουν ανάλογες δοµές. 

 

 

3. ΡΩΜΑΪΚΟΙ  ΧΡΟΝΟΙ126 

 

Η εποχή όµως πραγµατικής άνθισης της αµπελουργίας και της παραγωγής 

κρασιού σηµειώθηκε στην ρωµαϊκή Κρήτη και διήρκεσε ενάµιση περίπου 

αιώνα, από το 130π.Χ. έως το 30µ.Χ. Την ίδια περίοδο, το εµπόριο οίνου 

µετατοπίζεται από το Βόρειο Αιγαίο σε περιοχές του νότιου ελλαδικού χώρου, 

µε αποτέλεσµα την ανάδυση νέων κέντρων, ανάµεσα στα οποία ήταν και πολλά 

κρητικά. Τα θαλάσσια ταξίδια µεταξύ Ρώµης και Αλεξάνδρειας πύκνωσαν και 

η γεωγραφική θέση του νησιού συνέβαλε στη µετατροπή του σε κέντρο 

ανεφοδιασµού, σε καταφύγιο των ναυτικών σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και 

σε κέντρο εµπορικών συναλλαγών. Κατά το τέλος του 1ου π.Χ. αι., οι ανάγκες 

της ρωµαϊκής αγοράς σε κρασί κάθε ποιότητας ήταν ιδιαίτερα αυξηµένες127. Η 

Κρήτη, όπως και άλλες επαρχίες της Αυτοκρατορίας, κλήθηκε να ικανοποιήσει 

µέρος αυτών των καταναλωτικών αναγκών. 

                                                 
123 Καρέτσου 1976, 354-357, εικ. 1. Βλ. και την αδηµοσίευτη  ανακοίνωση της Ν. ∆ηµοπούλου στο Συνέδριο 

Οίνος Παλαιός Ηδύποτος (Κουνάβοι, 24-26 Απριλίου 1998). 
124 Carrington-Smith 1994, 359-376, pl. 49-52.  
125 Brunneau, Fraisse 1981, 127-53. 
126 Για γενικές πληροφορίες για τον οίνο στους ρωµαϊκούς χρόνους, βλ. Fleming 2001.  
127 Tchernia 1986, 26-27. 
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Σε ένα τέτοιο πολιτικό-οικονοµικό πλαίσιο αναπτύχθηκε σε µεγάλο βαθµό η 

αµπελοκαλλιέργεια, την οποία ευνόησαν ιδιαίτερα οι εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες, η πολιτική σταθερότητα αλλά και η εγκατάσταση Ρωµαίων εµπόρων 

στην Κνωσό και στη Γόρτυνα, χάρη στους οποίους  εµπορευµατοποιήθηκε το 

κρασί128 . 

Τη γενικότερη ακµή της αµπελοκαλλιέργειας της εποχής µεταφέρουν γραπτές 

µαρτυρίες που αφορούν σε ποικίλα σχετικά ζητήµατα129. Μια σύνοψη των 

ρωµαϊκών µεθόδων και τεχνικών αµπελοκαλλιέργειας παρέχει ο Πλίνιος, ο 

οποίος περιγράφει τους ακόλουθους πέντε τρόπους καλλιέργειας και 

διευθέτησης των κληµάτων130: 

1. Την καλλιέργεια µε τα κλήµατα χαµηλά στο έδαφος. 

2. Την καλλιέργεια χωρίς υποστήριξη των κληµάτων.  

3. Την καλλιέργεια µε κλήµατα σε κατακόρυφη θέση. 

4. Την καλλιέργεια κληµάτων µε διαγώνια υποστηρίγµατα 131. 

5. Την καλλιέργεια σε ορθογώνια κρεβατίνα, µε στήριξη των κληµάτων. 

Ένας άλλος τρόπος καλλιέργειας µε την ανάπτυξη της αµπέλου σε δένδρα 

περιγράφεται από τον Columela132 και τoν Varro133. Η πρακτική αυτή είναι 

γνωστή στους Ρωµαίους ως arbusta και στους Έλληνες ως αναδενδράδες. Ο 

Columella αναφέρει ακόµη ότι η καλλιέργεια αµπελιών χαµηλά ή µε τη 

µέθοδο της αναρρίχησης σε υποστηρίγµατα σχετίζεται µε το κλίµα της κάθε 

περιοχής. Αποδίδει, έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα των τοπικών 

µικροκλιµάτων. Αν µια περιοχή έχει υγρασία και χαµηλής έντασης ανέµους, 

τότε τα αµπέλια καλλιεργούνται µε ψηλά υποστηρίγµατα, για να επιτυγχάνεται 

                                                 
128 InscrCret IV 290, 291. 
129 Μια πλήρης συζήτηση των καλλιεργητικών µεθόδων και της ποικίλης συναφούς ορολογίας, στο White 

1975, 19-23. 
130 Plin. ΝΗ XVII. 
131 Ιδιαίτερη αναφορά στα είδη υποστηριγµάτων κάνει ο Varro. Σε αυτά συγκαταλέγονται το καλάµι και η 

βελανιδιά, που περιλαµβάνονται στην κρητική χλωρίδα. 
132 Columella 5.6. 
133 Varro 1.8.3. 
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ο εξαερισµός τους. Αντίθετα, σε φτωχά εδάφη ή σε περιοχές όπου 

παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόµενα, είναι προτιµότερο το αµπέλι να 

καλλιεργείται πιο κοντά στο έδαφος.  

Ιδανικά χαρακτηριστικά των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, σύµφωνα µε 

τον Columella, είναι: 

•      Nα παράγουν ικανοποιητική ποσότητα. 

• Να αποκτούν ισχυρά κλαδιά και κορµούς. 

• Να µη φυλλοφορούν ενωρίς. 

• Να ανθίζουν πρώιµα. 

• Να ωριµάζουν τα σταφύλια γρήγορα.  

• Να είναι ανθεκτικές οι ποικιλίες οιναµπέλου στον παγετό, στην 

οµίχλη και στην υγρασία αλλά και να µην µαραίνονται µε την 

ξηρασία. 

O Columella134 είναι ο πρώτος που προσπαθεί µε τις οδηγίες του σε 

αµπελουργούς να ισορροπήσει την ποιότητα µε την ποσότητα135 της 

παραγωγής, ένα από τα κύρια αιτήµατα των οινοποιών από την αρχαιότητα 

µέχρι σήµερα136.  

Ως προς τη χωροθέτησή των αµπελιών, ο ίδιος σηµειώνει ότι οι οµαλές 

πλαγιές ευνοούν την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων, ενώ στις περισσότερο 

απότοµες πλαγιές των λόφων παράγεται πιο αρωµατικό κρασί. Η σηµασία της 

επιλογής της θέσης των αµπελώνων επισηµαίνεται και από άλλους κλασικούς 

συγγραφείς. Κατά το Θεόφραστο, µια από τις βασικές µεταβλητές, που 

επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόµενου γλεύκους, εκτός από την 

καλλιεργούµενη ποικιλία, είναι η «χώρα»137, το έδαφος δηλαδή και το κλίµα. 

                                                 
134 Είναι χαρακτηριστικό ότι αφιερώνει δυόµισι από τα δώδεκα βιβλία του «De Re Rustica» στην 

αµπελοκαλλιέργεια, περιλαµβάνοντας όλες τις όψεις της: από την επιλογή της θέσης του αµπελιού, τις 

µεθόδους καλλιέργειάς του, τη διάδοση, καθώς και την οικονοµία της αµπελοκαλλιέργειας.  
135 Santon 1996, 1. 
136 Corino, Calo, 2001, 3-11. 
137 «Περί δε αµπέλων επεί και τα γένη διαφέρει και αι χώραι» (Θεόφραστος ΙΙ.1). 
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Στους ∆ειπνοσοφιστές, έργο του 3ου αι. µ.Χ., επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες 

γνώριζαν την επίδραση του µικροκλίµατος στην ποιότητα του κρασιού138. Σε 

µια αµπελουργική ζώνη ονοµαστή για την ποιότητα των κρασιών της µπορεί 

να υπάρχουν µικροπεριοχές µε ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, όπου ο 

παραγόµενος οίνος υπερέχει. Τέτοιο κρασί είναι ο Ταινιωτικός οίνος, που 

παράγεται σε µια ταινία (λωρίδα) γης. 

Η ανάπτυξη της αµπελουργίας στον ευρύτερο µεσογειακό χώρο, οι ειδικότερες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες καθώς και το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης 

δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός εµπορικού κρητικού 

αµπελώνα και κατέστησαν την παραγωγή οίνου κινητήρια δύναµη της 

οικονοµικής ζωής στο νησί139. 

 Ανάµεσα, λοιπόν, στα φηµισµένα κρασιά που έφταναν στο λιµάνι της Όστιας 

από τη δυτική και ανατολική Μεσόγειο ήταν και κρητικά. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι στο Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) ο Λύττιος οίνος 

αναφέρεται 31 φορές140. Αυτή η  «ονοµασία προέλευσης» απαντά 44 φορές σε 

αµφορείς τύπου AC2, 7 φορές σε αµφορείς απροσδιόριστου τύπου και µία 

φορά σε αµφορέα τύπου Dr2-4141.  

Κρητικοί αµφορείς για κρασί έχουν βρεθεί, εξάλλου,  σε αρκετές περιοχές της 

Ευρώπης και πρόσφατα, µάλιστα, σε νέες θέσεις της Μ. Βρετανίας142 (πίν. 5). 

Η άνθιση της παραγωγής του κρασιού και του θαλάσσιου εµπορίου 

τεκµηριώνεται άµεσα και από τον µεγάλο αριθµό εργαστηρίων παραγωγής 

αµφορέων σε αρκετές παράκτιες εγκαταστάσεις από τα δυτικά µέχρι την 

ανατολικά του νησιού143 (πίν. 6).  

                                                 
138 Αθήναιος Ι, 60, 17. 
139 Marangou-Lerat 1999, 271.  
140 CIL IV (Tchernia 1986, 241, 358). 
141 Marangou-Lerat 1995, 131-132. 
142 Williams 2003, 26-31. 
143 Markoulaki, Empereur, Marangou 1989, 551-580· Empereur, Kritzas, Marangou 1991, 481-523·  

Empereur, Marangou, Papadakis 1992, 633-648. 
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Το πιο φηµισµένο απ΄ όλα τα κρασιά ήταν ο ηδύς κρητικός, ένας γλυκός 

υψηλόβαθµος οίνος, γνωστός και ως κρητικός ή πρότροπος ή πράµνειος. Σύµφωνα 

µε τον ∆ιοσκουρίδη, παραγόταν µε φυσικό τρόπο, είτε από σταφύλια «ψηµένα» 

πάνω στα κλήµατα, είτε από λιαστά σταφύλια που παρέµεναν µετά τον τρύγο 

εκτεθειµένα για µερικές µέρες στον ήλιο144.  

Οι Ρωµαίοι χαρακτήριζαν το γλυκό κρητικό κρασί vinum passum creticum, ενώ 

οι Έλληνες απλώς γλυκύ και σπανιότερα πάσσο145. Πολλές φορές η γλυκύτητά 

του, παραπέµπει σε µέλι, το οποίο µάλιστα µπορεί και ενίοτε να 

αντικαταστήσει146. Κατατάσσεται στην κατηγορία των οίνων που αντέχουν στη 

δοκιµασία των θαλάσσιων ταξιδιών147. Την ίδια περίοδο είναι γνωστά και άλλα 

κρητικά κρασιά, όπως ο ερυθρός κρητικός Θηραίος γλυκύς και οι λευκοί 

«υδατώδεις» και «λεπτοί» οίνοι, που καταναλώνονταν τοπικά, αφού δεν ήταν 

κατάλληλοι για θαλάσσιους πλόες148.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι µια επιγραφή σε αµφορέα του 2ου-3ου αι. µ.Χ. 

που βρέθηκε στην Ελεύθερνα και αναφέρει: «Επί Ιέρωνος αθάλασ(σ)ος 

Η[ρ]ακλής». Ο αµφορέας αυτός περιείχε, δηλαδή, υψηλής ποιότητας αθάλασσο 

κρασί µε την επωνυµία «Ηρακλής», που αποθηκεύτηκε επί άρχοντος Ιέρωνος. 

Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, Π. Θέµελη, η επωνυµία Ηρακλής αντανακλά τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου και συγκεκριµένα ότι ήταν 

                                                 
144 «ı d¢ §k t∞w yeilopedeuye¤shw staful∞w µ §p‹ t«n klhmãtvn  

Ùpthye¤shw ka‹ tribom°nhw ginÒmenow glukÊw, kaloÊmenow d¢  

KrhtikÚw µ prÒtropow µ Prãmneiow» (∆ιοσκουρίδης, Περί ύλης Ιατρικής, V 6, 4). 
145 Βλ., π.χ, την επιγραφή σε κρητικό αµφορέα από την Αγορά Αθηνών (Lang 1976, 79 Hd 9 pl. 41· 

Marangou Lerat 1995, 129). 
146 Kuhn XIII, 30-31, 1. 
147 Κατά την Κουράκου-∆ραγώνα, υπήρχαν δυο οµάδες οίνων: αυτοί που ταξίδευαν και εκείνοι που δεν 

άντεχαν το θαλασσινό ταξίδι. Οι πρώτοι ήταν πολύ γλυκείς, και χαµηλόβαθµοι, ή ξηροί και υψηλόβαθµοι, ή 

βρασµένοι, αφού µε το βράσιµο καταστρέφονταν οι µικροοργανισµοί, είχαν δηλαδή υποστεί παστερίωση 

(Κουράκου-∆ραγώνα 2000, 133). 
148 Marangou-Lerat 1999, 273. 
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«δυνατός», δηλαδή υψηλόβαθµος, όπως ο ερυθρός οίνος της Νεµέας που 

ονοµαζόταν και «αίµα του Ηρακλή»149. 

 O κρητικός οίνος χρησιµοποιείται, επίσης, σε πολλές φαρµακευτικές 

συνθέσεις150. Η ανάµειξή του µε άλλες ουσίες είναι µια οικεία πρακτική γνωστή 

ήδη κατά τον 5ο αι.151. Η αντίστοιχη µείξη του για φαρµακευτικούς λόγους 

είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο152.  

Κατάλοιπα ρωµαϊκών οινοπαραγωγικών δοµών είναι ελάχιστα και 

αποσπασµατικά γνωστά από τη Χερσόνησο153 και κυρίως από το Σµάρι 

Πεδιάδος154 στην επικράτεια της Λύττου. Τα ελάχιστα αυτά υλικά τεκµήρια 

δείχνουν ότι και στην περίπτωση της ρωµαϊκής Κρήτης, παρατηρείται 

δυσαναλογία µεταξύ των γραπτών και των αρχαιολογικών µαρτυριών για την 

οινοπαραγωγή . 

Η µεγάλη άνθιση του αµπελοοινικού τοµέα, όπως τεκµηριώνεται από τις 

γραπτές µαρτυρίες και τις έµµεσες αρχαιολογικές ενδείξεις, άρχισε να φθίνει 

προς το τέλος της αυτοκρατορικής περιόδου (περ. 300 µ.Χ), για να ανακάµψει 

αρκετούς αιώνες αργότερα, στην περίοδο της Βενετοκρατίας. 
 

 
4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Η ενασχόληση των κατοίκων της βυζαντινής Κρήτης µε την 

αµπελοκαλλιέργεια συνάγεται έµµεσα, κυρίως από τη µεταγενέστερη 

                                                 
149 Θέµελης, 2002, 70. 
150 Chaniotis 1988, 73·  Marangou-Lerat 1995, 17-21. 
151 Στο απόσπασµα Περί λίθων, τον 5ο π.Χ αι. περίπου, ο Ψευδοϊπποκράτης, αναφέρει την µείξη οίνου µε 

«κουράλιο λίθο», για θεραπευτικούς λόγους. 
152 Οι αγροτικοί συγγραφείς των ρωµαϊκών χρόνων περιγράφουν συχνά πρακτικές µείξης του γλεύκους µε µέλι, 

µε θαλασσινό νερό, µε αρωµατικά φυτά και βότανα κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πλίνιος αφιερώνει 

ολόκληρο το δέκατο τέταρτο βιβλίο του σε σχετικά ζητήµατα, ενώ ο Columella αναφέρεται στο ίδιο θέµα σε 

αρκετά κεφάλαια του R.R, XII. 
153 Marangou-Lerat 1995, 63-64.Η απουσία όµως σχετικής τεκµηρίωσης καθιστά την παρουσία των 

συγκεκριµένων καταλοίπων προβληµατική. 
154 Βαλλιάνου 1984, 37-42. 
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παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων οίνου, κατά τα πρώτα χρόνια της 

Βενετοκρατίας. Αυτό µαρτυρείται σε συµβόλαια της εποχής και σε 

περιουσιακά στοιχεία των φεουδαρχών, στα κατάστιχα των φεούδων, που 

έχουν συνταχθεί στο δεύτερο τέταρτο του 13ου αι155. 

Για τη Βυζαντινή περίοδο156, πολύτιµες είναι οι γραπτές πηγές µε 

σηµαντικότερη απ΄όλες τα Γεωπονικά, όπου παρέχονται σαφείς οδηγίες για 

την αµπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνου. Λίγες σχετικές πληροφορίες 

προέρχονται ακόµη από τη ∆ιαθήκη του Αγίου Ιωάννη του Ξένου, όπου 

γίνεται λόγος για αγοραπωλησίες και δωρεές αµπελιών157, καθώς και από 

νόµους,  ιδιαίτερα τον Γεωργικό, από ιδιωτικές επιστολές κ.λπ.  

Όπως προκύπτει από τα µοναστηριακά τυπικά, που ορίζουν µεταξύ άλλων και 

θέµατα της δίαιτας των µοναχών, το κρασί, πέρα από τη σηµασία του στις 

εκκλησιαστικές ανάγκες, αποτελούσε βασικό συστατικό της διατροφής των 

µοναχών, κατέχοντας ισότιµη σχεδόν θέση µε το ψωµί και το λάδι. Στο 

πλαίσιο της αυτάρκειας της µοναστικής κοινότητας, οι µοναχοί ασχολούνταν 

συστηµατικά µε την αµπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή. Εκτός από 

άµεσοι καταναλωτές του κρασιού στη Βυζαντινή περίοδο αλλά και στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας158 οι µοναχοί επιδίδονταν και στην εµπορία της 

πλεονάζουσας παραγωγής τους. 

Μια ιδιαίτερη προτίµηση καταγράφεται και πάλι για τα γλυκά κρασιά. Αυτά 

αποτελούσαν είδος πολυτελείας όχι µόνο για τη γλυκιά τους γεύση αλλά και 

για τις ιδιότητες τους να µεταφέρονται δια θαλάσσης χωρίς να αλλοιώνονται 

και να διατηρούνται στις αποθήκες χωρίς να οξειδώνονται. Ανάµεσα στα 

ονοµαστά κρητικά κρασιά της Αυτοκρατορίας ήταν ο Γλυκύς Κρητικός οίνος 

και το Αθήρι159. Ταυτόχρονα όπως φαίνεται από τις γραπτές µαρτυρίες, σε όλη 

                                                 
155 Μυλοποταµιτάκη 1997, 48. 
156 Σύντοµη επισκόπηση της αµπελουργίας στη Βυζαντινή περίοδο, στο Κουκουλές 1952, 280-295. 
157 Τωµαδάκης 1948, 58. 
158 Αθανασούλης 2001, 69. 
159 Κουκουλές 1952, 124-129. 
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τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου συνεχίστηκε η χρήση του οίνου για 

φαρµακευτικούς σκοπούς160. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, σε αντίθεση µε τη βόρεια κυρίως Ελλάδα, στην 

Κρήτη η έρευνα για τις βυζαντινές αγροτικές εγκαταστάσεις βρίσκεται ακόµη 

στα πρώτα της βήµατα. 

 
5. ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Η πρώτη «αναγέννηση» του κρητικού κρασιού µετά τη Ρωµαϊκή περίοδο 

σηµειώνεται στα χρόνια της Βενετοκρατίας. Όπως µαρτυρείται σε όλα σχεδόν 

τα περιηγητικά κείµενα της εποχής, το κρητικό κρασί αποτελούσε, τότε, το 

κύριο εξαγωγικό προϊόν161. 

Ήδη στις αρχές της περιόδου, στο κατάστιχο του παλαιότερου γνωστού 

συµβολαιογράφου του Χάνδακα  Pietro Scardon, καταγράφoνται συστηµατικά 

αµπέλια και αγοραπωλησίες µούστου και κρασιού162. Ένας από τους πλέον 

συνηθισµένους όρους στα σχετικά συµβολαιογραφικά κείµενα της εποχής 

είναι: «Κάθε χρόνο, στον καιρό του τρύγου µπροστά στο πατητήρι οφείλεις εσύ [ο 

καλλιεργηής] να παραδώσεις σε µένα [το γαιοκτήµονα] ή τον απεσταλµένο µου 

ολόκληρο και ακέραιο το ένα τρίτο του µούστου και των άλλων προϊόντων  που θα 

προέλθουν στη συνέχεια, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα τα κρατήσεις εσύ»163 

Καλλιεργητές και ιδιοκτήτες αµπελιών συναντιούνταν, πράγµατι, κάθε χρόνο, 

στα τέλη Αυγούστου και στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, 

µπροστά στο πατητήρι, για τον έλεγχο και το µοίρασµα της ετήσιας 

παραγωγής, αµέσως µετά τον τρύγο164. Αµπέλια, πατητήρια και 
                                                 
160 Ρανουτσάκη 2002, 217-223. 
161 Βλ., ενδεικτικά,  Hemmerdiger-Illiadou 1967. 
162 Βλ., ενδεικτικά, Lombardo 1942, όπου αναφέρονται αµπέλια και πατητήρια στις ακόλουθες περιοχές: 

Κυρµουσή σ. 4, Πενταµόδι σ. 64 και σ. 149, Κεραµούτσι σ. 403 και 405, Πρινιάς σ. 194, Πυργού σ. 355, 

Τύλισος σ. 86 και 451, Αϊτάνια σ. 301, Αστρακοί σ. 112, Καταλαγάρι σ. 319 και 429, Κουνάβοι σ. 240, Πεζά 

σ. 145, 166 και 336. 
163 Γάσπαρης 2005, 171. 
164 Γάσπαρης 2005, 171. 
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αγοραπωλησίες κρασιού καταγράφονται συστηµατικά σε συµβολαιογραφικά 

έγγραφα και κατά τον επόµενο αιώνα165.  

Η άνθιση της οινοπαραγωγής στην Κρήτη συµβαδίζει µε εκείνη που 

διαπιστώνεται την ίδια εποχή σε όλη την Ευρώπη, και κυρίως στη Γαλλία και 

στην Ιταλία166. Άµεση µαρτυρία για τους ρυθµούς ανάπτυξης της 

αµπελοκαλλιέργειας167 αποτελεί ο µεγάλος αριθµός συµβολαίων168 που έχουν 

σχέση µε την παραχώρηση γης για την καλλιέργεια νέων αµπελιών, των 

«φυτειών». Ενδεικτική επίσης της ακµής είναι η εµφάνιση εξειδικευµένων 

επαγγελµάτων, συναφών µε την αλυσίδα παραγωγής του κρασιού, όπως οι 

βαρελοποιοί169. 

Οι ποικιλίες της εποχής, όπως αναφέρονται στις πηγές, είναι τα µοσχάτα, τα 

λογάδα, τα λιάτικα, το αθήρι και τα κοτζιφάλια170.  

Η πώληση οινοστάφυλων και κρασιού, ήταν ελεγχόµενη. Όπως προκύπτει από 

διάταγµα του 1359, επιτρεπόταν µόνο στην κεντρική πλατεία του Χάνδακα και 

σε ορισµένες αγορές άλλων περιοχών του νησιού171.  

Φηµισµένο κρασί είναι η µαλβαζία172, µε εξέχουσα θέση στα νοταριακά 

έγγραφα και στα κείµενα των περιηγητών σε όλη τη διάρκεια της 

Βενετοκρατίας και µε απόηχο που φτάνει µέχρι τις µέρες µας. 

                                                 
165 Βλ., ενδεικτικά, τις αναφορές στα κατάστιχα του P. Rizolo το 1300 (Carbone [ed] 1978), του Zaccaria 

Fredo των ετών 1352-1357 (Lombardo [ed] 1968) και του Franciscus de Cruce των ετών 1338-1339 

(Γάσπαρης [εκδ] 1999). 
166 Γάσπαρης 2002, 225. 
167 Για την αµπελοκαλλιέργεια και το κρασί στην Κρήτη τον 13ο αι. βλ. Topping 1981, 509-520. Για την 

αµπελουργία και τις αµπελουργικές εργασίες στην Κρήτη κατά τον 15ο και 16ο αι., βλ. Παπαδάκης 1977, 5-

25.  
168 Γάσπαρης 2002, 227. 
169 ∆ετοράκης  2002, 241· Τσικνάκης (επιµ.)  2005, 115-123. 
170 Χαιρέτη 1969, 168, 170.  
171 Γάσπαρης 2002, 229. 
172 Για τη µαλβαζία, βλ. Αλεξίου 2002, 1-4 και Λογοθέτης 1963. Για το εµπόριο της κρητικής µαλβαζίας 

υπάρχει µεγάλος αριθµός αναφορών σε αρκετά περιηγητικά κείµενα. Το ζήτηµα της κρητικής ή άλλης 

προέλευσής της έχει απασχολήσει πολλές φορές τη σύγχρονη έρευνα. Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται 

δεν είναι ωστόσο,  ακόµη, ιδιαίτερα πειστική. 
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Τα πατητήρια της εποχής, σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές ήταν 

κοινοτικά173, βρίσκονταν συνήθως µέσα στ΄ αµπέλια και εξυπηρετούσαν 

πολλούς καλλιεργητές συγχρόνως, οι οποίοι σχετίζονταν, όµως, µε τον ίδιο 

ιδιοκτήτη174. Αν και δεν έλειπαν οι νέες κατασκευές, τα περισσότερα από αυτά 

προϋπήρχαν και απλώς χρειάζονταν τακτική συντήρηση. Συµβόλαια ανάθεσης 

κατασκευής πατητηριών σε συµβολαιογραφικά κατάστιχα είναι λίγα. Όσα 

όµως είναι γνωστά περιλαµβάνουν ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες για τη 

θέση, την κατασκευή (µε χρήση υποδείγµατος), τα υλικά δοµής, το χρόνο 

παράδοσης ακόµη και την ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

από τους συµβαλλόµενους175. Σύµφωνα µε τα συµβόλαια αυτά, τα περισσότερα 

πατητήρια που κατασκευάζονταν στη συγκεκριµένη περίοδο ήταν κτιστά. 

Όπως υποστηρίζεται όµως από ορισµένους ερευνητές, σε αντίθεση µε τις 

γραπτές µαρτυρίες, τα πατητήρια της Βενετοκρατίας ήταν λαξευτά ή κτιστά µε 

εσωτερικό επίχρισµα176.  

Για µια ανασύνθεση της αµπελοοινικής εικόνας στην περίοδο της 

Βενετοκρατίας, οι γραπτές µαρτυρίες είναι περισσότερες από τα χρονολογικά 

επιβεβαιωµένα υλικά κατάλοιπα. Ουσιαστικό πρόβληµα για τη µελέτη των 

υλικών καταλοίπων της συγκεκριµένης περιόδου αποτελεί η έλλειψη 

αµφίδροµης και αλληλοσχετιζόµενης προσέγγισης µεταξύ της αρχειακής και 

της αρχαιολογικής µαρτυρίας177.  
 
 

 

 

 

 

                                                 
173 Ό.π, 228. 
174 Γάσπαρης 2005, 174-175 
175 Πανοπούλου 2005, 185. 
176 Κατσαλής, Μαρή 2002, 161-167. 
177 Αν και η αρχειακές µαρτυρίες της περιόδου είναι εντυπωσιακά πολλές, αυτές ωστόσο δεν αξιοποιούνται 

ικανοποιητικά από την αρχαιολογική έρευνα. Το πρόβληµα έχει αρχίσει πλέον, ευτυχώς, να επισηµαίνεται 

πλέον από σύγχρονους ερευνητές που ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη περίοδο (βλ. Πανοπούλου 2005, 194). 
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6. ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Μετά το τέλος του  βενετοτουρκικού πολέµου και την κατάληψη της Κρήτης 

από τους Τούρκους, η αµπελοκαλλιέργεια πέρασε σε δεύτερη µοίρα178. Είναι 

γνωστό ότι οι Οθωµανοί, ως µουσουλµάνοι, αντιµετώπιζαν εντελώς 

διαφορετικά απ’ ό,τι οι Βενετοί τα αµπελοοινικά ζητήµατα, δηλαδή σχεδόν µε 

αδιαφορία. Στην αρχή µάλιστα της περιόδου γνώρισε σηµαντική κάµψη, 

εξαιτίας κυρίως των πολεµικών επιχειρήσεων που προκάλεσαν την καταστροφή 

πολλών αµπελιών, ειδικά στην περιφέρεια του Ηρακλείου και του Ρεθύµνου179. 

Επιπλέον, οι πολιτικές και κοινωνικές ταραχές που ακολούθησαν έβλαψαν 

ακόµη περισσότερο τον τοµέα της αµπελοκαλλιέργειας. 

Την ίδια περίοδο όµως η αµπελουργία συνεχίζει να γνωρίζει σχετική ακµή στις 

µοναστικές κοινότητες, οι οποίες αυτή την περίοδο φαίνεται ότι τείνουν να 

αυξάνουν τον αριθµό των αµπελουργικών τους εκµεταλλεύσεων180.  

Τις πρώτες αυθεντικές πληροφορίες για την ποιότητα και τους χαρακτήρες των 

ελληνικών κρασιών και ειδικότερα των κρητικών κρασιών της Τουρκοκρατίας 

παρέχει ο µεγάλος βοτανολόγος P. Tournefort, που επισκέφθηκε την Κρήτη, 

µε πρώτο σταθµό τα Χανιά, στις αρχές Μαΐου του 1700. Όπως γράφει, τα 

κρασιά του νησιού είναι εξαίρετα και λόγω του κλίµατος έχουν τόση οξύτητα, 

όση χρειάζεται για να διορθωθεί η γλυκύτητα. Ο ίδιος, σηµειώνει, ακόµη ότι 

δεν τον ενθουσίασε το κρασί στην Πλάτη Λασηθίου διότι τα κλήµατα 

µεγαλώνουν δίπλα στο χιόνι181.  

Λίγες και αποσπασµατικές πληροφορίες για οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις 

της περιόδου υπάρχουν ακόµη στα έγγραφα του Ιεροδικείου. Χαρακτηριστικό 

είναι ένα έγγραφο που αναφέρεται σε εγκατάσταση οινοποίησης µέσα σε 

                                                 
178 Τριανταφυλλίδου-Baladié 1988, 185. 
179 ό.π., 186. 
180 Σταυρινίδης 1975-1986, Α, 264, αρ.µετάφρασης 362 και Β, 21, αρ. µετάφρασης 558. 
181 Tournefort (1717) 2003, 56.  
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αµπέλι 4 στρεµµάτων µε λίθινο και ξύλινο µάγγανο έκθλιψης σταφυλιών και 

γούρνες, στο χωριό Κόλενα Μονοφατσίου182. 

Παρά το ότι αρκετές, αποσπασµατικές, έστω, πληροφορίες προέρχονται, όπως 

και για την περίοδο της Βενετοκρατίας, από έγγραφα και περιηγητικά κείµενα, 

η «αρχαιολογική» έρευνα των υλικών καταλοίπων των οινοπαραγωγικών 

εγκαταστάσεων της Τουρκοκρατίας είναι ανύπαρκτη. 
 

 

7. ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Στα νεότερα χρόνια, η σύνθεση του κρητικού αµπελώνα άλλαξε αρκετές 

φορές, ανάλογα µε τις πολιτικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες183. 

Στο πρώτο µισό του 20ού αι. η καλλιέργεια αµπελιού στηρίχθηκε κυρίως στην 

απλή εκµετάλλευση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών χωρίς κανένα κρατικό 

σχεδιασµό, ενώ µόλις τη δεκαετία του 1960 άρχισε να παρεµβαίνει το κράτος, 

µε σκοπό τη στήριξη της αµπελοοινικής δραστηριότητας. Η παρέµβαση αυτή, 

που δεν συνοδεύτηκε από τα κατάλληλα αναπτυξιακά µέτρα, είχε ως 

αποτέλεσµα η ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. να βρει τον κρητικό αµπελώνα 

«απολιθωµένο». Επιπλέον, σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης του 

αµπελοοινικού τοµέα υπήρξε η φυλλοξήρα, που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά 

το 1977 στην κοινότητα των Χουστουλιανών184. 

 Τη δεκαετία 1976-1986 αναµπελώθηκαν περίπου 2.000 στρέµµατα αλλά 

παράλληλα εγκαταλείφθηκαν περίπου 3.000. Η οριστική εγκατάλειψη των 

αµπελιών ξεκίνησε στον Νοµό Ηρακλείου από το 1984, µε δυο Κανονισµούς 

που επιδοτούσαν την εγκατάλειψη αµπελοτεµαχίων στο βορειοδυτικό τµήµα 

της επαρχίας Μαλεβιζίου (Αχλάδα, Ροδιά, Μάραθος, ∆αµάστα) µικρής 

κυρίως παραγωγικότητας, ιδιαίτερης όµως αµπελοοινικής ποιότητας. 
                                                 
182 Σταυρινίδης 1984, ∆, 57, αρ. µετάφρ. 1983.  
183 Τα στοιχεία για την αµπελοοινική ιστορία της Κρήτης κατά τη νεότερη περίοδο προέρχονται στην 

πλειονότητά τους από το Ρουµπελάκη-Αγγελάκη 1994.  Για την εξέλιξη του ελληνικού αµπελώνα από το 1921 

µέχρι το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, βλ. επίσης Κουράκου-∆ραγώνα 1990. 
184 ∆ασκαλάκης κ.ά 1994, 12. 
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Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του 1980, στον Νοµό Χανίων η 

αµπελοκαλλιέργεια καλύπτει έκταση 24.300 στρεµµάτων, που απαρτίζονται 

στην πλειονότητά τους από οινοποιήσιµες ποικιλίες. Οι αµπελώνες αυτοί 

εκτείνονται στην κύρια αµπελουργική περιοχή του νοµού, την επαρχία 

Κισσάµου. Στις υπόλοιπες περιοχές µε ηµιορεινή και ορεινή µορφολογία 

εδάφους, τα αµπέλια είναι διάσπαρτα και αποτελούν σχεδόν πάντα ένα 

συµπληρωµατικό εισόδηµα.  

Ο Νοµός Χανίων είναι, µετά το Νοµό Ηρακλείου, ο δεύτερος αµπελουργικός 

νοµός της Κρήτης. Καλλιεργούµενες ποικιλίες είναι το ρωµέικο ή µαύρο 

ρωµέικο, µια ποικιλία µε µεγάλη στρεµµατική απόδοση που ανέρχεται στα 

3000 κιλά. Καλύπτει το 90% των αµπελώνων και καλλιεργείται κυρίως στην 

Κίσαµο, στην Κυδωνία και στον Αποκόρωνα, στις περιοχές δηλαδή που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο αµπελοοινικό ενδιαφέρον. ∆εύτερη σηµαντική 

ποικιλία είναι το λιάτικο, µια υψηλόβαθµη πρώιµη ποικιλία, µε αντοχή στις 

χαµηλές θερµοκρασίες. Περιορίζεται στα ορεινά της επαρχίας Σφακίων και 

στον ανατολικό Αποκόρωνα. Το λιάτικο µαζί µε το κοτσιφάλι αποτελούν τις 

καλύτερες επιλογές για υψόµετρα άνω των 500µ185. Σε υψόµετρο µεταξύ 500-

700µ., στους οικισµούς Μαζά και Σπίνας της επαρχίας Σελίνου, καλλιεργείται 

και το µοσχάτο Σπίνας. Άλλες εγχώριες καλλιεργήσιµες ποικιλίες είναι το 

κοτσιφάλι, που καλλιεργείται στο Σέλινο και στα Σφακιά και η τσαρδάνα, 

ποικιλία µε µεγάλη παραγωγικότητα, που καλλιεργείται στον ανατολικό 

Αποκόρωνα. 

Στο Νοµό Ρεθύµνου, οι αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις κατελάµβαναν, το 

1980, 36.601 στρέµµατα. Η ετήσια παραγωγή σε οινοποιήσιµα σταφύλια έχει 

περιοριστεί σήµερα στους 5.000 τόνους: 2.500 τόνοι κόκκινα και µόλις 400 

τόνοι λευκά. Από τα τοπικά οινάµπελα, µέχρι το 1994, ένα ποσοστό 83% 

είχαν ηλικία άνω των 20 ετών. 

                                                 
185 Ρουµπελάκη 1994, 35. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιέχονται στο Κτηµατολόγιο του 1980, στον 

Νοµό Ηρακλείου, τα αµπέλια είναι κατανεµηµένα παντού, µε εξαίρεση τις 

Επαρχίες Πυργιώτισσας και Βιάννου. Ο µέσος όρος των αµπελοτεµαχίων ανά 

εκµετάλλευση είναι 7, και η µέση έκταση ανά αµπελοτεµάχιο είναι 1,8 

στρέµµατα. Το 50% των αµπελοτεµαχίων είναι µικρότερα των 2,5 

στρεµµάτων. Κύριες οινοποιήσιµες ποικιλίες είναι το κοτσιφάλι, το µανδηλάρι, το 

λιάτικο, η βηλάνα, το µοσχάτο λευκό, ο ταχτάς, το αθήρι, το αµυγδάλι, το βιδιανό και 

το φωκιανό. Η χαρακτηριστική ονοµασία λογάδα αντιστοιχεί σε παραγόµενα 

κρασιά που προέρχονται από ανάµειξη πολλών ποικιλιών. 

Οι αµπελώνες του Ηρακλείου κατά την Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδας) αποτελούσαν, το 1989, το 20% των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων του νοµού και το 70% των αµπελοφυτειών όλης της Κρήτης. Με τη 

γεωργία συνδέονται συνολικά 37.000 εκµεταλλεύσεις, από τις οποίες 25.000 

στηρίζονται, κατά κύριο λόγο ή συµπληρωµατικά, στην αµπελουργία. 

Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, η τάση των 

τελευταίων δεκαετιών για αύξηση των αποδόσεων οδήγησε σε υποβάθµιση της 

ποιότητας του κρητικού κρασιού186. 

Ο Νοµός Λασηθίου γνώρισε τη µεγαλύτερη αµπελοοινική του ανάπτυξη 

κυρίως την περίοδο 1960-1975. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1975 οι 

συνολικές αµπελουργικές εκτάσεις ήταν 34.976 στρέµµατα, το 1980, σύµφωνα 

µε το αµπελουργικό µητρώο, περιορίστηκαν σε 25.179 στρέµµατα. 

Παρουσίασαν, δηλαδή, µια µείωση κατά 28% περίπου. 

Οι ιδιαίτερες γεωµορφολογικές συνθήκες του νοµού Λασηθίου έχουν 

συντελέσει στη διαφορετική εξέλιξη και ανάπτυξη των τεσσάρων επαρχιών του. 

Έτσι, οι αµπελώνες εκτείνονται σε όλο το νοµό, αλλά µε τελείως διαφορετική 

σύσταση ανά επαρχία. Από τις οινοποιήσιµες ποικιλίες επικρατεί το λιάτικο, σε 

ποσοστό 97%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καταλαµβάνουν το µαντηλάρι, το 

ρωµέικο, το µαύρο το µοσχάτο, το κοτσιφάλι και το συρίκι. 

                                                 
186 ∆ασκαλάκης κ.ά. 1994, 54. 



 

 

50 

Κύρια µέθοδος εξαγωγής του γλεύκους στην «παραδοσιακή» Κρήτη παραµένει 

το πάτηµα σε πατητήρι, χωρίς να απουσιάζουν και µαρτυρίες για σύνθλιψη µε 

τα χέρια, στο πλαίσιο µιας οικιακής συνήθως, συµπληρωµατικής παραγωγής187. 

Το πατητήρι είναι κτιστό και βρίσκεται κατά κανόνα στο ισόγειο της 

κατοικίας. Υπάρχουν, ωστόσο, σποραδικές µαρτυρίες για τη χρήση και 

υπαίθριων πατητηριών στο αµπέλι, ακόµη και στις µέρες µας188. 

Το πάτηµα των σταφυλιών, που στην αρχαία εικονογραφία αποδίδεται τις 

περισσότερες φορές ως µια γιορτή και η ίδια, γιορτινή, ατµόσφαιρα που 

επικρατούσε στην Κρήτη, µέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έπαψε να υπάρχει από 

τότε που το πάτηµα των σταφυλιών αντικαταστάθηκε µε την εξαγωγή του 

γλεύκους µε βιοµηχανικά µέσα189. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Προφορικές µαρτυρίες παραγωγών στα Χανιά και το Ηράκλειο. Πρβλ. το «κάρµα γλεύκος» του Ησύχιου. 
188 Στον Άγιο  Θωµά συγκεντρώθηκαν µαρτυρίες για τη χρήση τουλάχιστον τριών υπαίθριων πατητηριών. 
189 ∆ηλαδή µε µεταλλικά ανοξείδωτα σκεύη, µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σύνθλιψης των σταφυλιών, που 

αυξάνουν την παραγωγή αλλά ελαχιστοποιούν πλέον σηµαντικά την ανθρώπινη συµµετοχή. 
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Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Tο Πληροφοριακό Σύστηµα στο σύνολό του απαρτίζεται από δυο 

αλληλοσυνδεόµενα υποσυστήµατα: α) τη Βάση ∆εδοµένων και β) το 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Το Γ.Σ.Π αντλεί τα 

περιγραφικά του δεδοµένα τόσο από τη σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων, όσο και 

από τη Βάση Χωρικών ∆εδοµένων του ίδιου του Γ.Σ.Π. Κύριες συνιστώσες 

του Πληροφοριακού Συστήµατος είναι: 

 Η εννοιολογική σχεδίαση.  

 Η λειτουργική οργάνωση. 

 Το περιβάλλον χρήσης. 

Η βασική αρχή ότι ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός ενός Πληροφορικού 

Συστήµατος απαιτεί µια ολοκληρωµένη και λεπτοµερή γνώση των απαιτήσεων 

των χρηστών αλλά και των δυνατοτήτων των εφαρµογών, λήφθηκε σοβαρά 

υπόψη σε κάθε στάδιο της σχεδίασης του παρόντος συστήµατος190. 

Ως βασικές παράµετροι ανάπτυξής του ορίστηκαν:  

 Η εννοιολογική πληρότητα, συνεπής στο θεωρητικό πλαίσιο, για την 

καταχώρηση µεγάλου όγκου ετερογενών δεδοµένων.  

 Η ευκολία ανάκτησης βασικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον 

µεγάλο όγκο και την ετερογένεια των δεδοµένων που εισάγονται στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα. 

 Η «διαλειτουργικότητα» (interoperability) µεταξύ βάσης δεδοµένων και 

ΓΣΠ .  

 Το φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, µε τη σχεδίαση ελκυστικής 

διεπιφάνειας χρήσης, που ανταποκρίνεται σε µια απλή αλλά περιεκτική 

οργάνωση των πληροφοριακών ενοτήτων  και τέλος 

 Η λειτουργική επεκτασιµότητα του Πληροφοριακού Συστήµατος. 

                                                 
190 Stefanakis, Sellis 1997. 
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Η εννοιολογική σχεδίαση του Πληροφορικού Συστήµατος βασίστηκε στο 

εννοιολογικό διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων, ενώ η λειτουργική οργάνωση 

και η σχεδίαση του περιβάλλοντος χρήσης στην ανάλυση απαιτήσεων χρήσης.  

Κύρια λειτουργία ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήµατος είναι η 

παραγωγή δευτερογενούς πληροφορίας, που προέρχεται από τον συνδυασµό, 

την επεξεργασία και την ανάλυση των περιγραφικών, αρχαιολογικών και 

χωρικών δεδοµένων. Πρόκειται, δηλαδή για ένα εκτεταµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆), εµπλουτισµένο µε νέα «στοιχεία» για 

την υποστήριξη των  πεδίων εφαρµογών του ΓΣΠ 191. 

 

 
ΙΙ. Η ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
1.ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 192 ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ  

 

Κύριος εννοιολογικός άξονας του πληροφοριακού µας συστήµατος είναι ο 

τόπος. Ο τόπος, ως υποσύνολο του χώρου, συγκροτεί το πλαίσιο των ανθρώπινων 

σκέψεων, προθέσεων και ενεργειών193, έχει φυσικά χαρακτηριστικά και περιέχει 

ανθρωπογενείς θέσεις. Στο πληροφοριακό αυτό σύστηµα, ο τόπος ταυτίζεται 

µε την Αµπελοοινική Περιοχή, η οποία συµπίπτει περίπου χωρικά µε ένα 

σύγχρονό της οικισµό και την περιφέρειά του, µε διαφορετικά υλικά 

κατάλοιπα, µε µαρτυρίες, και κάθε είδους ενδείξεις αµπελοοινικής 

δραστηριότητας. 

Η θεωρητική συγκρότηση της έννοιας του τόπου στηρίχθηκε σε πρότυπα από 

τον χώρο της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, των κοινωνιολογικών 

                                                 
191 Αρκετά πρωτότυπα συστήµατα έχουν υλοποιηθεί, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, µέσα από 

αυτήν την προσέγγιση, βλ. Aref , Samet 1991· Haas, Cody 1991·  Van Oosterom, Vijlbrief 1991. 
192 Η αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε είναι αναγκαία γιατί µόνο έτσι γίνεται κατανοητός ο 

τρόπος προσέγγισης του υλικού.  
193 ∆ουκέλλης 2005, 14. 
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προσεγγίσεων και των κατευθύνσεων της Νέας Γεωγραφίας και των Γ.Σ.Π, 

όπου, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία σηµειώνεται µια εντυπωσιακή 

διεύρυνση των θεωρητικών προσανατολισµών, ως προς την έννοια του χώρου. 

Αξιοποιήθηκαν ακόµη παλαιότερες και σύγχρονες προσεγγίσεις της έννοιας 

του terroir194. Ο όρος χρησιµοποιείται σήµερα παγκοσµίως για να αποδώσει 

έναν ιδιαίτερο ποιοτικό αµπελοοινικό χαρακτήρα σε µια οριοθετηµένη 

περιοχή η οποία έχει δυνατότητες παραγωγής υψηλής ποιότητας κρασιών, 

όπως το Bordeaux κ.ά. Ο ξεχωριστός αυτός χαρακτήρας οφείλεται σε µια 

σειρά από παράγοντες, όπως το κλίµα, τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, 

τις αµπελοκοµικές τεχνικές, το κοινωνικό περιβάλλον, την παράδοση στην 

παραγωγή κρασιού κ.ά.  

Ποικίλες είναι οι θεωρητικές κατευθύνσεις της έρευνας για το χώρο, τον τόπο 

και τα αρχαία περιβάλλοντα και εστιάζουν σε διάφορους τοµείς. Από την απλή 

προσπάθεια για ανασύνθεση του παλαιοπεριβάλλοντος στη Συστηµική 

Προσέγγιση195, στην Ιστορική Οικολογία196, στη φαινοµενολογική 

προοπτική197 και στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία 198. 

Για τη Νέα Γεωγραφία και τη Νέα Αρχαιολογία, ο χώρος είναι µια 

αφηρηµένη διάσταση, ένα µετρήσιµο µέγεθος, ένα ουδέτερο «περιέχον» 

(container) θέσεων και τεχνέργων199 στο οποίο απλώς λαµβάνουν χώρα οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες, χωρίς όµως να συσχετίζονται µε τον 

ανθρωπογενή χώρο.  

Παρόµοια, στο χώρο της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας διακρίνονται τρεις 

συµπλέουσες τάσεις : 

                                                 
194 Βλ. ενδεικτικά Vaudour 2002, 117-141. Οι ρίζες της έννοιας του πιθανόν ανάγεται στα οµηρικά οινοπέδοια 

και στον ταινιωτικό οίνο του Θεόφραστου. 
195 Rossignol και Wandsnider 1992. Bλ. επίσης,  McGlade, 1995, 113-32. 
196 Βλ., µεταξύ άλλων, Balee 1998· Crumley 1994, 1-13. Για µια κριτική στην Ιστορική  Οικολογία, βλ. 

Whitehead 1998 .  
197 Tilley 1994· Bender 1992, 1993. 
198 Για µια κοινωνιολογική προσέγγιση του χώρου,  βλ. Ashmore , Bernard (eds) 1999.  
199 Robin, Rothchild 2002, 160. 
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α) Η αναγνώριση ενός δυναµικού, «προσαυξητικού» παλιµψήστου, που είναι το 

ανθρώπινα δοµηµένο και συντηρηµένο φυσικό περιβάλλον 

β) Η πρόσληψη του χώρου ως ιστορικής οντότητας  

γ) Η αµφίδροµη «κίνηση» ανάµεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, σε ένα 

πλαίσιο καθαρά «ντετερµινιστικό»200. 

Μια εναλλακτική προοπτική, η οποία  υιοθετείται στην παρούσα εργασία για 

τη συγκρότηση της έννοιας του τόπου, έχει ως αφετηρία τη θεώρηση του 

χώρου ως οντότητας µε ιστορία και µνήµη 201, η οποία παράγεται κοινωνικά. 

Στον κοινωνικά παραγόµενο χώρο υπάρχουν µόνον τόποι. Ο τόπος είναι 

ανθρωπογενής και ανθρωποκεντρικός, δηµιουργεί το µέσο και διαµορφώνει το 

αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας, είτε ενδυναµώνοντάς είτε εµποδίζοντάς την. 

Κάθε τόπος και κάθε τοπίο είναι, µεταξύ άλλων, προϊόντα της ιστορίας της 

τεχνολογίας και της κοινωνικής ιστορίας. Και οι δυο αυτές συνιστώσες, 

τεχνολογία και κοινωνία, υπόκεινται στους περιορισµούς του φυσικού 

περιβάλλοντος202. 

Οι τόποι δηµιουργούνται, αναπαράγονται και µετασχηµατίζονται συχνά σε 

σχέση µε εκείνους που δηµιουργήθηκαν και «εδραιώθηκαν» στο παρελθόν203. 

Οι σχέσεις των ανθρώπων µε αυτούς βιώνονται µέσα από κυκλικά 

επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες ανάµεσά τους και όσες σχετίζονται µε 

τον κύκλο της οινοπαραγωγής και εγγράφονται στο χώρο σαν µια «γεωγραφία 

της καθηµερινότητας»204. Μελετώνται, εποµένως, µέσα από ανθρωπιστικές 

εναλλακτικές προσεγγίσεις που συµπληρώνουν ποιοτικά τον επιστηµονικό 

                                                 
200 Το σηµείο που δέχτηκαν τη µεγαλύτερη κριτική τα Γ.Σ.Π. είναι ακριβώς αυτός ο λεγόµενος 

περιβαλλοντικός ντετερµινισµός, ένα εγγενές χαρακτηριστικό στα περισσότερα συναφή πληροφοριακά 

συστήµατα. Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές, από τον άµεσο ή έµµεσο χώρο των Γ.Σ.Π., για να αποφευχθεί ο 

περιβαλλοντικός ντετερµινισµός στη θεώρηση του χώρου πρέπει η οπτική να είναι διαλεκτική και όχι 

αιτιοκρατική.  
201 Robin, Rothchild 2002, 161. Βλ., επίσης,  Ashmore 2002.  
202 ∆ουκέλλης 2005. 
203 Tilley, 1994, 11. 
204 Τερκενλή 1996. 
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θετικισµό και τον εµπειρισµό και εστιάζουν στην κατανόηση της ατοµικής 

συµπεριφοράς  µαζί µε την προσπάθεια ερµηνείας της. 

Ο τόπος ως αµπελοοινική περιοχή «περιέχει», περιλαµβάνει ως ειδικότερες 

έννοιες σε διαφορετική χωρική κλίµακα, την οινοπαραγωγική δοµή, τον 

ανθρωπογενή χώρο και το φυσικό περιβάλλον σε µια διαλεκτική σχέση που τα 

συνδέει. 

 Ο ανθρωπογενής χώρος απαρτίζεται από «θέσεις» αρχαίες και νεότερες, 

µεταξύ των οποίων υπάρχει άµεση ή έµµεση σχέση, προφανής ή λιγότερο 

προφανής. Ως «θέση»205 ορίζεται κάθε χωρική οντότητα µε συγκεκριµένα ή 

ασαφή γεωγραφικά όρια, που περιέχει υλικά κατάλοιπα ή άλλες ενδείξεις 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Υπό την έννοια αυτή, στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα ως “θέσεις” περιλαµβάνονται και τα τυχαία ευρήµατα, που πολλές 

φορές στις σύγχρονες επιφανειακές έρευνες χαρακτηρίζονται ως «µη θέσεις» 

(non site).  

Προσδιοριστικό ρόλο στην έννοια του τόπου ως αµπελοοινικής περιοχής έχει 

το φυσικό του περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, µε τα 

πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς που επιβάλλει στη διαµόρφωση του 

αµπελοοινικού χαρακτήρα µιας περιοχής206.  

Σήµερα αναγνωρίζεται διεθνώς ότι, αν και η έννοια της οινικής ποιότητας είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη, τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που την επηρεάζουν:  

α) Η ποικιλία της οιναµπέλου 

β) Η εφαρµοζόµενη αµπελοκοµική τεχνική 

 γ) Το αµπελουργικό περιβάλλον 

Στο αµπελουργικό περιβάλλον περιλαµβάνεται ο συνδυασµός σύµπλοκων 

παραγόντων και καταστάσεων που συνδέονται µε:  

 Την ύπαρξη και τον τύπο των µικροκλιµάτων.  

                                                 
205 Για τους ποικίλους ορισµούς της έννοιας της θέσης στην αρχαιολογική βιβλιογραφία, βλ. Dunell 1992, 21-

41. 
206 Για τον ρόλο επιµέρους χαρακτηριστικών στη διαµόρφωση ενός ιδιαίτερου οινικού χαρακτήρα σε µια 

περιοχή  η βιβλιογραφία στον χώρο των αµπελοοινικών επιστηµών είναι πράγµατι εντυπωσιακή. 
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 Τη γεωγραφική και τη γεωλογική κατάσταση, το ανάγλυφο, το 

υπέδαφος, τη δοµή, τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους, τη 

γονιµότητα και την περιεκτικότητά του σε οργανικά συστατικά αλλά και σε 

ανόργανα υλικά και ιχνοστοιχεία.  

 Την κλίση του εδάφους. 

 Την έκθεση του εδάφους σε ηλιακή ακτινοβολία. 

 Τον ηλιοθερµικό και υδροθερµικό δείκτη της περιοχής και τον 

παράγοντα νερού και άρδευσης.  

Είναι γνωστό, όµως, ότι δεν υπάρχει συµφωνία για το ειδικό βάρος των 

επιµέρους παραγόντων που συνθέτουν τον οινοπαραγωγικό τόπο και 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση της οινικής ποιότητας. Στις παραδοσιακές 

οινοπαραγωγικές χώρες, κυρίως τη Γαλλία, η επίδραση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του terroir207 θεωρείται η πλέον καθοριστική για την ποιότητα 

των οίνων, σε σηµείο που να καλύπτει ακόµη και τους ειδικούς χαρακτήρες της 

ποικιλίας της οιναµπέλου. 

Στην πληροφοριακή ενότητα του αµπελουργικού περιβάλλοντος κύριες 

οντότητες συνιστούν η σύγχρονη και η αρχαία χλωρίδα. Παρέχεται έτσι η 

δυνατότητα καταχώρησης παλαιοβοτανικών ή άλλων σχετικών 

χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ό,τι 

προσδιορίζει κατεξοχήν το αµπελοοινικό περιβάλλον-όπως η παρουσία 

καλλιεργηµένου, ηµιαυτοφυούς και αυτοφυούς αµπελιού. Συναφείς κατηγορίες 

δεδοµένων όπως τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τα έδαφη, οι κλίσεις, η έκθεση 

στον ήλιο κ.λ.π., ενσωµατώνονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα µέσω του 

Γ.Σ.Π.  

Η Οινοπαραγωγική ∆οµή είναι η δεύτερη κοµβική έννοια του 

Πληροφοριακού Συστήµατος. Περιέχεται σε έναν τόπο, σε µια, δηλαδή, 

Αµπελοοινική Περιοχή µε την οποία  υπάρχουν διάφοροι συσχετισµοί208. 

                                                 
207 Vaudour 2002, 117-141. 
208 Πρβλ. εννοιολογικό σχήµα, σελ. 60. 
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Έχει Γενικά και Ειδικά περιγραφικά στοιχεία, Μορφολογικά και Τυπολογικά 

Χαρακτηριστικά, Κατάσταση ∆ιατήρησης, Μεταβολές Κατάστασης στο 

χρόνο, Χρονολόγηση.  

Παράλληλα όµως η οινοπαραγωγική δοµή αποτελεί το µέσο ανίχνευσης των 

νοητικών εκείνων λειτουργιών που συνέτειναν στην κατασκευή της209, καθώς και 

των πολιτισµικών σχέσεων της οινοπαραγωγικής δραστηριότητας µε τις 

δοµές210.  

Η αρχαιολογική τεκµηρίωση των οινοπαραγωγικών δοµών στο συγκεκριµένο 

χωρικό πλαίσιο, ως µιας οντότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου σχετίζεται 

µε άλλες οντότητες, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στη διατύπωση υποθέσεων 

σχετικά µε την αλυσίδα παραγωγής κρασιού, από την αµπελοκαλλιέργεια 

µέχρι την το στάδιο της οινοποίησης και εκείνο της αλκοολικής ζύµωσης. 

Κύρια έννοια του Συστήµατος αυτού είναι εκείνη της Τεκµηρίωσης, στην οποία 

περιλαµβάνεται η φωτογραφική, σχεδιαστική και χαρτογραφική τεκµηρίωση, 

δυσδιάστατη και τρισδιάστατη, όσο και η οπτικοακουστική τεκµηρίωση µε 

ήχο και βιντεοσκόπηση. Η τεκµηρίωση συµβάλλει στον έλεγχο της 

αξιοπιστίας των δεδοµένων µέσω της οπτικοποίησής τους. Αποτελεί, 

συγχρόνως, εργαλείο ευρύτερης εποπτείας και βασικό µέσο κατανόησης του 

υλικού που καταχωρείται στη Βάση ∆εδοµένων211. 

Η εννοιολογική σχεδίαση του Πληροφοριακού Συστήµατος, η αναπαράσταση 

δηλαδή της λογικής δοµής της Βάσης ∆εδοµένων, περιλαµβάνει τον 

καθορισµό οντοτήτων µε τα γνωρίσµατά τους, και τις µεταξύ τους συσχετίσεις. 

Ορίζεται από το εννοιολογικό σχήµα (conceptual schema) που είναι µια γραφική 

                                                 
209 Σύµφωνα µε τον Renfrew, η µελέτη του ίδιου του υλικού µπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση των νοητικών 

λειτουργιών που το περιέβαλλαν: βλ. Renfrew 1994, 3, στον ορισµό της Γνωστικής Αρχαιολογίας: «the study of 

past ways of thought as inferred from material". 
210 Rapoport 1990, 9-20 και ιδιαίτερα σ.13. 
211 «Η µεγαλύτερη αξία της εικόνας και κατ’ επέκταση της οπτικοποίησης των δεδοµένων, είναι ότι µας 

αναγκάζει να δούµε αυτό που δεν περιµέναµε να δούµε», Tukey 1977, 6. Για τον ρόλο της οπτικοποίησης των 

δεδοµένων, βλ. επίσης MacEachern, Taylor,  1994. 
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αναπαράσταση ολόκληρου του εννοιολογικού περιεχοµένου της βάσης 

δεδοµένων. 

Για την υλοποίηση της Βάσης αυτής, επιλέχθηκε η σχεσιακή προσέγγιση, αφού 

κρίθηκε ότι αυτή ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της 

εννοιολογικής σχεδίασης, και επιτρέπει συγχρόνως την υλοποίησή της µε 

προσιτά και εύχρηστα λογισµικά προγράµµατα. 

Ως προς τα ζητήµατα ορολογίας του εννοιολογικού σχήµατος, ο όρος οντότητα 

(entity) περιγράφει κάθε διακεκριµένη έννοια που αναπαρίσταται στη Βάση 

∆εδοµένων212, ενώ ο όρος γνώρισµα (attribute) χρησιµοποιείται για την 

απόδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών µιας οντότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212 Date 1995, 36. 
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συναποτελείται από 

δύο διακριτά αυτόνοµα υποσυστήµατα, που συνδέονται µεταξύ τους: τη 

σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων και το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (εικ.1α 

και β).  

Η σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων υλοποιήθηκε µε ένα από τα πλέον διαδεδοµένα 

εµπορικά λογισµικά, για λόγους προσβασιµότητας στο χρήστη και 

δοκιµασµένης διαλειτουργικότητας µε το Γ.Σ.Π.  

Τα δοµικά λειτουργικά µέρη της Βάσης ∆εδοµένων είναι: 

1. πίνακες (tables) 

2. φόρµες (forms) 

3. δευτερεύουσες φόρµες (subforms) που ενσωµατώνονται στις κύριες φόρµες 

4. ερωτήµατα (queries) 

5. λίστες αναζήτησης (list boxes)  

6. σύνθετα πλαίσια (combo boxes) 

Κύριες λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήµατος είναι: 

 H εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση δεδοµένων.  

 Η ανάκληση, σύνθεση, ανάλυση και παρουσίαση πληροφορίας µέσα 

από µια αποτελεσµατικά σχεδιασµένη και λειτουργική διεπιφάνεια χρήσης. 

 Η διατύπωση ερωτηµάτων, απλών και σύνθετων στη Βάση ∆εδοµένων 

και, στη συνέχεια, η δυνατότητα σύνδεσής τους µε το Γ.Σ.Π. για την ανάπτυξη 

των αναλυτικών διαδικασιών. 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Από τα πρώτα στάδια της σχεδίασης του Πληροφοριακού Συστήµατος 

εξετάστηκε η παράµετρος της συνολικής και της µερικής οργάνωσης της 

πληροφορίας. Ο χρήστης, για τις δύο κεντρικές οντότητες, της Αµπελοοινικής 

Περιοχής και της Οινοπαραγωγικής ∆οµής, έχει τη δυνατότητα καταχώρησης:  
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α)γενικών στοιχείων, που συνθέτουν την ταυτότητα της οινοπαραγωγικής 

δοµής και εγκατάστασης 

β) ειδικών περιγραφικών στοιχείων  

γ) στοιχείων και των δυο προηγούµενων κατηγοριών  

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριµένη διάκριση είναι για να γίνει  εφικτή η 

καταχώρηση και αξιοποίηση, οποιασδήποτε, έστω και αποσπασµατικής, 

πληροφορίας, ήδη στο πρώτο γενικό επίπεδο καταχώρησης.  

Η επιλογή αυτή στη σχεδίαση οφείλεται και στο γεγονός ότι, στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων, τα δεδοµένα που προβλέπεται αρχικά να καταχωρηθούν 

συνθέτουν µόνο το πρώτο, γενικό επίπεδο πληροφορίας και επιπλέον 

συµβάλλει στη µείωση του φαινοµένου των «προβληµατικών» κενών τιµών. Η 

καταχώρηση στο επίπεδο των ειδικών περιγραφικών στοιχείων µπορεί να γίνει 

παράλληλα µε το προηγούµενο επίπεδο, ή αργότερα, όταν θα υπάρχουν 

περισσότερα διαθέσιµα στοιχεία ή και να µη γίνει καθόλου χωρίς να 

δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στη Βάση ∆εδοµένων. 

Στη σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήσης, οι σχεδιαστικές επιλογές 

υπαγορεύθηκαν από την κύρια κατηγορία των χρηστών του Πληροφορικού 

Συστήµατος, που είναι εξειδικευµένοι ερευνητές, κυρίως αρχαιολόγοι, µε 

βασικό επίπεδο γνώσης υπολογιστών. Η διεπιφάνεια χρήσης σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αυτόνοµης, κατ΄ επιλογήν και όχι 

καθοδηγούµενης πλοήγησης (εικ. 2). Το αίτηµα για φιλικό και εύληπτο 

περιβάλλον χρήσης, µε πολλές δυνατότητες ανάκλησης πληροφορίας και 

ευκολία στην «πλοήγηση» στο Πληροφοριακό Σύστηµα, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων που παρείχε το λογισµικό, υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικά 

επίπεδα.  

 Το κύριο περιβάλλον χρήσης βασίζεται σε ειδικά διαµορφωµένες φόρµες, για 

την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν τα δοµικά µέρη της Βάσης 

∆εδοµένων. Η σύνδεση των επιµέρους δοµικών τµηµάτων της Βάσης 

∆εδοµένων έγινε  µε τη χρήση: 
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- λειτουργικών στοιχείων, όπως µακροεντολών (macros) για τον 

αυτοµατισµό ενεργειών, 

-  κουµπιών επιλογών (option buttons), πχ. για το άνοιγµα φορµών, 

την έξοδο από το Σύστηµα κ.λπ.,  

- ελεγκτών-χειριστηρίων (controls), όπως είναι τα πλαίσια κειµένου 

και ειδικών «χειριστηρίων» τύπου activeX (activeX controls), τα 

οποία παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και ενσωµάτωσης 

δοµικών και λειτουργικών στοιχείων του Γεωγραφικού 

Συστήµατος Πληροφοριών στη διεπιφάνεια χρήσης της Βάσης 

∆εδοµένων. Οι διασυνδέσεις που κατασκευάστηκαν για την 

πρόσβαση στο κύριο πληροφοριακό δοµικό µέρος της Βάσης 

∆εδοµένων «κατευθύνονται» από µενού και από φόρµες (menu 

driven και forms driven interface)213. 

                                                 
213 Σύµφωνα µε τον Date, το menu driven και forms driven interface είναι πιο εύχρηστο για τον χρήστη που έχει 

τυπική εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών (Date 1995, 34). 
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Εικ.1 α) Γραφική αναπαράσταση της δοµής του Πληροφοριακού Συστήµατος. β) Τα κύρια 

υποσυστήµατα του Πληροφοριακού Συστήµατος: Το υποσύστηµα του Γ.Σ.Π, όπως έχει οριστεί 

από τον Marble (Marble 1990), µε την προσθήκη του υποσυστήµατος της Βάσης ∆εδοµένων. 

∆οµή Πληροφοριακού Συστήµατος 
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Εικ. 2. Φόρµες διεπιφάνειας χρήσης 

 

Η δοµή του περιβάλλοντος χρήσης είναι ιεραρχική. Μετά τη γενική φόρµα 

εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστηµα, ο χρήστης εισάγεται σε ένα γενικό 

πίνακα επιλογών, όπου υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερις βασικές επιλογές:  

 

Α. Εισαγωγή ∆εδοµένων 

Β. Ανάκληση Πληροφορίας 

Γ. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

∆. Πληροφορίες και Βοήθεια για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος 
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Εικ.4 Γενική φόρµα εισαγωγής δεδοµένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Ειδική φόρµα επιλογών «Εισαγωγή ∆εδοµένων». 

 

Αναλυτικότερα: Α) Με την επιλογή: «Εισαγωγή δεδοµένων» (εικ.3) ο χρήστης 

εισάγεται στο ειδικό «µενού επιλογών» όπου παρέχεται η δυνατότητα 

καταχώρησης δεδοµένων σε φόρµες, που συνιστούν εννοιολογικά διακριτές 

πληροφοριακές ενότητες, όπως για παράδειγµα στη φόρµα Εισαγωγής 

Αµπελοοινική Περιοχή (εικ.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικ. 4. Φόρµα εισαγωγής δεδοµένων «Αµπελοοινική περιοχή» 
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Το ίδιο ισχύει και για τη φόρµα καταχώρησης Οινοπαραγωγική ∆οµή (εικ. 5), 

µε επιµέρους πληροφοριακές υποενότητες, τη µεταξύ τους σύνδεση καθώς και 

τη διασύνδεσή τους µε άλλες πληροφοριακές ενότητες, όπως τη Βιβλιογραφία 

την Τεκµηρίωση, κ.ά. (εικ.6 και 7). 

 
Εικ. 5. Φόρµα εισαγωγής δεδοµένων «Οινοπαραγωγική δοµή» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6. Φόρµα εισαγωγής δεδοµένων «Βιβλιογραφία» 
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Εικ. 7. Φόρµα εισαγωγής δεδοµένων «Τεκµηρίωση» 

 

Β) Η γενική επιλογή «Ανάκληση Πληροφορίας»  είναι διαρθρωµένη ιεραρχικά 

σε τρία επίπεδα:  

 

1ο Επίπεδο: Αρχικά ο χρήστης εισάγεται σε µια γενική φόρµα βασικών 

επιλογών (εικ. 8), όπου µπορεί να επιλέξει µε κριτήριο τον τύπο και τη µορφή 

των ερωτηµάτων (π.χ. απλής επιλογής, παραµετροποιηµένα και 

πολυκριτηριακά ερωτήµατα γραφήµατα, προβολές κ.ά). 

 2ο Επίπεδο: Στο δεύτερο επίπεδο, ο χρήστης εισάγεται στη φόρµα επιλογής 

των ερωτηµάτων, ανάλογα µε τον τύπο τους, (π.χ. αν είναι 

παραµετροποιηµένα, µε µια παράµετρο αναζήτησης, ή πολυκριτηριακά, µε 

κριτήρια αναζήτησης περισσότερα του ενός). Στη φόρµα αυτή υπάρχουν 

προσχεδιασµένα ερωτήµατα (εικ. 9, 10 και 11) και τέλος στο  

3ο επίπεδο ο χρήστης εισάγεται στα ίδια τα ερωτήµατα. 

Παράλληλα όµως, οι πιο ειδικευµένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν 

απευθείας και να σχεδιάσουν ερωτήµατα, δυνατότητα που υποβοηθείται από 

το ευρύ φάσµα των καταχωρηµένων δεδοµένων. 
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Εικ.8. Γενική φόρµα Ανάκλησης Πληροφορίας 

 

 

Εικ. 9. Ειδική φόρµα Ανάκλησης Πληροφορίας: Αναζήτηση Βιβλιογραφίας  

µε λέξεις -κλειδιά 
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Εικ. 10. Ειδική φόρµα Ανάκλησης Πληροφορίας: Αναζήτηση Θέσεων µε κριτήριο τη 

χρονολόγηση. 

 

Εικ. 11. Ειδική φόρµα Ανάκλησης Πληροφορίας µε χρήση περισσότερων του ενός κριτηρίων. 

Αναζήτηση οινοπαραγωγικών δοµών µε α΄ κριτήριο αναζήτησης το όνοµα του σύγχρονου οικισµού 

και β΄ κριτήριο αναζήτησης τον κατασκευαστικό τύπο.  
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Γ) Η γενική επιλογή «Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών» (εικ.12) παρέχει 

στον χρήστη τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο Γ.Σ.Π. Συγκεκριµένα, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις χαρτογραφικές πληροφορίες 

παράλληλα όµως µπορεί να αξιοποιήσει µικρό µέρος των βασικών αναλυτικών 

του δυνατοτήτων, µε το συνδυασµό διαφορετικών επιπέδων χαρτογραφικής 

πληροφορίας. 

Οι επιλογές αυτές ικανοποιούν το αίτηµα για άµεση εποπτεία των 

πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες στο Γ.Σ.Π. και αφορούν κυρίως 

χρήστες µε περιορισµένες γνώσεις υπολογιστών. Επιπλέον συµβάλουν στην 

απρόσκοπτη «διαλειτουργικότητα» µεταξύ Βάσης ∆εδοµένων και ΓΣΠ, 

αίτηµα που είχε διατυπωθεί ήδη από τα πρώτα στάδια σχεδίασης (εικ. 13 και 

14). 

 

Εικ. 12. Γενική φόρµα εισαγωγής στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) µέσω της 

Βάσης ∆εδοµένων 
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Εικ. 13. Φόρµα σύνδεσης µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) µέσω της Βάσης 

∆εδοµένων. Εικονική περιήγηση της Κρήτης (3D Scene). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 14. Φόρµα σύνδεσης µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S) µέσω της Βάσης 

∆εδοµένων. Εικονική περιήγηση στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής του Αγίου Θωµά (3D Scene). 
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∆) Η Βοήθεια και οι οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήµατος συµβάλλουν 

στην απρόσκοπτη χρήση του συστήµατος, µέσω ενός εικονογραφηµένου, 

εύληπτου κειµένου που παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις (εικ.15). 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.15. Αρχείο Βοήθειας, ενσωµατωµένο στη διεπιφάνεια χρήσης της Βάσης ∆εδοµένων 

 

Στις τέσσερις βασικές επιλογές παρεµβάλλονται, επιπλέον, πολυµεσικά 

στοιχεία, που λειτουργούν υποστηρικτικά στην τεκµηρίωση και στην 

οπτικοποίηση της πληροφορίας, και κάνουν πιο ενδιαφέρουσα τη διεπιφάνεια 

χρήσης.  

Η πολυµεσική αντίληψη στη σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήσης ενισχύεται και 

από ορισµένες ενότητες που δεν συνδέονται µε δοµικά στοιχεία της Βάσης 

∆εδοµένων αλλά λειτουργούν υποστηρικτικά, όπως για παράδειγµα η Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη και οι λεπτοµέρειες για την τεχνική υλοποίηση του 

Πληροφοριακού Συστήµατος. 

Συνοψίζοντας, η σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήσης αποσκοπεί στο να 

αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα πλήρους 

εποπτείας του καταχωρηµένου υλικού και πολλαπλές δυνατότητες ανάκλησης, 

σύνθεσης, ανάλυσης και παρουσίασης της πληροφορίας.  
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 4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1. Αναζήτηση βιβλιογραφίας µε λέξεις-κλειδιά, πχ. βιβλιογραφικές 

αναφορές σε παραδοσιακές τεχνικές οινοποίησης. 

2. Αναζήτηση βιβλιογραφίας µε κριτήριο το έτος έκδοσης ή τον συγγραφέα. 

3. Αναζήτηση αρχαιολογικών θέσεων σε µια συγκεκριµένη περιοχή µε 

κριτήριο τη χρονολόγηση,  πχ. ποιές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή του 

Αγίου Θωµά χρονολογούνται στη Ρωµαϊκή περίοδο; 

4. Ποιες αρχαιολογικές θέσεις έχουν οικιστικό χαρακτήρα και 

χρονολογούνται στη Μινωική Εποχή; 

5. Ποιες οινοπαραγωγικές δοµές βρίσκονται κοντά σε µοναστήρια µιας 

περιοχής; 

6. Υπάρχει βιβλιογραφία για µια συγκεκριµένη οινοπαραγωγική δοµή και, 

αν ναι, ποια;  

7. Υπάρχει γενική βιβλιογραφία για  το αµπελοοινικό τοπίο µιας περιοχής;  

8. Υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες για µια περιοχή; και αν ναι ποιες; 

9. Υπάρχουν προφορικές µαρτυρίες για µια περιοχή και, αν ναι, ποιες; 

10. Υπάρχουν αναφορές στο ∆ιαδίκτυο  για ένα συγκεκριµένο θέµα; 

11. Έχει ερευνηθεί µια συγκεκριµένη οινοπαραγωγική δοµή, και, αν ναι, από 

ποιούς και πότε; 

12. Υπάρχει φωτογραφική ή σχεδιαστική τεκµηρίωση της δοµής; 

13. Υπάρχει φωτογραφική ή σχεδιαστική αποτύπωση µιας αρχαιολογικής 

θέσης που βρίσκεται στην ίδια περιοχή µε τη δοµή; 

14. Αναζήτηση οινοπαραγωγικών δοµών και ιδιοκτησιών ανά περιοχή. Π.χ. 

ποιες είναι οι οινοπαραγωγικές δοµές µιας συγκεκριµένης περιοχής; 

15. Ποιες οινοπαραγωγικές δοµές έχουν εκτιµώµενη δυναµικότητα 

παραγωγής µικρότερη του ενός τόνου; 

16. Ποιες οινοπαραγωγικές δοµές έχουν εκτιµώµενη δυναµικότητα 

παραγωγής µεγαλύτερη του ενός τόνου; 
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17. Ποιες οινοπαραγωγικές δοµές έχουν εκτιµώµενη δυναµικότητα 

παραγωγής µεγαλύτερη ή ίση των δύο τόνων; 

18. Σε ποιες περιοχές έχουµε παρουσία ηµιαυτοφυούς αµπέλου; 

19. Πόσες είναι οι γνωστές οινοπαραγωγικές δοµές ανά περιοχή; 

20. Πόσες σώζονται; 

21. Ποιες από αυτές είναι κατεστραµµένες; 

22. Ποιες δεν είναι κατεστραµµένες; 

23.  Σε ποιες η κατάσταση διατήρησης µπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά καλή; 

και σε ποιες καλή ή µέτρια; 

24. Ποιες είναι συνήθως οι αιτίες καταστροφής των οινοπαραγωγικών 

δοµών; 

25. Ποιοι κατασκευαστικοί τύποι απαντώνται ανά περιοχή; 

26. Ποιες είναι οι οινοποιήσιµες ποικιλίες ανά περιοχή; 

27. Ποια είναι η περίοδος τρύγου σε κάθε περιοχή; 

28. Σε ποιες περιοχές απαντώνται τοπωνύµια σχετικά µε αµπέλια 

29. Σε ποιες περιοχές απαντώνται τοπωνύµια που σχετίζονται µε 

οινοπαραγωγικές δοµές και εγκαταστάσεις; 

30. Πόσες και ποιες είναι µεµονωµένες δοµές; 

31. Πόσες και ποιες είναι οινοπαραγωγικά συγκροτήµατα;  

32. Ποιες περιοχές (πολύγωνα)  έχουν ανατολικό προσανατολισµό; 

33. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) έχουν ανατολικό ή νότιο προσανατολισµό; 

34. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) έχουν κλίση µικρότερη από 30%; 

35. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) είναι ελαφρώς επικλινείς, έχουν ανατολικό ή 

νότιο προσανατολισµό και προσχωσιγενή ή ασβεστολιθικά εδάφη;  

36. Ποιες περιοχές πληρούν τα παραπάνω και η διάβρωση του εδάφους 

είναι από µηδενική έως ελεγχόµενη; 

37. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) είναι ελαφρώς επικλινείς, έχουν ανατολικό ή 

νότιο προσανατολισµό, προσχωσιγενή ή ασβεστολιθικά εδάφη και 

αµπελοκαλλιέργειες;  

38. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) βρίσκονται κοντά σε ποτάµι ή ρυάκι;  
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39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εδάφους σε απόσταση (ακτίνα) 100µ. 

από την οινοπαραγωγική δοµή κ.λ.π.; 

40. Ποιο είναι το υψόµετρο στο οποίο βρίσκονται οι οινοπαραγωγικές 

δοµές;  

41. Ποιές περιοχές (πολύγωνα) είναι κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια 

σύµφωνα µε τον Columella; 

42. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) είναι κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια 

σύµφωνα µε τον Πλίνιο; 

43. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) πληρούν τις προϋποθέσεις για ικανοποιητική 

ποσοτικά παραγωγή σύµφωνα µε τους ρωµαίους συγγραφείς; 

44. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) πληρούν τις προϋποθέσεις για ικανοποιητική 

ποιοτικά παραγωγή σύµφωνα µε τους ρωµαίους συγγραφείς; 

45. Ποιες περιοχές (πολύγωνα) είναι κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια 

σύµφωνα µε τον Columella; 

46. Ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια σύµφωνα µε τη 

σύγχρονη µαρτυρία παλιών αµπελοκαλλιεργητών; 

47. Ποιες περιοχές σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των ντόπιων είναι κατάλληλες 

για πρώιµη καλλιέργεια; 

48. Ταυτίζονται ή διαφέρουν σε έκταση οι περιοχές που θεωρούνται 

κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια σε κάθε περίοδο; 

49. Ποια είναι η σύγχρονη οριοθέτηση της αµπελοοινικής ζώνης;  

50. Ποια είναι η πιθανή οριοθέτηση της αµπελοοινικής ζώνης των 

οινοπαραγωγικών δοµών µε βάση τη θέση των οινοπαραγωγικών δοµών και τη 

δυναµικότητα παραγωγής τους; 

51. Βρίσκονται κοντά σε οδικό δίκτυο;  

52. Ποια είναι η πλησιέστερη αρχαιολογική θέση σε µια συγκεκριµένη 

οινοπαραγωγική δοµή; 

53. Σε πόση απόσταση βρίσκονται οι οινοπαραγωγικές δοµές από µια 

συγκεκριµένη αρχαιολογική θέση; 
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54. Ποιες από τις οινοπαραγωγικές δοµές έχουν οπτική επαφή µε µια 

συγκεκριµένη θέση; 

55. Ποιές οινοπαραγωγικές δοµές βρίσκονται σε µέγιστη απόσταση 2 χλµ. 

από µια συγκεκριµένη θέση; 

56. Ποιά είναι τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

όπου βρίσκονται οι περισσότερες οινοπαραγωγικές δοµές; 

57.  Ποιός είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένας πεζός για να φτάσει από την 

πλησιέστερη αρχαιολογική θέση σε µια οινοπαραγωγική δοµή;  

58. Ποιοί είναι οι µαρτυρούµενοι κύριοι οδικοί άξονες κοντά στις 

οινοπαραγωγικές δοµές; 

59. Πως καταγράφονται στις προφορικές µαρτυρίες των ντόπιων οι 

οινoπαραγωγικές δοµές ως προς τη χρονολόγηση τους ; Σε ποιές αποδίδεται ο 

χαρακτηρισµός «παλιό» και σε ποιες «πολύ παλιό»; 

60. Ποια είναι τα γενικά κλιµατολογικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής; 

61. Εκτός από τις γνωστές αρχαιολογικές θέσεις, πού αλλού έχουµε τυχαία 

ευρήµατα οινοπαραγωγικών δοµών και πότε χρονολογούνται; 
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ΙΙΙ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 

 

Εικ. 16. Χάρτης της Κρήτης µε σηµειωµένη την ειδική περιοχή µελέτης 
 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος 

χρησιµοποιήθηκε ως περιοχή µελέτης περίπτωσης ένα αρχαιολογικό 

παράδειγµα. Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Θωµά, στο 

κεντρικό τµήµα του νοµού Ηρακλείου (εικ.16). 

Η κτηµατική αυτή περιφέρεια καλύπτει σήµερα συνολική έκταση περίπου 

17.000τµ. Το φυσικό ανάγλυφο, οι λόφοι που συγκλίνουν στην κοιλάδα της 

Καρδιώτισσας και τα υψώµατα µε τα δροσερά ρεύµατα αέρα στα βόρεια, 

δηµιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες για τη διαµόρφωση του αµπελοοινικού 

χαρακτήρα της περιοχής.  

 Ο ειδικός λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περιοχή είναι επειδή 

συγκεντρώνει ένα από τα µεγαλύτερα γνωστά σύνολα υπαίθριων, λαξευτών 

κυρίως, οινοπαραγωγικών δοµών: περίπου 134 πατητήρια, σύµφωνα µε 

καταγεγραµµένες µαρτυρίες. Από αυτά, 84 περίπου εντοπίστηκαν για πρώτη 

φορά στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας µε σχετικό 

προσδιορισµό και 47 µε απόλυτο προσδιορισµό (G.P.S). Ο µεγάλος αυτός 

αριθµός, σε συνδυασµό µε τη χωροθέτηση των δοµών στα όρια του οικισµού 

περιοχή 
Αγ. Θωµά 
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του Αγίου Θωµά, θα µπορούσε να επιτρέψει δυνητικά τουλάχιστον τον έλεγχο 

των υποθέσεων µας  και τη διατύπωση περαιτέρω  παρατηρήσεων σχετικά µε 

τα πρότυπα της κατανοµής τους 214. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη περιοχή, 

όπως εξάλλου και το µεγαλύτερο µέρος της κρητικής υπαίθρου, έχει ελάχιστα 

ερευνηθεί αρχαιολογικά, δεν υπήρξε εµπόδιο αλλά, αντίθετα, αποτέλεσε ένα 

ουσιαστικό έναυσµα στη διερεύνησή µας. Για τη διαµόρφωση της 

αρχαιολογικής  εικόνας αξιοποιήθηκαν όλα τα γνωστά δηµοσιευµένα στοιχεία, 

τα οποία διασταυρώθηκαν µε προφορικές µαρτυρίες των ντόπιων και στη 

συνέχεια, επιβεβαιώθηκαν στο πεδίο. 

Τα αρχαιότερα γνωστά ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στον Άγιο Θωµά 

ανάγονται στη Μινωική Εποχή. Πρόκειται για τυχαία ευρήµατα που έχουν 

κατά καιρούς εντοπιστεί στην περιφέρεια του σύγχρονου οικισµού. Όστρακα 

και τµήµατα πίθων της Μεσοµινωικής και της Υστεροµινωικής ΙΙΙ περιόδου 

βρέθηκαν κοντά στη Μελισσανή, στα Β-Β∆ του οικισµού, καθώς και σε λόφο 

σε απόσταση περ. 1,5 χλµ. Β∆ του οικισµού215.  

Το σύγχρονο χωριό του Αγίου Θωµά έχει ταυτιστεί από τον P. Faure µε την 

αρχαία Πάννονα, µια πόλη που µνηµονεύεται µόνο στα χειρόγραφα του 

Πτολεµαίου, και η ταύτιση της παραµένει ακόµη προβληµατική216. 

Ανασκαφικές εργασίες έχουν γίνει ελάχιστες στην περιοχή. Αλλά, σύµφωνα µε 

όλες τις ενδείξεις, στον χώρο που καταλαµβάνει το σύγχρονο χωριό, στην 

κορυφή ενός λόφου που ελέγχει από τα ανατολικά το πέρασµα για τη Μεσαρά, 

όπως, αντίστοιχα, ο λόφος της Πατέλας του Πρινιά από τα δυτικά, προυπήρξε 

ένας αρκετά µεγάλος ρωµαϊκός οικισµός217. 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα µιας ακµαίας οικιστικής εγκατάστασης µε 

λατρευτικούς χώρους, ταφικά µνηµεία και επιφανειακά ευρήµατα της περιόδου 

                                                 
214 Για τα πατητήρια του Αγίου Θωµά, βλ. Γιαπιτζόγλου, Μοσχόβη 2002, 169-188. Η µελέτη αυτή αφορά 

κυρίως στον τυπολογικό χαρακτήρα των κρητικών λαξευτών οινοπαραγωγικών δοµών. 
215 Περισυλλογή Χ. Κριτζά 1993 (Αρχείο ΚΓ’ ΕΠΚΑ) 
216 Πτολεµαίου 3,15,7.9 [Pãnnona nd go le ˚].  
217 Sanders 1982, 150· Spratt 1865 II, 56· Mariani 1895, 183-184. 
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αυτής έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την έκταση του σύγχρονου οικισµού 

καθώς και στη βόρεια προέκτασή του. Λαξευτοί θαλαµοειδείς τάφοι υπάρχουν 

σε διάφορα σηµεία, στον οικισµό και γύρω από αυτόν (πίν. 7). Στο ΝΑ άκρο 

του βρίσκεται επίσης το ιερό της ∆ήµητρας και της Κόρης218, όπου και η 

χαραγµένη στο βράχο επιγραφή: «ΘΕΑΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΛΑΡΚΙΑ 

ΑΡΤΕΜΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ» (πίν. 7). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

φύλλο κισσού που κοσµεί την επιγραφή, γνωστό σύµβολο του ∆ιόνυσου. Η 

σχέση εξάλλου της ∆ήµητρας, χθόνιας θεάς της γονιµότητας, µε τον ∆ιόνυσο 

είναι γνωστή και µαρτυρούµενη σε γραπτές πηγές και µνηµεία219. Επιγραφές 

διακρίνονται και σε αρκετούς άλλους γειτονικούς βράχους, ενώ µέσα στον 

οικισµό βρίσκονται ποικίλες λαξευτές, συχνά σπηλαιώδεις κατασκευές, που δεν 

έχουν αποτελέσει ακόµη αντικείµενο αρχαιολογικής µελέτης, όµως πιθανόν να 

εντάσσονται στον ιστό του ρωµαϊκού οικισµού. Χαρακτηριστική είναι η 

µαρτυρία του C. Buontelmonti, τον 15ο αι., για τις τεχνητές αυτές «σπηλιές» 

αλλά και για την παράδοση της αµπελοκαλλιέργειας στην περιοχή: «Στην 

άκρη αυτής της πεδιάδας υπάρχει το µεγάλο χωριό Αγίου Θωµά. Λένε ότι 

κατά την αρχαιότητα ένας πολυάριθµος πληθυσµός ζούσε εδώ, χωρίς τείχη και 

χωρίς σπίτια. Σήµερα ακόµη, οι άνθρωποι κατοικούν στις σπηλιές αυτές του 

περασµένου καιρού και ζουν από τη συγκοµιδή των κερασιών και από τα 

αµπέλια»220.  

Αρκετά τυχαία ευρήµατα είναι γνωστά και από την ευρύτερη περιφέρεια του 

Αγίου Θωµά. Από το σπήλαιο της Ρογαλιάς, Άγγλοι αρχαιοκάπηλοι 

απέσπασαν το 1910 άγαλµα που βρίσκεται σήµερα στη Βοστώνη221. Στη θέση 

Ακνιδιάς εντοπίστηκε κατά τα έτη 1933-35 συληµένος ρωµαϊκός τάφος222. 

Στην περιοχή Νησί περισυλλέχθηκε επιγραφή που χρονολογείται στα τέλη του 

2ου ή στον 1ο αι. π.Χ, ενώ, στην τοποθεσία Παγανιανά Α-ΝΑ του οικισµού, 
                                                 
218 Faure 1964, 147-148·  Guarducci I, 1935, 310, 4O 2. 
219 Λιλιµπάκη-Ακαµάτη 1998, 63. 
220 Buontelmonti (1415) 1996, 54. 
221 Σπανάκης 1991, 64. 
222 Μαρινάτος Σπ. 1933-35, 59. 
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κοντά στο ναό του Αγίου Γεωργίου ο οποίος είναι χτισµένος  και ο ίδιος σε 

παλαιότερα ερείπια, βρέθηκε η επιγραφή: ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΓΑ223. Άλλη βυζαντινή επιγραφή που υπάρχει στο ναό 

του Αγίου Θωµά προέρχεται και αυτή από τα Παγανιανά. Άλλη επιγραφή µε 

αναγραφόµενη χρονολογία ΑΧΞΕ΄ (1665) εντοπίστηκε στα Παγανιανά, στην 

Κάτω Βρύση. Στα οχυρωµατικά έργα της Β' Βυζαντινής περιόδου 

κατατάσσεται εξάλλου η οχυρή εγκατάσταση της Μέλλισσας, 1 χιλιόµετρο 

περίπου βόρεια από χωριό224. 

Κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, άλλωστε, ο Άγιος Θωµάς ήταν ένας από 

τους µεγαλύτερους οικισµούς της Κρήτης. Στην απογραφή του 1583, είχε 583 

κατοίκους.  

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Σουλτάνος Μεχµέτ ∆΄(1648-1687) 

παραχώρησε τον Άγιο Θωµά, µαζί µε άλλα χωριά, στον αξιωµατούχο του 

Κιοπρουλή Ζαδέ Φαζίλ Αχµέτ Πασά. Αυτός µε τη σειρά του αφιέρωσε το 

χωριό στο Βεζίρ Τζαµί, τον σηµερινό Άγιο Τίτο225. Χαρακτηριστική, είναι, 

µάλιστα, η χρήση του τοπωνυµίου «Βακουφικά» σε αρκετά καλλιεργηµένα και 

ακαλλιέργητα χωράφια της περιοχής, που απηχούν ακόµη σήµερα τη 

συγκεκριµένη αφιέρωση. Στην Επανάσταση του 1866, το χωριό καταστράφηκε 

από τους Τούρκους, οι οποίοι έκοψαν όλα τα καρποφόρα δέντρα του 226. 

Ο σηµερινός Άγιος Θωµάς αποτελεί, εποµένως, ένα οικιστικό παλίµψηστο, 

αφού την ίδια σχεδόν θέση κατελάµβανε ο ρωµαϊκός οικισµός, η βυζαντινή 

εγκατάσταση, καθώς και οι µετέπειτα οικισµοί της Βενετοκρατίας και της 

Τουρκοκρατίας. 

Από την περίοδο της όψιµης Τουρκοκρατίας ενδιαφέρουσα είναι η µαρτυρία 

τoυ Spratt, για την ύπαρξη λαξευτών τάφων και δεξαµενών στην περιοχή227.  
                                                 
223 Gerola 1932, 566. 
224 Ανδριανάκης 2000, 1.  
225 Σηφάκης 1956, 293. 
226 Σπανάκης 1991, 64. 
227 Η µορφολογική συγγένεια των λαξευτών δεξαµενών µε τα λαξευτά πατητήρια υποδηλώνει, ίσως, ότι ο 

Spratt εννοούσε λαξευτά πατητήρια (;).  
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To αµπελουργικό τοπίο της περιοχής, στην ίδια περίοδο, αποτυπώνεται 

ιδιαίτερα γλαφυρά στην ακόλουθη µαρτυρία, του 19ου αι., του Άγγλου 

περιηγητή R.C. Scott: «Πάνω µας κρέµονταν βράχοι σκεπασµένοι από 

κισσούς, ενώ το δρόµο µας σκίαζαν αυτοφυή κλήµατα περιπλεγµένα σαν 

κοµψές γιρλάντες σε δέντρα καρποφόρα κάθε λογής . Έτσι φτάσαµε στο χωριό 

Άγιος Θωµάς»228 . 

Η εκµετάλλευση του βράχου σε όλες σχεδόν τις περιόδους, για διαφορετικές 

χρήσεις, είναι πολύ χαρακτηριστική στον Άγιο Θωµά, όπως και σε αρκετές 

άλλες περιοχές µε βραχώδες τοπίο στην Κρήτη229. Εντυπωσιακός είναι ο 

µεγάλος αριθµός των ποικίλων λαξευτών κατασκευών, περισσότερο, όµως, των 

υπαίθριων πατητηριών στους βράχους της περιφέρειας του Αγίου Θωµά (πίν. 

8). Σύµφωνα µε τα καταχωρηµένα στοιχεία στη Βάση ∆εδοµένων, αυτά  

υπερβαίνουν τα 130, ένας αριθµός που µοιάζει υπερβολικός γενικότερα για τον 

ελλαδικό χώρο. Στις οινοποιητικές δοµές περιλαµβάνονται και 10 περίπου 

κτιστά πατητήρια230. Μερικές µεγάλες λαξευτές τέτοιες εγκαταστάσεις 

βρίσκονται στις παρυφές του σύγχρονου οικισµού, κυρίως στο ανατολικό και 

νότιο τµήµα του. Είναι αξιοσηµείωτο ότι όλες αυτές οι κατασκευές 

χαρακτηρίζονται ακόµη και σήµερα  από τους ντόπιους  «πατητήρια».  

Η καλλιέργεια των οιναµπέλων δεν είναι πλέον τόσο συστηµατική όσο θα 

πρέπει να ήταν στις περιόδους χρήσης των υπαίθριων πατητηριών. Η ευρύτερη 

περιοχή, όµως,  παραµένει κατάφυτη µε αµπέλια (πίν. 10Α και Β) και το κρασί 

που παράγεται εξακολουθεί να είναι ξεχωριστής ποιότητας. 

 
  

 

 

                                                 
228 Η διαδροµή που περιγράφει ο Scott  το 1834 αντιστοιχεί στο βόρειο τµήµα της κτηµατικής περιφέρειας 

του σύγχρονου οικισµού. Περιβόλια και αµπέλια συναντά ο ίδιος και από τον Άγιο Θωµά προς τη Μεγάλη 

Βρύση, βλ. Scott (1834) 1995, 55. 
229 Βλ. ενδεικτικά Carstens 2004, 49-67. 
230 Τα στοιχεία αυτά που παρατίθενται, προέρχονται από καταγραφή και αυτοψία της γράφουσας. Η εικόνα 

είναι πιθανόν να αλλάξει µε µια συστηµατική επιφανειακή έρευνα. 
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ΙV. ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

1. ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η σηµασία της γεωγραφικής διάστασης των αρχαιολογικών δεδοµένων 

αναδείχθηκε από πολύ νωρίς στην έρευνα, καθώς οι χωρικές συνιστώσες 

αποτελούν ένα βασικό εγγενές χαρακτηριστικό και - τις περισσότερες φορές- 

ένα αυτόνοµο αντικείµενο µελέτης στην Αρχαιολογία231. 

Οι λεγόµενες Χωρικές Τεχνολογίες, στις οποίες εγγράφονται τα Γ.Σ.Π, 

παρέχουν ιδιαίτερα χρήσιµα µεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία για ποσοτικές 

και ποιοτικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αντικείµενα διερεύνησης 

είναι µεγάλα σύνολα γεωγραφικών δεδοµένων, που κατανέµονται στον χώρο 

και µεταβάλλονται στον χρόνο232.  

 Οι πρώτες αρχαιολογικές εφαρµογές των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) υλοποιήθηκαν στις Η.Π.Α και χρονολογούνται στη 

διετία 1983-1985233. Έκτοτε έχουν χρησιµοποιηθεί για την έρευνα µεγάλων 

συνόλων αρχαιολογικών δεδοµένων µε χωρικά γνωρίσµατα, σε διαφορετικές 

κλίµακες: από την κατανοµή αντικειµένων σε έναν ανεσκαµµένο χώρο µέχρι τη 

διασπορά αρχαίων θέσεων σε µια ευρύτερη περιοχή.  

Σήµερα, η χρήση των Γ.Σ.Π. ως χαρτογραφικών µέσων και ως αναλυτικών και 

ερµηνευτικών εργαλείων κρίνεται απαραίτητη στα περισσότερα αρχαιολογικά 

προγράµµατα, χάρη στις ειδικές δυνατότητες που παρέχουν µε τις επιµέρους 

λειτουργίες τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται: 

1. Λειτουργίες εισαγωγής χωρικών δεδοµένων. Πρόκειται για µια ποικιλία 

µεθόδων για την εισαγωγή δεδοµένων (ψηφιοποιηµένα δεδοµένα, 

συντεταγµένες, µετρήσεις G.P.S., αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες, 

περιγραφικά δεδοµένα κ.ά.). 

                                                 
231 Wheatley, Gillings 2002. 
232 Στεφανάκης 2003, 3. 
233 Kvamme 1995, 1-14. Για µια ιστορική επισκόπηση των GIS στην Ευρώπη, βλ. Harris, Lock 1995,349-

365. Για την Αµερική βλ Kvamme 1989, 1995. 
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2. Λειτουργίες ανάλυσης των γεωγραφικών δεδοµένων.  Είναι πολυάριθµες και 

εξαρτώνται από το είδος της εκάστοτε εφαρµογής234. Είναι κατάλληλες για την 

επεξεργασία των γνωρισµάτων των γεωγραφικών οντοτήτων και αφορούν 

άλλοτε στη δηµιουργία νέων οντοτήτων και άλλοτε στην τροποποίηση και 

ταξινόµηση ή επαναταξινόµηση των τιµών τους235.  

Συνοπτικά, οι λειτουργίες ανάλυσης γεωγραφικών δεδοµένων περιλαµβάνουν 

λειτουργίες: 

i. Ταξινόµησης και γενίκευσης  

ii. Μέτρησης  

iii. Επίθεσης, µέσα από τον συνδυασµό διαφορετικών θεµατικών επιπέδων 

πληροφοριών και τη σύνδεση τους µε περιγραφικά δεδοµένα 

iv. Παρεµβολής  

v. Σύνδεσης 

vi. Εγγύτητας. Η εγγύτητα και η απόσταση είναι συχνά ο πυρήνας πολλών 

αρχαιολογικών ερωτηµάτων236. Το αµεσότερο προϊόν απόστασης στα Γ.Σ.Π. 

είναι η δηµιουργία ζωνών εγγύτητας ή επέκτασης (buffers) ενώ το πιο σύνθετο 

είναι η δηµιουργία επιφανειών που λαµβάνουν υπόψη το «κόστος» κάλυψης 

µιας επιφάνειας, που συνήθως αντιστοιχεί σε χρόνο (cost surfaces). Πρόκειται για 

την παραγωγή χαρτογραφικής επιφάνειας, στην οποία δεν λαµβάνεται υπόψη 

µόνο η εγγύτητα, αλλά και ο χαρακτήρας του αναγλύφου πάνω στο οποίο θα 

υπολογιστεί η απόσταση. 

3. Λειτουργίες ανάκτησης πληροφοριών. Περιλαµβάνουν ποικίλες δυνατότητες 

ανάκτησης της αποθηκευµένης πληροφορίας µε κυριότερη τη δυνατότητα 

υλοποίησης  µεγάλου αριθµού επερωτήσεων στο Γ.Σ.Π., η οποία  επεκτείνει 

τα όρια των δυνατοτήτων της Βάσης ∆εδοµένων.  
                                                 
234 Έχουν προταθεί αρκετές κατηγοριοποιήσεις των λειτουργιών αυτών. Βλ. ενδεικτικά Tomlinson, Boyle 

1981· Berry 1987·  Rhind , Green 1988· Aronoff 1989· Tomlin 1990·  Burrough 1992.  
235 Η οργάνωση των στοιχείων σε κατηγορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο µεγάλος 

αριθµός οντοτήτων, που, µε τη σειρά τους, χαρακτηρίζονται από πλήθος χαρακτηριστικών. Ο βέλτιστος 

αριθµός κατηγοριών είναι µεταξύ τριών και επτά (βλ. Κουτσόπουλος 2002). 
236 Weatley, Gillings 2001, 146. 
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4. Λειτουργίες απεικόνισης δεδοµένων και πληροφοριών. Περιλαµβάνουν 

ποικιλία µεθόδων και τεχνικών για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των 

λειτουργιών επιλογής ή ανάλυσης των χωρικών δεδοµένων. Η χαρτογραφική 

οπτικοποίηση (cartographic visualization) ορίζεται ως «µια µορφή πληροφορίας 

µε έµφαση στην ανάπτυξη οπτικών µεθόδων, σχεδιασµένων έτσι ώστε να 

διευκολύνουν την έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παρουσίαση της 

γεωαναφερόµενης πληροφορίας»237. Η παρουσίαση είναι δυνατόν να γίνει µε τη 

µορφή χάρτη, γραφήµατος, κειµένου, πίνακα, τρισδιάστατης εικόνας, κ.λ.π. Η 

χαρτογραφική οπτικοποίηση των χωρικών δεδοµένων συντελεί στην ευρύτερη 

εποπτεία και την ουσιαστικότερη πρόσληψή τους. Παράλληλα, όµως, 

λειτουργεί και ως ερµηνευτικό εργαλείο, ήδη στο επίπεδο των αρχικών 

παρατηρήσεων238, αφού οι χάρτες είναι το κύριο µέσο παρουσίασης, 

µετάδοσης και αποθήκευσης της χωρικής πληροφορίας239.  

Τα Γ.Σ.Π. εκτός από αδιαµφισβήτητες πλέον δυνατότητες έχουν και αρκετούς 

περιορισµούς. Η κριτική που ασκήθηκε και εξακολουθεί να ασκείται ως προς 

τους περιορισµούς των Γ.Σ.Π. στον χώρο της Αρχαιολογίας επικεντρώνεται 

κυρίως στον εγγενή ντετερµινιστικό, περιβαλλοντικό, χαρακτήρα τους, που 

είναι εµφανής σε όλες τις σχετικές εφαρµογές. Στην πραγµατικότητα, όµως, ο 

περιβαλλοντικός ντετερµινισµός είναι προϊόν ερµηνείας και όχι εγγενής 

διάσταση των Γ.Σ.Π.240. Εγγενής τους διάσταση, αντίθετα, και όχι 

«πρόβληµα», όπως συνήθως θεωρείται, είναι η έννοια της ασάφειας και του 

λάθους στα ψηφιακά χωρικά δεδοµένα241. Oι αρχαιολογικές εφαρµογές µε 

χρήση Γ.Σ.Π. έχουν δεχτεί κριτική για την έλλειψη συναφούς θεωρητικού 

υποβάθρου ήδη από τη δεκαετία του 1990. Στην πραγµατικότητα, τα Γ.Σ.Π. 

είναι απλώς προηγµένα εργαλεία που µπορούν να ωφελήσουν την έρευνα µόνο 

                                                 
237 MacEachern 1997, www.elsevier.nl/homepage/misc/cageo/mk/mkintro.htm 
238 Parsons 1995. 
239 Harvey 1969. Rhyne 1999. 
240 Llobera 1996, 121. 
241 Chrisman 1991.  
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όταν αυτή έχει ξεκάθαρο προβληµατισµό και επαρκώς προσδιορισµένα 

αρχικά ερωτήµατα242. 

Στην παρούσα εργασία κρίθηκε αναγκαία η εφαρµογή Γ.Σ.Π. επειδή 

παρέχουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και τις αναλυτικές διαδικασίες για 

την υλοποίηση των αρχικών στόχων. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι 

µπορούν να διερευνηθούν µε τη συµβολή των Γ.Σ.Π. αρκετά αρχαιολογικά 

ερωτήµατα σχετικά µε το υπό µελέτη θέµα, τα οποία υποστηρίζονται από τη 

σχεδίαση του Πληροφοριακού µας Συστήµατος, αν και προϋποθέτουν την 

ευρεία «κάθετη» και «οριζόντια» καταχώρηση µεγάλου όγκου δεδοµένων. Σε 

αυτά συγκαταλέγονται: 

1. Τα πρότυπα κατανοµής των οινοπαραγωγικών δοµών στον χώρο  

2. Η κατανοµή συγκεκριµένων τύπων δοµών στον χώρο 

3. Οι σχέσεις της κατανοµής οινοπαραγωγικών δοµών µε το φυσικό 

περιβάλλον 

4. Οι σχέσεις των οινοπαραγωγικών δοµών µε τον ανθρωπογενή χώρο. 

5. Τα πρότυπα γενικής οικονοµικής εκµετάλλευσης µιας περιοχής 

Το Πληροφοριακό αυτό Σύστηµα για τη µελέτη των αρχαίων 

οινοπαραγωγικών δοµών µε χρήση Γ.Σ.Π είναι το πρώτο που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη µια διεξοδική έρευνα 

της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας ενώ µελετήθηκαν οι σύγχρονες 

θεωρητικές κατευθύνσεις στις επιστήµες που ασχολούνται µε την 

αµπελοκαλλιέργεια και τον οίνο και χρησιµοποιούν Γ.Σ.Π. Από τη 

βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η συµβολή των εργαλείων αυτών 

κρίνεται απαραίτητη σήµερα στην ανάπτυξη του αµπελοοινικού τοµέα243. 

Αφορά, κυρίως, στην διάγνωση και στην πρόγνωση των βέλτιστων συνθηκών 

καλλιέργειας οιναµπέλων και παραγωγής οίνου, µέσα από την καταχώρηση και 

την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν ποιοτικά και ποσοτικά τους 

                                                 
242 Barceló, Palares 1996. 
243Βλ., ενδεικτικά, Smith, Whinham 1999· Perez, Taboada 2003. 

(http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2003/Sbornik/Referaty/taboada.htm). 
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συγκεκριµένους τοµείς. Αρκετές εργασίες της σύγχρονης διεθνούς 

αµπελοοινικής βιβλιογραφίας αφορούν στην ιεράρχηση ή στην αξιολόγηση 

των γεωγραφικών παραµέτρων που επιδρούν στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της οινοπαραγωγής και στην επιλογή κατάλληλης θέσης για 

την εγκατάσταση αµπελώνων244. 

Στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας, προτείνεται ένα νέο 

αναλυτικό-ερµηνευτικό µοντέλο που στοχεύει στη διερεύνηση και ανάλυση της 

ζώνης εκµετάλλευσης µιας ή περισσότερων οινοπαραγωγικών δοµών, και 

συγχρόνως στην ανίχνευση των οικονοµικών προτύπων παραγωγής. Το 

προτεινόµενο µοντέλο στηρίζεται στις κατευθύνσεις της σύγχρονης έρευνας, σε 

συνδυασµό µε την κριτική υιοθέτηση των βασικών αρχών: 

 α) της θεωρίας για την ανάλυση της λεκάνης τροφοδότησης ενός οικισµού ή 

“Site Catchment Analysis” (S.C.A.)245.  

β) των µοντέλων αρχαιολογικής πρόγνωσης (Predictive Modeling)246.  

Το µοντέλο S.C.A. χρησιµοποιεί ως κέντρο χωρικής ανάλυσης τους οικισµούς, 

για τη µελέτη της ζώνης εκµετάλλευσης των φυσικών τους πόρων. Το 

αναλυτικό µοντέλο που προτείνεται εδώ χρησιµοποιεί ως πυρήνα χωρικής 

ανάλυσης τις ίδιες τις οινοπαραγωγικές δοµές, ως τα πλέον σταθερά και 

αξιόπιστα στοιχεία οινοπαραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 Βλ., ενδεικτικά, Bohmrich 1996. 

245 Higgs,Vita-Finzi, 1972. 

246 Kohler, Parker 1986. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

 

Η Ανάλυση της Ζώνης Τροφοδότησης (Site Catchment analysis-SCA) είναι µια 

αρχαιολογική µέθοδος ανάλυσης της περιφέρειας εκµετάλευσης ενός οικισµού 

σύµφωνα µε τους διαθέσιµους φυσικούς οικονοµικούς πόρους του. 

∆ιατυπώθηκε στη δεκαετία του 1970, από τους Vita Finzi και Higgs, παρ’ όλο 

που η βασική αρχή στην οποία στηρίχθηκε είναι πολύ παλαιότερη247. 

Πρόκειται για µια προσπάθεια διερεύνησης της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-

φυσικού περιβάλλοντος, µε έµφαση στις χρήσεις γης γύρω από κάθε οικισµό, 

δηλαδή στην επικράτεια εκµετάλλευσής του. Μέσα από τη βασική παραδοχή 

ότι όσο πιο µακριά βρίσκονται οι πόροι τόσο µεγαλύτερο είναι το «κόστος» 

και άρα µικρότερη η πιθανότητα καθηµερινής εκµετάλλευσής τους. Η 

θεωρητική αυτή προοπτική συγκαταλέγεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της 

Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας248. Αποτελεί συγχρόνως κοµβικό σηµείο της 

έρευνας για την Παλαιοοικονοµία, της οποίας οι κυριότερες µεταβλητές 

είναι249: 

α. Οι φυσικοί πόροι που διακρίνονται σε διατροφικούς (ζωικούς, φυτικούς) και 

µη διατροφικούς 

β. Η συναφής τεχνολογία, που επηρεάζει την εκµετάλλευση των πόρων 

γ. O πληθυσµός, το µέγεθος του οποίου επηρεάζει τον βαθµό και την έκταση 

εκµετάλλευσης των πόρων. Σηµαντική είναι η συµβολή της παλαιοδηµο-

γραφίας  στον υπολογισµό αρχαίων πληθυσµών.  

Για την καλή εφαρµογή της µεθόδου επιβάλλεται να συνδεθούν δύο είδη 

δεδοµένων: 

                                                 
247 Von Thunen 1826. Βλ. επίσης Zipf 1949. Ιδιαίτερη υπήρξε η µεθοδολογική συµβολή των Chisholm 

(1968) και Lee (1969). Ο τελευταίος χρησιµοποιεί εθνογραφικά κριτήρια για τον προσδιορισµό των 

περιφερειακών ζωνών ενός οικισµού. 
248 Renfrew, Bahn 2001, 264-265. 
249 Jarman et al 1982, 13-25. 
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α) Τα αρχαιολογικά δεδοµένα από τον ίδιο τον οικισµό (π.χ. δοµές, 

αντικείµενα, οργανικά κατάλοιπα).  

β) Τα περιβαλλοντικά δεδοµένα από τον χώρο της ευρύτερης οικονοµικής 

επικράτειας του οικισµού, η οποία υπόκειται σε συστηµατική εκµετάλλευση 

από τον πληθυσµό του. 

Υπολογισµούς για τα όρια των ζωνών οικονοµικής εκµετάλλευσης παρέχουν 

συνήθως σχετικές εθνογραφικές µελέτες. Αυτά διαφέρουν από περιοχή σε 

περιοχή ανάλογα µε την οικονοµική βάση και οργάνωση της κάθε οικιστικής 

εγκατάστασης. Κυριότερα στάδια εφαρµογής της µεθόδου είναι: α)ο 

καθορισµός της έκτασης της κοινοτικής εκµετάλλευσης. Βασική αρχή για τον 

υπολογισµό αυτό είναι ότι η στενή σχέση ανάµεσα στη δυνατότητα 

«επικερδούς» εκµετάλλευσης µιας οικονοµικής πηγής και στη δαπάνη 

ενέργειας που χρειάζεται να καταβάλει ο πληθυσµός προκειµένου να την 

εκµεταλλευτεί. Κύριος περιοριστικός παράγοντας θεωρείται, εδώ, η απόσταση 

και όσο πιο µακριά βρίσκεται η πηγή τόσο µειώνονται οι πιθανότητες για 

εκµετάλλευσή της από τον πληθυσµό. Πέρα από ένα συγκεκριµένο 

γεωγραφικό όριο, που είναι διαφορετικό για κάθε οικισµό, η εκµετάλλευση της 

οικονοµικής πηγής θεωρείται ασύµφορη. β) η αξιολόγηση της δυναµικότητας 

παραγωγής. Για την τελευταία λαµβάνονται υπόψη: η σύγχρονη και η ιστορική 

οικονοµική σηµασία της πηγής, η ποιότητα και η υφή των εδαφών, η 

βλάστηση, οι υδάτινοι πόροι αλλά και η τυχόν ύπαρξη κάποιων περιοριστικών 

παραγόντων όπως για παράδειγµα η απόσταση. Στην απλούστερη µορφή της, 

η ζώνη της λεκάνης τροφοδότησης µπορεί να υπολογιστεί ως µια κυκλική 

περιοχή, µε κέντρο την υπό µελέτη θέση250. 

Ανάµεσα στους ερευνητές που άσκησαν κριτική στη µέθοδο αυτή είναι οι 

Hodder και Orton, οι οποίοι υπογράµµισαν ως αδυναµία της το γεγονός ότι 

αξιοποιεί παρατηρήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε σύγχρονες 

περιβαλλοντικές συνθήκες και χρήσεις γης251. Οι ίδιοι αµφισβήτησαν τη σχέση 
                                                 
250 Wheatley , Gillings 2002, 160. 
251 Hodder , Orton 1976, 230-236.  
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ανάµεσα στη διαθεσιµότητα των πηγών προς χρήση µέσα στα όρια της 

οικονοµικής περιφέρειας του οικισµού και του βαθµού πραγµατικής 

αξιοποίησής της. Αυτό που εξετάζεται, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι η χρήση 

των πηγών αλλά η διαθεσιµότητά τους, ανεξάρτητα από το αν αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν ή όχι252. Επιπλέον, η µεγιστοποίηση του οφέλους και η 

ελαχιστοποίηση του κόστους καθορίζει, ενδεχοµένως, την οικονοµική 

συµπεριφορά του σύγχρονου κόσµου, δεν φαίνεται, όµως, να επιβεβαιώνεται σε 

παλαιότερες κοινωνίες και, εποµένως, είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσο ίσχυε 

διαχρονικά253. Κριτική ασκήθηκε επίσης, από την πλευρά της 

µεταδιαδικαστικής αρχαιολογικής προσέγγισης, στο γεγονός ότι η µέθοδος 

αφορά µόνο σε θέσεις κατοίκησης, καθώς και στο ότι τείνει να παραβλέπει 

τους µη οικονοµικούς παράγοντες. Αποκλείει δηλαδή το κοινωνικό τοπίο και 

εγγράφεται συνολικά στο πλαίσιο του λεγόµενου περιβαλλοντικού 

ντετερµινισµού.  

Παρά την κριτική που δέχεται, η S.C.A. παραµένει σηµαντική. Υποστηρίζει το 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την έρευνα του περιβάλλοντος χώρου, και δίνει, 

καταρχήν, τη δυνατότητα ικανοποιητικής αξιοποίησης µεγάλου όγκου 

πληροφοριών και εκτέλεσης περίπλοκων γεωµετρικών και στατιστικών πράξεων 

µε τη χρήση των Γ.Σ.Π254. 

Από την άλλη, τα πρότυπα αρχαιολογικής πρόγνωσης255 (archaeological 

predictive modeling)  ή πιθανοκρατικά µοντέλα, όπως είναι ευρύτερα γνωστά, 
                                                 
252 Jarman et al. 1982, 223. Βλ. και Verhagen. 1995, 189: «Ισως η µεγαλύτερη αποτυχία της µεθόδου έγκειται στην 

αδυναµία της να αναγνωρίσει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα µιας ανθρώπινης εγκατάστασης, 

εκείνα που τελικά ορίζουν τις µικρές καθηµερινές δραστηριότητες σε έναν οικισµό. Το µοντέλο αυτό επιχειρεί να επιβάλει 

µια αφηρηµένη, α-χρονική καρτεσιανή γεωµετρία σε µια πραγµατικότητα που είναι στη βάση της αντανακλαστική, 

υποκειµενική και απρόβλεπτη».  
253 Dalton 1981, 17-48. 
254 Gaffney, Stancic 1991·  Hunt 1992, 283-309. 
255 Στην πραγµατικότητα, η διατύπωση «πρότυπα αρχαιολογικής πρόγνωσης» δεν είναι ακριβής, εφόσον τα 

συγκεκριµένα πρότυπα δεν «προβλέπουν» αρχαιολογικές θέσεις. Εύλογα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

κανονικά, o όρος prediction, πρέπει να αντικατασταθεί ή από τον «retrodiction», που αρµόζει καλύτερα στο 

παρελθόν, ή πιο ορθά ίσως από τον όρο «πιθανοκρατικό πρότυπο» (probabilistic modeling).  
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συνιστούν µια αναλυτική µέθοδο «πρόγνωσης» µιας αρχαιολογικής θέσης µέσα 

από την αναγνώριση σταθερότυπων. Έχουν αναπτυχθεί κατά την τελευταία 

τριακονταετία, ως σηµαντική συνιστώσα της λεγόµενης ∆ιαχείρισης 

Πολιτισµικών Πόρων (Cultural Resource Management-C.R.M). Στα πρώτα 

χρόνια της εφαρµογής τους βασίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε στατιστικές 

µεθόδους256. Ενώ, στη συνέχεια, συµπεριέλαβαν εφαρµογές των νέων 

τεχνολογιών όπως η Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) και τα Γ.Σ.Π257. Τα 

σύγχρονα µοντέλα αρχαιολογικής πρόγνωσης διαθέτουν ποικίλους 

θεωρητικούς προσανατολισµούς. Bασίζονται κυρίως στο θετικισµό (positivism) 

αλλά ακολουθούν περιστασιακά µεταθετικιστικές και µεταµοντέρνες 

θεωρητικές κατευθύνσεις258.  

Στην εφαρµογή ενός προτύπου πρόγνωσης αρχαιολογικών θέσεων, ιδιαίτερη 

βαρύτητα έχει το ερώτηµα αν τα κριτήρια και οι µεταβλητές ανάλυσης πρέπει 

να τίθενται εξ αρχής ή εκ των υστέρων: αν δηλαδή η προσέγγιση θα είναι 

επαγωγική (inductive) ή παραγωγική (deductive)259. Συναφής µε τη διάκριση σε 

επαγωγική και παραγωγική είναι και η διάκριση σε µοντέλα εξαρτώµενα από τα 

δεδοµένα, που αντιστοιχούν στην επαγωγική προσέγγιση και σε µοντέλα 

ανεξάρτητα από τα δεδοµένα, που αντιστοιχούν στην παραγωγική προσέγγιση. 

Τα περισσότερα τέτοια αρχαιολογικά µοντέλα στηρίζονται σε 

παρατηρούµενους και στατιστικά µετρήσιµους συσχετισµούς ανάµεσα σε 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και σε ανθρωπογενείς θέσεις. Τείνουν, 

µάλιστα, να περιορίζονται σε µεταβλητές που ποσοτικοποιούνται εύκολα και 
                                                 
256 Judge , Sebastian 1988. 
257 Lock,  Stancic (eds), 1995. 
258 Bergeron et al. 1999. 
259 Επαγωγική µέθοδος (inductive): είναι η συναγωγή γενικού συµπεράσµατος από πολλές, µερικές κρίσεις. 

Αναφέρεται σε πρότυπα των οποίων οι τύποι προέρχονται, παράγονται από στατιστική ανάλυση. Παραγωγική 

µέθοδος (deductive): είναι η επιστηµονική διαδικασία που οδηγεί από το γενικό στο µερικό. Αναφέρεται κυρίως 

σε πρότυπα τα οποία βασίζονται σε εκ των προτέρων κατασκευασµένες υποθέσεις. Τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα των δύο αυτών µεθόδων λογικής τεκµηρίωσης έχουν εξετασθεί σε αρκετές εφαρµογές 

πιθανοκρατικών µοντέλων (βλ., κυρίως, Kohler, Parker 1986·  Judge, Sebastian 1988·  Dalla Bona 1994· 
Kamermans 2000, 124-146. 
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ταξινοµούνται, όπως είναι οι περιβαλλοντικές. Τα πρότυπα αυτά είναι 

εξαρτώµενα από τα δεδοµένα και έχουν ένα βασικό πρόβληµα: Τις 

«προκαταλήψεις» και προκατασκευασµένες θεωρήσεις (biases), που υπάρχουν 

στην καταγραφή-συλλογή των δεδοµένων, οι οποίες µεταφέρονται αυτούσιες 

και στο ίδιο το πρότυπο. Τα πρότυπα που είναι «ανεξάρτητα» από τα δεδοµένα 

εφαρµόζονται σε ειδικό σύνολο αρχαιολογικών ενδείξεων και ανιχνεύουν τους 

συσχετισµούς τους. Το πραγµατικό τους πλεονέκτηµα για ορισµένους 

ερευνητές είναι ότι υπερβαίνουν χαρακτηριστικά περιοριστικά για τη συναγωγή 

συπερασµάτων, όπως κατάσταση διατήρησης κ.ά.260.  

Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, σχεδόν όλα τα πρότυπα αρχαιολογικής 

πρόγνωσης είναι επαγωγικά. Η επικρατούσα αντίληψη ότι τα επαγωγικά-

στατιστικά πρότυπα πρόβλεψης είναι πιο ακριβή, δεν είναι ορθή, διότι στις 

στατιστικές µεταβλητές δεν είναι πάντα ξεκάθαρο το πώς και το γιατί. Έτσι, 

οποιαδήποτε «post facto» ερµηνεία τείνει να αποτελεί περισσότερο ένα 

στατιστικό συµπέρασµα. Τα περισσότερα πρότυπα «πρόγνωσης» είναι 

εποµένως στείρες εκτιµήσεις συσχετίσεων, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

διερευνηθούν ερµηνευτικά η φύση και τα αίτια των εκάστοτε συσχετισµών. 

 
 

3. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΖΩΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ 

 

Το αναλυτικό µοντέλο που προτείνεται στην εργασία αυτή ονοµάστηκε Ζώνη 

Εκµετάλλευσης Αγροτικής Βιοτεχνικής ∆οµής. Αντλεί υλικό από τη µελέτη 

περίπτωσης των υπαίθριων πατητηριών της περιοχής του Αγίου Θωµά και 

αποτελεί στην πραγµατικότητα µια εµπλουτισµένη επέκταση του προτύπου 

Ανάλυσης της Ζώνης Τροφοδότησης (S.C.A).  

Μέσα από την ανάλυση της ζώνης τροφοδότησης των οινοπαραγωγικών 

δοµών, τις πιθανές δηλαδή περιοχές αµπελουργικής εκµετάλλευσης, το 
                                                 
260 Οι διαφορές και οι οµοιότητες των ερµηνευτικών δυνατοτήτων των δυο αυτών προσεγγίσεων, 

παρουσιάζονται περιεκτικά στο Ebert 2000, 129-134.  
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µοντέλο  αυτό στοχεύει στη διερεύνηση ολόκληρου του αµπελοοινικού τοπίου 

του Αγίου Θωµά. 

Για το σκοπό αυτό, συνδυάστηκαν περιβαλλοντικές και πολιτισµικές 

µεταβλητές και επιχειρήθηκε ένας «διάλογος» µεταξύ της φυσικής, της 

κοινωνικής, της βιωµατικής και της χρηστικής πλευράς του χώρου. 

Η προσέγγιση ενσωµατώνει σύγχρονες θεωρίες για την πρόσληψη του 

κοινωνικού τοπίου261, µεθοδολογικές τεχνικές πιθανοκρατικών µοντέλων καθώς 

και τις σηµερινές κατευθύνσεις της αµπελοοινικής έρευνας. Για την εφαρµογή 

µας συσχετίζονται µορφολογικά και ποσοτικά δεδοµένα της αγροτικής 

βιοτεχνικής δοµής, περιβαλλοντικά στοιχεία της ζώνης εκµετάλλευσής τους 

και πολιτισµικές µεταβλητές. Για την αξιοπιστία της µεθόδου εφαρµόζεται, 

µέσα από τα Γ.Σ.Π, ένας συνδυασµός παραγωγικής και επαγωγικής 

προσέγγισης.  

Κύρια στάδια της προτεινόµενης ανάλυσης «Ζώνης Εκµετάλλευσης Αγροτικής 

Βιοτεχνικής (οινοπαραγωγικής) ∆οµής» είναι τα ακόλουθα: 

1. Η γενική εκτίµηση της δυναµικότητας παραγωγής γλεύκους της κάθε 

δοµής µε κριτήριο συγκεκριµένα ποσοτικά πρότυπα (επαγωγική- παραγωγική 

προσέγγιση). 

2. Η αντιστοίχηση της εκάστοτε δυναµικότητας παραγωγής σε πιθανή 

καλλιεργούµενη έκταση, και o υπολογισµός της ελάχιστης και της µέγιστης 

αµπελουργικής εκµετάλλευσης. Το κριτήριο µιας ενδεχόµενης εκτίµησης της 

παραγωγικής έκτασης βασίζεται, και αυτό, σε συγκεκριµένα αριθµητικά 

πρότυπα για κάθε περιοχή, που προέρχονται από αρχαιολογικά δεδοµένα, 

γραπτές µαρτυρίες, εθνογραφικά παράλληλα και συναφή οικονοµικά στοιχεία.  

3. Η οριοθέτηση της πιθανής επικράτειας ή των πιθανών επικρατειών της 

πυρηνικής οινοπαραγωγικής εγκατάστασης ανά χρονική περίοδο, µε βάση τα 

διαθέσιµα αρχαιολογικά δεδοµένα και εθνογραφικά κριτήρια. Ως «επικράτεια» 

νοείται µια «µορφή χωρική και έννοια κοινωνική, οικοσύστηµα και θεσµός, τεχνητό 

                                                 
261 Ashmore, Knapp (eds), 1999. 



 

 

94 

δηµιούργηµα και ιστορικό προϊόν, αντικείµενο ιδιωτικών και συλλογικών ρηµατικών και 

εικαστικών αναπαραστάσεων. Η επικράτεια δεν υπάρχει παρά µόνο σε σχέση µε µια 

οργανωµένη κοινότητα, που ζει µέσα σ’ αυτή»262.  

4. Ο προσδιορισµός ευνοϊκών και µη ευνοϊκών περιοχών για την 

εγκατάσταση ενός αµπελώνα και η χωροθέτηση των αντίστοιχων 

οινοπαραγωγικών δοµών, µε τη σύνθεση διαφόρων χαρτογραφικών επιπέδων. 

Οι παράγοντες αυτοί συχνά συσχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον. Ο 

προσδιορισµός αυτός γίνεται: α) µε κριτήριο συγκεκριµένα πρότυπα που 

προέρχονται από γραπτές µαρτυρίες και άλλες πολιτισµικές µεταβλητές. Π.χ. 

προσδιορίζονται ευνοϊκές και µη ευνοϊκές περιοχές για αµπελοκαλλιέργεια, 

σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρει ο Columella και β) µε βάση την ίδια τη 

χωρική κατανοµή των οινοπαραγωγικών δοµών, µε αρχική υπόθεση εργασίας 

το ότι τα αµπέλια βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τις υπαίθριες δοµές 

οινοποίησης. Όσο περισσότερα είναι τα διαθέσιµα στοιχεία τόσο πιο 

αξιόπιστη είναι η εφαρµογή του µοντέλου.  

5. Ο προσδιορισµός πιθανών περιοχών αµπελουργικής εκµετάλλευσης, 

µέσα από τη σύνθεση όλων των παραπάνω κριτηρίων. Στα Γ.Σ.Π., αυτό 

αντιστοιχεί στη σύνθεση διαφορετικών χαρτογραφικών επιπέδων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
262 Brunet 2005, 83-84. 
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4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου αναλυτικού µοντέλου µε τη χρήση των 

Γ.Σ.Π., απαραίτητη είναι µια σειρά εργασιών προετοιµασίας των 

χαρτογραφικών δεδοµένων.  

 

 
Εικ. 17. Τα χαρτογραφικά επίπεδα που ψηφιοποιήθηκαν  

 

Για τον σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν ψηφιοποιήσεις τοπογραφικών χαρτών 

της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίµακας 1:5000, µε προβολικό  

σύστηµα HATT 263. Στη συνέχεια µε το κατάλληλο λογισµικό, οι χάρτες 

προσαρµόστηκαν στο σηµερινό ισχύον προβολικό σύστηµα εγκάρσιας 

µερκατορικής προβολής, ΕΓΣΑ 1987. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι 5 διαφορετικά 

θεµατικά χαρτογραφικά επίπεδα, µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά γραµµές-

σηµεία-πολύγωνα, σε κλίµακα απόδοσης 1: 1500 (εικ. 17 και 18).  

 

 

                                                 
263 Πρόκειται για την ισαπέχουσα αζιµουθιακή προβολή του Hatt.  

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ισουψείς γραµµές ανά 20µ. Γραµµές (Polylines) 

Οικισµοί Σηµεία και Πολύγωνα  

(Points και Polygons) 

Κύριο οδικό δίκτυο Γραµµές (Polylines) 

∆ευτερεύον αγροτικό δίκτυο  Γραµµές (Polylines) 

Υδρολογικό δίκτυο Γραµµές (Polylines) 
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Εικ. 18. Ψηφιοποιηµένα χαρτογραφικά δεδοµένα της περιφέρειας του Αγίου Θωµά, από χάρτες της 

ΓΥΣ. 

 

Για τις χωρικές αναλύσεις και την επιζητούµενη εικονική «ανασύνθεση της 

µνήµης των παλαιών τοπίων»264, κατασκευάστηκε ένα ψηφιακό µοντέλο εδάφους, 

(Digital Terrain Model, DTM ή Digital Elevetion Model, DEM) από τα 

ψηφιοποιηµένα χαρτογραφικά διαγράµµατα της ΓΥΣ265. Το DTM (εικ. 19) 

χρησιµοποιήθηκε, κατόπιν, για την υπέρθεση και των υπόλοιπων θεµατικών 

χαρτογραφικών επιπέδων. 
 

 

 

 

                                                 
264 Forte 2000, 204. 
265 Για αρχαιολογικά DEM, βλ. Forte 2000, 199-213. 
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Εικ. 19. Ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DTM) της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Θωµά 
 

 

Για τη συγκρότηση του Γ.Σ.Π εκτός από τα ψηφιοποιηµένα χαρτογραφικά 

διαγράµµατα της ΓΥΣ, κατασκευάστηκαν επίσης αρχικά διάφορα 

χαρτογραφικά θεµατικά επίπεδα όπως : 

 Γεωλογικοί σχηµατισµοί. 

 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  

 Χρήσεις γης. 

 ∆είκτες διάβρωσης του εδάφους. 

 Ορθοφωτοµωσαϊκό της ευρύτερης περιοχής (εικ. 20). 
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Η χρήση των ορθοφωτοχαρτών κλίµακας 1:5000 κρίθηκε απαραίτητη για τον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των χαρτογραφικών δεδοµένων της Γ.Υ.Σ. αλλά και για 

την επαλήθευση του προσδιορισµού θέσεων µε χρήση Οργάνων Παγκόσµιου 

Προσδιορισµού Θέσης (G.P.S.). Σε αρκετές περιπτώσεις οι εκάστοτε 

αποκλίσεις, διορθώθηκαν µε τα κατάλληλα εργαλεία του λογισµικού 

ψηφιοποίησης.  

To Παγκόσµιο Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσης (G.P.S.), είναι ένα σύστηµα 

προσδιορισµού της τρισδιάστατης θέσης σηµείων στην επιφάνεια της γης 24 

ώρες το 24ωρο και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες266. Στηρίζεται 

στα δεδοµένα από 24 δορυφόρους, που βρίσκονται σε σχεδόν κυκλικές 

τροχιές, σε ύψος περίπου 20.000 χλµ. πάνω από τη γη. Η γενική αρχή 

λειτουργίας του βασίζεται στη χρήση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που 

εκπέµπουν οι δορυφόροι στις φέρουσες συχνότητες L1 και L2. Τα φέροντα 

αυτά σήµατα διαµορφώνονται µε τρεις κώδικες267 που περιέχουν βασικές 

πληροφορίες για τη χρήση του συστήµατος: 

1. Τα σήµατα του P-κώδικα (Precision code), που διαµορφώνεται και στις 

δυο συχνότητες L1 και L2, είναι τα πιο ακριβή ως προς τη µέτρηση του 

χρόνου µετάδοσής τους, καθώς και στον υπολογισµό της απόστασης 

δορυφόρου-δέκτη. 

2. Τα σήµατα του C/A κώδικα (Coarse Acquisition Code), που 

διαµορφώνεται µόνο στη συχνότητα L1. Παρέχει πληροφορίες για τον P-

κώδικα αλλά επιτρέπει λιγότερο ακριβείς πληροφορίες για το χρόνο 

µετάδοσης του σήµατος.  

3. Τα σήµατα του D-κώδικα (Data-Code) ο οποίος είναι γνωστός και σαν 

Navigation Message, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικές µε τη θέση των 

δορυφόρων κατά τη στιγµή εκποµπής του σήµατος. 
                                                 
266 Όλες οι µετρήσεις των G.P.S. επηρεάζονται από διάφορα συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα, τα οποία, αν 

δεν ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των µετρήσεων, επηρεάζουν την ακρίβεια υπολογισµού 

της θέσης. 
267 Ο όρος κώδικας χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον τρόπο διάδοσης και χρήσης της πληροφορίας 

σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες. Σε κάθε δορυφόρο αντιστοιχεί διαφορετικός κώδικας. 
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Στην εργασία, µε τη χρήση των οργάνων παγκόσµιου προσδιορισµού θέσης, 

αποτυπώθηκαν οι ακριβείς θέσεις: 

 Των υπό µελέτη οινοπαραγωγικών δοµών του Αγίου Θωµά. 

 Των γνωστών αρχαιολογικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου 

Θωµά. 

Για την κατάρτιση απαγορευτικών και ευνοϊκών παραµέτρων για την 

οριοθέτηση της ζώνης αµπελουργικής εκµετάλλευσης δηµιουργήθηκαν ακόµη 

πρότυπα κλίσης και προσανατολισµού για τη συγκεκριµένη περιοχή, ενώ στη 

διερεύνηση των υποθέσεων για τον προσδιορισµό της οικονοµικής επικράτειας 

δηµιουργήθηκε πρότυπο «επιφάνειας κόστους» (cost surface). Το πρότυπο 

επιφάνειας κόστους χρησίµευσε ως υπόβαθρο για την παραγωγή δυο επιπλέον 

θεµατικών χαρτογραφικών επιπέδων: αυτού που αφορά στον προσδιορισµό της 

απόστασης σε σχέση µε το κόστος σε χρόνο (cost distance) και εκείνου που 

σχετίζεται µε τον προσδιορισµό «της διαδροµής ελάχιστου κόστους» (least cost 

path).  
 
5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

1Ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Εκτίµηση γενικής δυναµικότητας παραγωγής268 

 

 Η παραγωγική δυνατότητα κάθε λαξευτού πατητηριού βασίστηκε στην κοινή 

συνισταµένη των εκτιµήσεων έµπειρων αµπελοκαλλιεργητών της περιοχής και 

επαληθεύτηκε στο πεδίο269. Ο λόγος παραγωγικής δυνατότητας σε γλεύκος, 

δηλαδή 1000 κιλά σταφύλια για την παραγωγή 700 κιλών γλεύκους προκύπτει 

και από εθνογραφικά παράλληλα στην περιοχή του Αγίου Θωµά και 

                                                 
268 Για µαρτυρούµενα ποσοτικά µεγέθη οινοπαραγωγής, όπως εκτάσεις αµπελιών και απόδοση σε γλεύκος ανά 

συγκεκριµένη µονάδα έκτασης, βλ. Παραρτήµατα 1 και 2. Για µια εκτίµηση της παραγωγής γλεύκους ανά 

οινοπαραγωγική δοµή, βλ. Παράρτηµα 3. 
269 Ωστόσο, η συγκεκριµένη µεθοδολογία εκτίµησης της δυναµικότητας παραγωγής γλεύκους, εντάσσεται 

στον έλεγχο της εφαρµογής του προτεινόµενου αναλυτικού µοντέλου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, ύστερα από 

δειγµατοληπτικό έλεγχο µε ακριβείς µετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει αµελητέα απόκλιση σε σχέση 

µε τις εκτιµήσεις  των ίδιων των αµπελοκαλλιεργητών.  



 

 

101  

παρουσιάζει µικρή µόνο απόκλιση σε σχέση µε άλλες περιοχές (Παράρτηµα 3 

και εικ.21270).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εικ. 21. Ραβδόγραµµα εκτιµώµενης παραγωγής γλεύκους ανά οινοπαραγωγική δοµή, όπως 

προκύπτει από σχετικό ερώτηµα στη Βάση ∆εδοµένων.  

 

Εικ. 22. Γράφηµα εκτιµώµενης δυναµικότητας παραγωγής γλεύκους των υπό µελέτη 

οινοπαραγωγικών δοµών µε κριτήριο τη συχνότητα χρήσης. 

Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις που προκύπτουν από σχετικό ερώτηµα 

(querry) στη Βάση ∆εδοµένων, η ελάχιστη παραγωγική δυναµικότητα του 
                                                 
270 Ο κωδικός HRAGTΗ000 αντιστοιχεί στα εξής: τα δυο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο νοµό, τα τέσσερα 

επόµενα στα αρχικά του ονόµατος του οικισµού και τα τρία τελευταία στον αύξοντα αριθµό καταχώρησης στη 

Βάση ∆εδοµένων. 
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62,7% επί του συνόλου των υπαίθριων λαξευτών οινοπαραγωγικών δοµών που 

µελετήθηκαν, εάν υποτεθεί ότι λειτουργούσαν ταυτόχρονα, ανέρχεται περίπου 

σε 115 τόνους, µε βάση το σηµερινό ποσοτικό πρότυπο παραγωγής γλεύκους, 

και µε µια µοναδική χρήση της καθεµιάς δοµής (εικ. 22). 

Για µια σχετική εκτίµηση της συχνότητας χρήσης των δοµών ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι η γνώση της περιόδου του αρχαίου τρύγου271. Επειδή, όµως, 

δεν υπάρχουν αρχαιολογικά τεκµήρια για τον προσδιορισµό αυτό, κάποιες 

υποθέσεις µε προσωρινό χαρακτήρα µόνο µπορούν να διατυπωθούν, µε βάση 

εθνογραφικά παράλληλα.  

Σύµφωνα µε µαρτυρίες αµπελοκαλλιεργητών της περιοχής του Αγίου Θωµά, η 

περίοδος τρύγου διαρκούσε παραδοσιακά περίπου ένα µήνα: από τα µέσα 

Σεπτεµβρίου έως τα µέσα Οκτωβρίου272.  

Η παραγωγική περίοδος των 30 ηµερών µπορεί να περιοριστεί σε 25 ηµέρες 

στο ελάχιστο, εάν συνυπολογισθεί το ενδεχόµενο δυσµενών καιρικών 

συνθηκών κατά τον τρύγο. Οι ηµέρες αυτές µπορούν να µειωθούν περίπου στις 

µισές εξαιτίας του κενού που έπρεπε να µεσολαβήσει για την απολύµανση και 

την προετοιµασία της οινοπαραγωγικής δοµής για επόµενη χρήση. Έτσι, η 

µεγαλύτερη πιθανή ενεργή περίοδος χρήσης των πατητηριών του Αγίου Θωµά 

δεν θα ξεπερνούσε τις 10 ηµέρες. Εποµένως, µε µέγιστη χρήση 10 φορές, η 

συνολική παραγωγική δυνατότητα του 62% των οινοπαραγωγικών δοµών, 

                                                 
271 Γνωρίζοντας την ακριβή περίοδο του αρχαίου τρύγου µπορούµε να κάνουµε µια εκτίµηση της 

δυναµικότητας της παραγωγής του κάθε πατητηριού (Dar 1986, 153). 
272 Πρβλ. Ησίοδος, Έργα και Ηµέραι, 609-614: «EÔt' ín d'ÉVr¤vn ka‹ Se¤riow §w m°son ¶ly˙  

oÈranÒn, ÉArktoËron d¢ ‡d˙ =ododãktulow ÉH≈w,  

Œ P°rsh, tÒte pãntaw épodr°pen o‡kade bÒtruw,  

de›jai d' ±el¤ƒ d°ka t' ≥mata ka‹ d°ka nÊktaw,  

p°nte d¢ suskiãsai, ßktƒ d' efiw êgge' éfÊssai  

d«ra DiοnÊsou polughy°ow». 

Σύµφωνα µε την εύστοχη παρατήρηση της Κουράκου-∆ραγώνα, η περιγραφή της θέσης των άστρων από τον 

Ησίοδο συµπίπτει µε την φθινοπωρινή ισηµερία, στις 23 Σεπτεµβρίου µε το σηµερινό Γρηγοριανό 

ηµερολόγιο. Αυτή η περίοδος ελάχιστα απέχει από τις σύγχρονες περιόδους τρύγου σε αρκετές περιοχές της 

Ελλάδας. 
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υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1150 περίπου τόνους κρασί, όπως προκύπτει 

από αντίστοιχο σχετικό ερώτηµα στη Βάση ∆εδοµένων (εικ. 22). 
 

2Ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αντιστοίχιση δυναµικότητας παραγωγής µε την καλλιεργούµενη αµπελουργική έκταση273.  

 

Κριτήρια αυτής της εκτίµησης αποτελούν και πάλι, συγκεκριµένα πρότυπα από 

τις γραπτές πηγές, τις εθνογραφικές παρατηρήσεις και σύγχρονα στατιστικά 

δεδοµένα ή ο συνδυασµός όλων αυτών. Να σηµειωθεί ότι στην Κρήτη, τα 

αρχαιολογικά δεδοµένα για τον προσδιορισµό µιας αµπελουργικής έκτασης 

είναι ελλιπή έως και εντελώς ανύπαρκτα. Κατά συνέπεια, η συνδυαστική χρήση  

όλων των διαθέσιµων δεδοµένων, εκτός από ιδιαίτερα χρήσιµη, κρίνεται 

επιβεβληµένη.  

Για τις ανάγκες της εργασίας «µοντελοποιήθηκαν» τρία πρότυπα αντιστοίχισης 

δυναµικότητας της παραγωγής γλεύκους ανά αµπελουργική εκµετάλλευση σε 

τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.): η ελάχιστη, η µέγιστη καθώς και η σηµερινή 

αντιστοιχία παραγωγής σε γλεύκος ανά 1000τ.µ. Η εφαρµογή και των τριών 

προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία στην εφαρµογή του µοντέλου (εικ. 23 και 

Παράρτηµα 4).  

Είναι ευνόητο ότι, για τον προσδιορισµό της αµπελουργικής εκµετάλλευσης σε 

τ.µ. χρειάστηκε να γίνουν αρκετές µετατροπές µονάδων µέτρησης επιφανείας, 

αφού τα µετρικά συστήµατα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή όχι µόνο στην 

αρχαιότητα αλλά και στη σύγχρονη εποχή. Η µετατροπή έγινε σε κιλά ανά 

στρέµµα, διότι η συγκεκριµένη αριθµητική σχέση είναι η πλέον οικεία στους 

ντόπιους αµπελοκαλλιεργητές.  
 

                                                 
273 Βλ. Παράρτηµα 4. 
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Εικ.23. Πρότυπα αντιστοιχίας δυναµικότητας παραγωγής σε αµπελουργική έκταση 

 

Με την εφαρµογή των παραπάνω ποσοτικών προτύπων, οι ελάχιστες συνολικές 

εκτιµώµενες εκτάσεις που αντιστοιχούν στο δείγµα των 84 οινοπαραγωγικών 

δοµών, σε σύνολο 134, είναι οι παρακάτω (εικ. 24): 

 290 στρέµµατα (200 κιλά γλεύκους/στρέµµα κατά Columella, R.R, III, 3)  274 

 26, 3 στρέµµατα ( 2.000 κιλά γλεύκους /στρέµµα κατά Varro, R.R., I, 2)275 

 60 στρέµµατα ( 700 κιλά γλεύκους /στρέµµα, κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε 

µαρτυρίες σύγχρονων αµπελοκαλλιεργητών της περιοχής) 276 
 

 

 

 

 

 
                                                 
274 Τη συγκεκριµένη αναλογία χρησιµοποιεί η Marangou-Lerat για µια γενική εκτίµηση των αµπελιών που 

αναφέρονται στην επιγραφή από την Κυδωνία του 3ου αι. π.Χ. Στη δική µας µελέτη περίπτωσης, η αναλογία 

αυτή αξιολογείται ως η ελάχιστη, αφού, ακόµη και κατά τον ίδιο τον Columella, εντάσσεται στις µικρότερες 

δυνατές εκτιµήσεις παραγωγικότητας. 
275 Πρβλ. Billiard 1913, 133. Για την ακρίβεια, ο Varro αναφέρει 2.000-3.000 κιλά ανά στρέµµα. Επιλέχθηκε 

το ελάχιστο, γιατί µπορεί να θεωρηθεί σχετικά πλησιέστερο στη δυναµικότητα παραγωγής του σηµερινού 

κρητικού αµπελώνα. Να σηµειωθεί, όµως, ότι αν και φαίνεται η συγκεκριµένη παραγωγικότητα υπερβολική, 

συµπίπτει σχεδόν µε στατιστικές για την παραγωγή γλεύκους στη Γαλλία, το 1897 ( Statist. de la France, 1897, 

84-87, στο Billiard 1913, 135, σηµ.1). 
276 Στην περιοχή Αρχανών, σύµφωνα µε προφορικές µαρτυρίες, η παραγωγή είναι συγκρίσιµη και κυµαίνεται 

από 600-800 κιλά/στρέµµα [πρβλ. Dar 1986, 154. Σύµφωνα µε υπολογισµούς του Dar, σε συνδυασµό και µε 

την εθνογραφική µαρτυρία, η απόδοση ανά µη αρδεύσιµο dunam (1000 τ.µ) στην περιοχή της Σαµάρειας 

κυµαινόταν από 750-1500 κιλά].  

 

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  

ΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ:  

Β. ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ: 

Γ.ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΜΕΣΟΣ) 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ: 

200 κιλά /στρέµµα 

Columella, R.R., III, 3 

 

2.000 κιλά/ στρέµµα 

Varro, R.R., I, 2 

700 κιλά/στρέµµα 

Μαρτυρίες ντόπιων 

αµπελοκαλλιεργητών. 
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Εικ. 24. Γράφηµα αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε κριτήριο τα τρία ποσοτικά πρότυπα 

αντιστοίχισης σε αµπελουργική έκταση 

 

Ειδικότερα, µε βάση το πρότυπο Α΄, οι εκτάσεις των αµπελιών που 

αντιστοιχούν στη ζώνη εκµετάλλευσης των υπό µελέτη οινοπαραγωγικών 

δοµών,  κυµαίνονται από 1,75 έως 21 στρέµµατα. Εµφανίζουν, έτσι, µια 

εντυπωσιακή αντιστοιχία µε τα αµπέλια της ελληνιστικής Κυδωνίας (1,7 έως 20 

στρέµµατα, σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο).  

Σύµφωνα µε την τοπική µαρτυρία για την ετήσια χρήση κάθε 

οινοπαραγωγικής δοµής έως 10 φορές, όπως σηµειώθηκε παραπάνω, µπορεί 

να συγκροτηθεί πίνακας µε 10 πιθανές συνολικές αµπελουργικές εκτάσεις, εάν 

καθεµιά από τις 3 εκτιµώµενες εκτάσεις πολλαπλασιαστεί επί τις αντίστοιχες 

φορές χρήσης της δοµής, από 1 έως 10 (εικ. 25).  
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Εικ. 25. Γράφηµα αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε κριτήριο τα πρότυπα κατά Columella, Varro 

και σύγχρονους αµπελοκαλλιεργητές της περιοχής. 

 Σειρά 1: Α΄ πρότυπο, Σειρά 2: Β΄ πρότυπο και σειρά 3: Γ΄ πρότυπο. 

 

 
3Ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Προσδιορισµός επικράτειας 

 

Ο προσδιορισµός της οικονοµικής επικράτειας του Αγίου Θωµά έγινε µε 

βάση τις εθνογραφικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν, σε συνδυασµό µε τη 

δηµιουργία του χαρτογραφικού επιπέδου της λεγόµενης επιφάνειας κόστους 

στo Γ.Σ.Π.: του «κόστους»,  δηλαδή,  σε χρόνο για την κάλυψη µιας 

απόστασης (cost surface), που βασίστηκε στο πρότυπο της ανάλυσης κλίσης 

(εικ.26). 
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Εικ.26. Εφαρµογή µοντέλου ανάλυσης κλίσης της περιοχής των οινοπαραγωγικών δοµών 

 

 

 Η επιφάνεια κόστους είναι ένα σύνθετο προϊόν της απόστασης277. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, πρόκειται για µια χαρτογραφική επιφάνεια στην οποία δεν 

λαµβάνεται υπόψη η ευκλείδια απόσταση,  αλλά οι κλίσεις του αναγλύφου πάνω 

στο οποίο υπολογίζεται η απόσταση (εικ. 26 και 27). 

 

 

 

 

 
                                                 
277 Η εγγύτητα και η απόσταση είναι ο συνήθης πυρήνας πολλών αρχαιολογικών ερωτηµάτων (Weatley, 

Gillings 2002, 146). Το πιο άµεσο προϊόν απόστασης στα Γ.Σ.Π. είναι η δηµιουργία buffers (ζωνών 

εγγύτητας ή επέκτασης). 
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Εικ. 27.  Εφαρµογή µοντέλου επιφάνειας κόστους (cost surface) της περιοχής των οινοπαραγωγικών 
δοµών του Αγίου Θωµά 

 

Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στο µοντέλο επιφάνειας κόστους και 

επαληθεύτηκε στο πεδίο, διαπιστώθηκε ότι ο µέγιστος χρόνος που απαιτείται 

για την πρόσβαση στις πιο αποµακρυσµένες οινοπαραγωγικές δοµές είναι 25-

40΄.Την απόσταση αυτή επιβεβαίωναν - πάντα σε χρόνο - οι προφορικές 

µαρτυρίες των ντόπιων για την σηµερινή οριοθέτηση της επικράτειας του 

οικισµού τους. 
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Εικ. 28. Τρισδιάστατο ορθοφωτοµωσαϊκό της ευρύτερης περιοχής του Αγ. Θωµά, µε σηµειωµένη 

την υπολογιζόµενη επικράτεια του οικισµού 

 

Τα όρια της επικράτειας του σύγχρονου οικισµού του Αγίου Θωµά και 

εποµένως, µάλλον και εκείνων που προηγήθηκαν στην ίδια θέση, µέχρι 

τουλάχιστον τη Ρωµαϊκή περίοδο, διαπιστώθηκε ότι συµπίπτουν µε φυσικά 

όρια (π.χ. χαράδρες). Συµπίπτουν όµως, και µε τα όρια της ζώνης στην οποία 

εκτείνονται οι υπό µελέτη οινοπαραγωγικές δοµές, οι οποίες ανιχνεύονται, 

πράγµατι, µέχρι τις παρυφές των ορίων της εκτιµώµενης επικράτειας του 

οικισµού (εικ.28). 

 

4Ο ΣΤΑ∆ΙΟ Προσδιορισµός κριτηρίων επιλογής θέσης για την εγκατάσταση αµπελώνα.  

 

Οι σχετικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε την χρήση Γ.Σ.Π., 

συνδυάζουν την παραγωγική µε την επαγωγική προσέγγιση: γίνονται δηλαδή 

αντίστοιχα, µε τόσο µε βάση πρότυπα που προέρχονται από γραπτές 

µαρτυρίες και από εθνογραφικές παρατηρήσεις, όσο και µε τη διερεύνηση των 
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κριτηρίων επιλογής της θέσης στη βάση της κατανοµής των ίδιων των 

οινοπαραγωγικών δοµών.  

Στις παραµέτρους που εντοπίστηκαν µέσα από την αρχαία γραµµατεία, 

ιδιαίτερα από τα κείµενα των Ρωµαϊκών χρόνων αλλά και από τη σύγχρονη 

αµπελοοινική έρευνα περιλαµβάνονται:  

 Η ποικιλία της οιναµπέλου  

 Οι καλλιεργητικές πρακτικές  

 Το έδαφος 

 Η κλίση του εδάφους 

 Ο προσανατολισµός 

 Tο υψόµετρο 

 Το κλίµα (το µικρο - και το µακρο-κλίµα και οι τοπικές και εποχικές 

του διαφοροποιήσεις). 

 Άλλοι σταθεροί και ασταθείς παράγοντες (ασθένειες φυτών, καιρικές 

συνθήκες κ.λ.π.). 

Έτσι, ο Columella διακρίνει τρεις ζώνες κατάλληλες για την καλλιέργεια του 

αµπελιού: 

 Τις παράκτιες περιοχές, όπου το κρασί είναι πιο αρωµατικό. Οι 

καλύτερες ζώνες για αµπελοκαλλιέργεια είναι οι παράλιες οµαλές πλαγιές.  

 Τις πεδινές περιοχές, στις οποίες τα καλύτερα εδάφη είναι τα επικλινή. 

 Τις ορεινές περιοχές, στις οποίες κατάλληλα είναι τα εδάφη που δεν 

είναι πολύ απότοµα αλλά έχουν οµαλή έως µέση κλίση και καλύπτονται από 

βλάστηση. Ιδανικά µέρη για αµπέλια θεωρούνταν οι ηλιόλουστοι λόφοι, όπου 

το νερό της βροχής δεν λιµνάζει αλλά αποστραγγίζεται και ο αέρας είναι 

ήπιος.  

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι επίσης σύµφωνα µε τον Πλίνιο, ο προσανατολισµός 

του αµπελιού (situs vinearum)278, αφού ήταν και είναι βασική παράµετρος για τη 

χωροθέτηση αµπελώνων, κυρίως για δύο λόγους: α) για την προστασία από 

                                                 
278 Pliny H.N XVII, 2,8. 
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τους ανέµους και β) για την έκθεση στον ήλιο.  Μια ιδιαίτερη προτίµηση 

διαφαίνεται για τους νότιους και ανατολικούς προσανατολισµούς279. Αυτοί 

συντελούν στη γρηγορότερη ωρίµανση των σταφυλιών και στην αύξηση των 

σακχάρων, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα παραγωγής υψηλόβαθµων οίνων. Οι 

βόρειοι προσανατολισµοί των αµπελιών ευνοούσαν, ωστόσο, τις µεγαλύτερες 

παραγωγές280. 

Για τη διερεύνηση της παραµέτρου του προσανατολισµού στην επιλογή θέσης 

για την εγκατάσταση αµπελώνα, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση 

προσανατολισµού στα Γ.Σ.Π. σε σχέση µε τον γεωγραφικό ορίζοντα (εικ. 29). 

Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό µοντέλο εδάφους και 

ορίστηκε το µέγεθος των εικονοστοιχείων στο ίδιο µέγεθος µε εκείνα του 

ψηφιακού µοντέλου εδάφους και, µετά από δοκιµές, η κλίση του ήλιου στις 

90ο.  

 

 

 

 

 
 

Εικ. 29.  Εφαρµογή µοντέλου προσανατολισµού  της ευρύτερης περιοχής Αγίου Θωµά 
 
 

Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των οινοπαραγωγικών δοµών και των περιοχών 

που τις περιβάλλουν έχει νότιο και ανατολικό προσανατολισµό (Εικ.30).Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και µέσω της παραγωγικής προσέγγισης, µε την 

εφαρµογή δηλαδή προτύπων που αντιστοιχούν στα Γ.Σ.Π στις λειτουργίες 

                                                 
279 Πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Θεόφραστος και ο Columella, ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα του 

προσανατολισµού των αµπελιών. 
280 Ο παράγοντας του προσανατολισµού στην παραγωγή οίνων ποιότητας, όχι µόνο ήταν γνωστός κατά την 

αρχαιότητα, αλλά υπήρξε και αντικείµενο διχογνωµιών. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα του Columella, 

ο οποίος συµπυκνώνει τις απόψεις αρκετών συγχρόνων και προγενέστερων του καθώς επίσης και των 

Γεωπονικών, αρκετούς αιώνες αργότερα (Γεωπονικά, V 4). 
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επιλογής ανατολικού και νότιου προσανατολισµού, κατά τα πρότυπα των 

αγρονόµων των ρωµαϊκών χρόνων (εικ. 30).  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 30. Επιλογή περιοχών µε ανατολικό και νότιο προσανατολισµό 
 
 

Παράλληλα, εφαρµόστηκαν βεβαιωµένοι εµπειρικά και επιστηµονικά 

απαγορευτικοί παράγοντες για την αµπελοκαλλιέργεια, οι οποίοι δεν µπορούν 

να υπερβληθούν από τις «πολιτισµικές συµβάσεις» κάθε εποχής. Περιοχές, για 

παράδειγµα, εντελώς ακατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια θεωρούνται εκείνες 

που έχουν απότοµη κλίση (π.χ. οι γκρεµοί) ή µε ακατάλληλα για καλλιέργεια 

χώµατα (π.χ. εδάφη µε φλύσχες) κ.λπ.  

Με την ανάλυση κλίσης (εικ. 26) υπολογίστηκε το ποσοστό κλίσης του φυσικού 

αναγλύφου της περιοχής, µέσα από τη σύγκριση της τιµής ενός 

εικονοστοιχείου (pixel) µε την τιµή του γειτονικού του εικονοστοιχείου. Στη 

συνέχεια, το αποτέλεσµα κανονικοποιήθηκε και η κλίση υπολογίσθηκε 
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ανεξάρτητα από την κατεύθυνσή της (direction)281. Το αποτέλεσµα δόθηκε σε 

µοίρες ή σε ποσοστό επί τοις εκατό, που µπορεί να πλησιάζει το άπειρο.  

Για την ανάλυση κλίσης χρησιµοποιήθηκε στην εργασία και πάλι το ψηφιακό 

µοντέλο εδάφους. Το µέγεθος των pixels (εικονοστοιχείων) ορίστηκε στο ίδιο 

µέγεθος του ψηφιακού µοντέλου εδάφους. 

 Για την εφαρµογή της παραγωγικής προσέγγισης επιλέχθηκαν περιοχές µε 

οµαλή έως µέση κλίση, ύστερα από αναταξινόµηση των τιµών (reclassification, 

κατά τις προδιαγραφές των αρχαίων πηγών. ∆ιαπιστώθηκε ξανά ότι η 

πλειονότητα των δοµών εγγράφεται στις συγκεκριµένες περιοχές (εικ. 31). Η 

χωροθέτηση των οινοπαραγωγικών δοµών και συνακόλουθα των αµπελώνων σε 

πλαγιές λόφων µε ήπιες έως µέσες κλίσεις φαίνεται, εποµένως, ότι ήταν µια 

παράµετρος που λαµβανόταν σοβαρά υπόψη. Αν και πρέπει να επισηµανθεί ότι 

το γενικό φυσικό ανάγλυφο της υπό µελέτης περιοχής χαρακτηρίζεται, στο 

µεγαλύτερο µέρος του, από τέτοια επικλινή εδάφη. 

Ως προς τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής τους κατανοµής, 

το υψόµετρο των θέσεων των οινοπαραγωγικών δοµών κυµαίνεται από 347 έως 

652µ. (εικ. 32). Επιβεβαιώνεται, έτσι,  η γνωστή φράση των Γεωργικών του 

Βιργίλιου, ότι  «Ο ∆ιόνυσος αγαπά τις λόφους» 282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
281 Forte 2000, 201. 
282 “Bacchus amat colles” (Virgiliis Georg. ΙΙ, V, 112-113). 
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Εικ. 30. Ανάλυση προτύπων κλίσης 

της ευρύτερης περιοχής των οινοπαραγωγικών δοµών 

 

 

 

 

Εικ.31. Περιοχές µε οµαλή έως µέση κλίση στην περιφέρεια του Αγίου Θωµά 

 

 

Εικ. 32. Γράφηµα υψογραφίας οινοπαραγωγικών δοµών και της άµεσης περιφέρειάς τους 
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Στο πλαίσιο της διερεύνησης ευνοϊκών παραµέτρων που λαµβάνονταν υπόψη 

για τη χωροθέτηση ενός αµπελώνα, εξετάστηκε και η παράµετρος των 

γεωλογικών σχηµατισµών και των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής (εικ. 33 και 34). Ερευνήθηκαν, έτσι, τα αντίστοιχα ψηφιοποιηµένα 

χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών, στα οποία έγινε υπέρθεση των 

οινοπαραγωγικών δοµών και εγκαταστάσεων και της περιφέρειάς τους.  

Ο σηµαντικός ρόλος του εδάφους, του υποστρώµατος δηλαδή της ανάπτυξης 

του αµπελιού και των φυτών γενικότερα, είναι γνωστός από την αρχαιότητα. 

Τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους επηρεάζονται από το 

κλίµα µιας περιοχής και µπορούν να θεωρηθούν άλλοτε ευνοϊκά και άλλοτε µη 

ευνοϊκά για µια καλλιέργεια.  

Το ποσοστό των βροχοπτώσεων επηρεάζει την υγρασία του εδάφους, τη 

διάβρωση, την έκπλυσή του κ.λπ. Τα ελαφρά αµµώδη εδάφη συγκρατούν 

λιγότερη υγρασία, µε αποτέλεσµα να θερµαίνονται γρηγορότερα και να 

πρωιµίζει η παραγωγή σε αυτά. 

Στην περιοχή του Αγίου Θωµά, οι τοπικοί προσχωσιγενείς και ασβεστολιθικοί 

σχηµατισµοί, και η µεγάλη περιεκτικότητα του εδάφους σε ανθρακικό 

ασβέστιο (CaCo3)283, είναι ένας συνδυασµός που, σύµφωνα µε σύγχρονους 

γεωπόνους, αποφέρει ιδιαίτερα µεγάλα και ποιοτικά µεγέθη οινοπαραγωγής. 

∆εν αντέχουν όµως όλες οι ποικιλίες οιναµπέλων κατά τους ειδικούς284 στα 

εδάφη µε µεγάλα ποσοστά περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο. Ιδιαίτερα, 

µάλιστα, αν αυτά βρίσκονται σε υγρές περιοχές, γεγονός το οποίο υποδηλώνει 

ότι συγκεκριµένες µόνο ποικιλίες θα µπορούσαν να καλλιεργηθούν στην 

αµπελοοινική χώρα του Αγίου Θωµά. 

 

 

                                                 
283 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η περιοχή έχει από τα µεγαλύτερα ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου στην Κρήτη. 

Τσικαλάς 1994, 99. 
284 Αυτόθι. 
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Εικ. 33. Γεωλογικοί σχηµατισµοί της ευρύτερης περιοχής Αγίου Θωµά 
 

 
Εικ. 34. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής Αγίου Θωµά 
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Με την εφαρµογή λειτουργιών των Γ.Σ.Π. αποµονώθηκαν επίσης, τα 

κατάλληλα εδάφη µε κριτήριο την αξιολόγηση της γονιµότητάς κατά τα 

σύγχρονα πρότυπα. Σύµφωνα µε αυτά, τα προσχωσιγενή εδάφη κατατάσσονται 

στα πιο εύφορα και ακολουθούν τα ασβεστολιθικά. Όπως  προκύπτει και από 

τον χάρτη (εικ. 35), η προτίµηση στα προσχωσιγενή εδάφη στον Άγιο Θωµά 

είναι εµφανής. 

Τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, ο προσανατολισµός και οι κλίσεις της 

περιοχής που µελετήθηκε, συγκροτούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την 

παραγωγή υψηλόβαθµων γλυκών κρασιών, όπως υπήρξε στην αρχαιότητα ο 

φηµισµένος ηδύς κρητικός ή πάσσος.  
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Εικ. 36. Γράφηµα απόστασης των οινοπαραγωγικών δοµών από το αγροτικό οδικό δίκτυο της 
περιοχής 

 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το γράφηµα της εικ. 36, η απόσταση των 

οινοπαραγωγικών δοµών από το οδικό δίκτυο δεν υπερβαίνει σε καµία 

περίπτωση τα 100 µ., ενώ περισσότερες από τις µισές απέχουν λιγότερο από 

20 µ. από το δρόµο.  

Η παράµετρος της απόστασης αυτής είχε, εποµένως, ιδιαίτερη βαρύτητα για 

την επιλογή της θέσης της οινοπαραγωγικής εγκατάστασης και υποδηλώνει 

συστηµατική αµπελοκαλλιέργεια, εάν βέβαια δεχτούµε ότι το παραδοσιακό 

οδικό δίκτυο συµπίπτει µε εκείνο της περιόδου χρήσης των αρχαίων 

πατητηριών. Η στενή σχέση οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων µε το οδικό 

δίκτυο µαρτυρείται, γενικά, τουλάχιστον από τη Ρωµαϊκή περίοδο στον 

ελλαδικό χώρο285. 

                                                 
285 Στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τους ιστορικούς χρόνους, αγροτικές εγκαταστάσεις µε οινοπαραγωγικές δοµές 

βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε οδικό δίκτυο. Είναι γνωστό και από άλλες περιοχές ότι, στη Ρωµαϊκή 

περίοδο, αγροικίες µε ληνούς ήταν σε αρκετές περιπτώσεις διατεταγµένες κατά µήκος των κύριων οδικών 

αξόνων ( Πετρόπουλος 2001, 44). 
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Εικ. 37. Μοντέλο απόστασης κόστους και µοντέλο οδικών συνδέσεων ελάχιστου κόστους στη ζώνη 

των υπό µελέτη οινοπαραγωγικών δοµών. 
 

 

Στην ίδια κατεύθυνση επιχειρήθηκε µια ανίχνευση των οδικών συνδέσεων των 

δοµών σε σχέση µε τον χρόνο που θα χρειάζονταν οι αµπελοκαλλιεργητές για 

να τις προσεγγίσουν.  

Επαναχρησιµοποιήθηκε, έτσι, το µοντέλο επιφάνειας κόστους για τον 

προσδιορισµό των πιθανών οδικών συνδέσεων µε την έµφαση στην ανάλυση 

της οδικής σύνδεσης ελάχιστου κόστους (least cost path) (εικ. 37).  

Μετά από επαλήθευση της ανάλυσης στο πεδίο, και σύµφωνα µε προφορικές 

µαρτυρίες, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες οδικές συνδέσεις ακολουθούν 

παλιά µονοπάτια, σε ορισµένα από τα οποία έγινε απλώς διαπλάτυνση τα 

τελευταία χρόνια (εικ. 38). 
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Εικ. 38. Επαλήθευση µοντέλου ανάλυσης οδικής σύνδεσης ελάχιστου κόστους στο πεδίο 

 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των πιθανών παραµέτρων ως προς τη χωροθέτηση 

των οινοπαραγωγικών δοµών, ελέγχθηκε και η πιθανή γειτνίαση τους µε το 

υδρολογικό δίκτυο (εικ. 39). Με βάση το ψηφιοποιηµένο υδρολογικό 

υπόβαθρο, διαπιστώθηκε ότι η απόσταση αυτή κυµαίνεται από περίπου 5 µ. 

έως 460 µ. Οι περισσότερες όµως απέχουν λιγότερο από 250 µ. από αυτό. 

Στους αρχαίους συγγραφείς, η γειτνίαση µε πηγή νερού δεν αποτελεί ιδιαίτερα 

αξιολογήσιµη παράµετρο για την ποιότητα του κρασιού. Είναι, όµως, 

ιδιαίτερα χρήσιµη για την καθαριότητα της ίδιας της οινοπαραγωγικής δοµής. 
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Εικ. 39. Γράφηµα απόστασης οινοπαραγωγικών δοµών από το υδρολογικό δίκτυο 

 

 
Εικ. 40. Χάρτης αξιολόγησης δεικτών διάβρωσης ευρύτερης περιοχής Αγίου Θωµά 

 
Ερευνήθηκαν επιπλέον, οι δείκτες διάβρωσης της ευρύτερης περιοχής του 

Αγίου Θωµά (εικ. 40), προκειµένου να διαπιστωθούν ενδεχόµενες σχετικές 

δυσκολίες για την καλλιέργεια, που θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν µε ανάλογες 

καλλιεργητικές πρακτικές. Οι δείκτες αυτοί χρησιµεύουν, όµως, και για τον 
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έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των οινοπαραγωγικών δοµών και γενικά τη 

σηµερινή εικόνα του χώρου και κατ’ επέκταση την αξιοπιστία των δεδοµένων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι σχετικοί δείκτες είναι ιδιαίτερα χαµηλοί στη µεγαλύτερη 

έκταση της περιοχής και, εποµένως, στα φαινόµενα κατακρήµνισης ορισµένων 

λαξευτών δοµών, τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν και αλλού. 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων για τη χωροθέτηση των πατητηριών 

πραγµατοποιήθηκε, επίσης, ανάλυση της ορατότητάς τους και συγκεκριµένα 

του οπτικού πανοράµατος (viewshed analysis) από τον οικισµό του Αγίου Θωµά 

(εικ. 41).  

Αναλύσεις χωρικής οπτικής επαφής και οπτικού πανοράµατος θέσεων 

εφαρµόζονται στην Αρχαιολογία από τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Οι 

πρώτες, όµως, συστηµατικές τέτοιες προσπάθειες χρονολογούνται µόλις στη 

δεκαετία του 1990, χάρη στη συµβολή των Γ.Σ.Π..286, τα οποία παρέχουν 

τεχνικούς τρόπους ενσωµάτωσης του οπτικού πανοράµατος στην 

αρχαιολογική ανάλυση.  

Με την εφαρµογή του µοντέλου αυτού, διαπιστώθηκε ότι η περισσότερες 

οινοπαραγωγικές δοµές βρίσκονται σε οπτική επαφή µε την πυρηνική 

εγκατάσταση του Αγίου Θωµά. Η παράµετρος, όµως, της ορατότητας δεν 

φαίνεται να είχε κανένα συντελεστή βαρύτητας στην επιλογή της θέσης του 

αµπελώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
286 Για τη σηµασία της ανάλυσης οπτικού πανοράµατος και των αρχαιολογικών προσεγγίσεων στα µοντέλα 

οπτικής ανάλυσης,  βλ. Wheatley, Gillings 2002, 201-204. 
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Εικ. 41. Ανάλυση οπτικού πανοράµατος 

 

5Ο ΣΤΑ∆ΙΟ: προσδιορισµός αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων 

 

Στο τελευταίο στάδιο εφαρµογής του αναλυτικού µας µοντέλου, 

προσδιορίζονται οι περιοχές αµπελουργικής εκµετάλλευσης, µε τη 

χαρτογραφική σύνθεση των σηµαντικότερων παραµέτρων που επηρεάζουν 

ευνοϊκά τη χωροθέτησή τους.. 

Ειδικότερα, συνδυάστηκαν και αξιοποιήθηκαν µε τα Γ.Σ.Π. τα βασικά 

θεµατικά επίπεδα χαρτογραφικής πληροφορίας, (εικ. 42), όπως προέκυψαν από 

τις αντίστοιχες αναλύσεις.  
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Εικ. 42. Συνδυασµός βασικών θεµατικών επιπέδων για την κατάρτιση των πιο ευνοϊκών παραµέτρων 

χωροθέτησης-εγκατάστασης αµπελώνα. 
 

Στη συνέχεια έγινε υπέρθεση στο νέο θεµατικό χαρτογραφικό επίπεδο, που 

προήλθε από τη σύνθεση των ευνοϊκών κριτηρίων, των καταγεγραµµένων 

οινοπαραγωγικών δοµών και στη συνέχεια συνδυασµός του ίδιου επιπέδου µε 

γνωστές ανθρωπογενείς θέσεις της περιοχής. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στον 

χάρτη που προέρχεται από τη σύνθεση των παραπάνω θεµατικών πεδίων (εικ. 

43) η πλειονότητα των θέσεων των οινοπαραγωγικών δοµών και των άµεσων 

ζωνών της αµπελουργικής τους εκµετάλλευσης είναι χωροθετηµένη σε 

περιοχές που πληρούν, συνολικά,  τα παραπάνω ευνοϊκά χαρακτηριστικά. 
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Εικ. 43. Η βέλτιστη περιοχή για την εγκατάσταση αµπελώνων, όπως προέκυψε από το συνδυασµό 

των χαρτογραφηµένων συναφών ευνοϊκών παραµέτρων 

 

Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες δοµές που βρίσκονται πιθανώς κοντά σε 

πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τέτοιες είναι ο ίδιος ο Άγιος Θωµάς, που συµπίπτει 

µε τον ρωµαϊκό οικισµό, καθώς και η Μονή της Μελισσανής. Οι αρχικές αυτές 

παρατηρήσεις για την πιθανότητα τοπογραφικής κατανοµής των πατητηριών 

και των ζωνών τους σε σχέση µε ανθρωπογενείς χώρους επιβεβαιώθηκαν, σε 

µεγάλο βαθµό, µέσα από την ανάλυση της κατανοµής της επιφάνειας κόστους 

(cost allocation). Αυτή βασίζεται αφενός στο ράστερ της ανάλυσης επιφάνειας 

κόστους και αφετέρου στο ράστερ της ανάλυσης κατεύθυνσης κόστους (cost 
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direction). Οµαδοποιήθηκαν287 έτσι τρεις διακριτές ζώνες, που συνιστούν 

χωρικές ενότητες µε κοινούς περιορισµούς και δυνατότητες προσπέλασης, που 

αντιστοιχούν και σε τρεις οµάδες οινοπαραγωγικών δοµών (εικ. 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 44. Ανάλυση κατανοµής επιφάνειας κόστους και οµαδοποίησης οινοπαραγωγικών δοµών 

(Cost Allocation) 

 

Η Α΄ οµάδα, στην οποία διακρίνονται δύο υποοµάδες, περιλαµβάνει δοµές 

οινοποίησης µε το κοινό χαρακτηριστικό ότι συνδέονται άµεσα µε πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. Η µεταφορά του γλεύκους σε χώρους αποθήκευσης των 

εγκαταστάσεων αυτών µπορούσε να γίνει το πολύ σε δέκα περίπου λεπτά. Η 

οµάδα Α1 συνδέεται µε την πυρηνική εγκατάσταση του Αγίου Θωµά και η Α2 

µε τη µονή της Μελισσανής. Οι αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις µε τα 

συγκεκριµένα σύνολα δοµών βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τη ζώνη που 

ενδείκνυται για αµπελοκαλλιέργεια. 
                                                 
287 Έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθµοι για την οµαδοποίηση αντικειµένων σε κλάσεις, έτσι ώστε τα µέλη µιας 

κλάσης να είναι όσο το δυνατόν όµοια µεταξύ τους, ενώ αυτά διαφορετικών κλάσεων να διαφέρουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο µεταξύ τους (Στεφανάκης 2003, 313-315). 

Α1 

Β

Α2 

Γ1

Γ2 
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Η Β΄ οµάδα δοµών οινοποίησης περιλαµβάνει εκείνες που βρίσκονταν σε 

άµεση γειτνίαση περισσότερο µε αµπέλια και λιγότερο µε πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. Το παραγόµενο γλεύκος µεταφερόταν για αποθήκευση στην 

πλησιέστερη πυρηνική εγκατάσταση µε την οποία συνδεόταν η δοµή 

οινοποίησης. 

Τέλος, η Γ΄οµάδα µε διακριτά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, 

περιλαµβάνει τις υποενότητες Γ1, µε δοµές που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση 

µε τον Άγιο Θωµά και τη Γ2 που συνδέεται µε την πυρηνική εγκατάσταση 

στον Κούλε, δεν αποκλείεται όµως η σύνδεση τους και µε τον Άγιο Θωµά ή τη 

Μελισσανή. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των δοµών και των ζωνών των 

αµπελουργικών τους εκµεταλλεύσεων βρίσκονται σε περιοχές που πληρούν 

πολλά από τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για αµπελοκαλλιέργεια: ανατολικό ή 

νότιο προσανατολισµό, ήπια έως µέση κλίση, άµεση γειτνίαση µε οδικό 

δίκτυο, γόνιµα, προσχωσιγενή εδάφη.  

Σύµφωνα µε τον Sanders, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη µορφή και τη 

χρήση του οικιστικού χώρου περιλαµβάνονται τα εκάστοτε διαθέσιµα υλικά, 

το επίπεδο τεχνογνωσίας και τα οικονοµικά αποθέµατα 288. Είναι φανερό ότι 

στην περίπτωση της περιοχής του Αγίου Θωµά, το αµπελοοινικό τοπίο 

καθόρισε σε αρκετές περιόδους τη χωροθέτηση, τη µορφή και τη χρήση του 

ανθρωπογενούς δοµηµένου χώρου. Η γεωγραφική κατανοµή των 

οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων στην υπό µελέτη  περιοχή, παραπέµπει, 

τηρουµένων των αναλογιών, σε ένα οµηρικό οινοπέδοιο, σε µια χώρα του 

Θεόφραστου, στον ταινιωτικό οίνο των ∆ειπνοσοφιστών ή σε ένα σύγχρονο 

γαλλικό terroir 289. 

 

 
 

                                                 
288 Sanders 1990, 43-72. 
289 Για το τελευταίο, βλ., ενδεικτικά, Bohmrich 1996, 33-44· Vaudour 2002, 117-141. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις 
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Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη 

φορά ένα ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα για τη συνολική µελέτη των 

αρχαίων οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, καθώς και της 

συνολικής αµπελοοινικής τους περιφέρειας σε µακρά διάρκεια. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα υποστηρίζει τη διάσωση, αρχειοθέτηση, 

τεκµηρίωση, συστηµατοποίηση, διαχείριση και  µελέτη των πληροφοριών που 

σχετίζονται µε τις αρχαίες εγκαταστάσεις οινοποίησης και την περιφέρειά τους. 

Υποστηρίζει, επίσης, τη διατύπωση απλών και σύνθετων ερωτηµάτων, σχετικών 

µε ζητήµατα τυπολογίας, χρονολόγησης, γεωγραφικής κατανοµής των δοµών 

οινοποίησης, καθώς και µε θέµατα προσδιορισµού της σχέσης τους µε τον 

ανθρωπογενή χώρο290. 

Στο πλαίσιο του επιλεγµένου αρχαιολογικού παραδείγµατος, ή µελέτης 

περίπτωσης, εφαρµόστηκε πιλοτικά η συµβολή του Πληροφοριακού 

Συστήµατος στη διερεύνηση του «διαχρονικού» αµπελοοινικού τοπίου της 

περιοχής του Αγίου Θωµά Μονοφατσίου, µε κεντρικό άξονα αναφοράς τις 

ίδιες τις οινοπαραγωγικές δοµές και εγκαταστάσεις. Κατά τον έλεγχο 

λειτουργίας του Συστήµατος, διαπιστώθηκε ότι πληροί σχεδόν απόλυτα τις 

δυο βασικές προδιαγραφές που τέθηκαν αρχικά: εκείνες της εννοιολογικής 

πληρότητας και της άρτιας οργάνωσης της πληροφορίας, µέσα µάλιστα από 

µια εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης.  

Τα αρχαιολογικά συµπεράσµατα που προκύπτουν έχουν περισσότερο τη 

µορφή παρατηρήσεων, και είναι προκαταρκτικά, αφού, η χωρική κλίµακα 

ανάλυσης είναι τοπική και τα δεδοµένα, όπως είναι φυσικό, δεν επαρκούν για 

συνολικές συγκριτικές εκτιµήσεις, οι οποίες µπορούν να διατυπωθούν µόνο µε 

την καταχώρηση στο Σύστηµα µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων, από 

περισσότερες αµπελοοινικές περιοχές. 

                                                 
290 Βλ. παραπάνω,. Μέρος Β΄, κεφάλαιο ΙΙ. 4, όπου παρατίθεται ενδεικτικός αναλυτικός κατάλογος 
ερωτηµάτων. 



 

 

131  

Με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήµατος και την εφαρµογή του 

προτεινόµενου µοντέλου για την περιοχή του Αγίου Θωµά έγιναν εφικτά: 

α) Ο προσδιορισµός οικονοµικών µεγεθών της παραγωγής οίνου, όπως π.χ της 

πιθανής έκτασης των αρχαίων αµπελιών σε συγκεκριµένες περιοχές. 

β) Η διατύπωση βάσιµων υποθέσεων για την οριοθέτηση αρχαίων 

αµπελοοινικών ζωνών στην περιοχή και ο προσδιορισµός των σηµαντικότερων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

γ) Η ανίχνευση ποικίλων άλλων όψεων του ανθρωπογενούς τοπίου που 

σχετίζεται µε την οινοπαραγωγή, για παράδειγµα, του οδικού δικτύου που 

συνδέει τα πατητήρια µε τους αµπελώνες  και µε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. 

Στα πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου Πληροφοριακού Συστήµατος 

περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

 Ο συσχετισµός ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων επαρκών για τον 

προσδιορισµό της ζώνης εκµετάλλευσης µιας οινοπαραγωγικής και εν γένει 

βιοτεχνικής αγροτικής εγκατάστασης, γεγονός που προσδίδει αξιοπιστία στην 

εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου, σε αντίθεση µε την  κλασική 

προσέγγιση της Ζώνης εκµετάλλευσης ενός οικισµού,  όπου απαιτείται η 

καταχώρηση µεγάλου όγκου ποσοτικών δεδοµένων από µια πυρηνική 

εγκατάσταση, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν. 

 Ο συνδυασµός περιβαλλοντικών και πολιτισµικών δεδοµένων. 

 Ο συνδυασµός στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της 

επαγωγικής και της  παραγωγικής προσέγγισης για τον έλεγχο των δεδοµένων. 

Σε αντίθεση µε την πλειονότητα των αναλυτικών-ερµηνευτικών µοντέλων µε 

πεδίο εφαρµογής τα Γ.Σ.Π., όπου επιλέγεται συνήθως η µία από τις δύο 

προσεγγίσεις.  

 Η πρωτότυπη αξιοποίηση της διεπιστηµονικής αµπελοοινικής 

βιβλιογραφίας, και η χρήση ποιοτικών µεταβλητών της σύγχρονης 

αµπελοοινικής έρευνας, πολλές από τις οποίες υπάρχουν στην αρχαία 

γραµµατεία, για παράδειγµα η ποιότητα εδαφών κ.ά.  
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 Τα αποτελέσµατα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µελλοντικά και 

να αξιοποιηθούν στην εφαρµογή πιθανοκρατικών µοντέλων για τον εντοπισµό 

αρχαίων αµπελοοινικών ζωνών, κυρίως στο πλαίσιο επιφανειακών ερευνών. 

Η διεύρυνση, εξάλλου, του χρονικού πλαισίου σε µια τοποκεντρική έρευνα 

καλύπτει θεωρητικά πιθανά αρχαιολογικά τεκµήρια µιας περιοχής και, κατά 

συνέπεια συµβάλλει στην ουσιαστικότερη κατανόηση κάθε τόπου. 

 Το Πληροφοριακό Σύστηµα που εκπονήθηκε δεν φιλοδοξεί να λειτουργήσει 

ως «έµπειρο σύστηµα» (expert system), αλλά ως µια από τις πολλές συνιστώσες 

της γνώσης, που στόχο έχει να συµβάλει στην ανίχνευση και τη 

συστηµατοποίηση των απολιθωµένων ιχνών της διαδικασίας της 

οινοπαραγωγής στον χώρο και στην κατανόηση του πολιτισµικού της 

ορίζοντα, µέσα από την έρευνα των βασικότερων υλικών της καταλοίπων, των 

δοµών και εγκαταστάσεων οινοποίησης. Επιχειρεί ακόµη να καλύψει 

ερευνητικά το κενό στη συγκριτική µελέτη των οινοποιητικών δοµών και 

εγκαταστάσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης των συναφών 

εγκαταστάσεων από τον ελλαδικό όσο και από τον ευρύτερο µεσογειακό 

χώρο. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από τις σχετικές οντότητες στη Βάση 

∆εδοµένων291. 

Συνοψίζοντας, η εφαρµογή του Πληροφοριακού Συστήµατος που προτείνεται, 

υλοποιείται και ελέγχεται στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, δηµιουργεί όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις για µια συνολική εξέταση των οινοπαραγωγικών 

συνόλων «χωρίς ταυτότητα», που εντοπίζονται ολοένα και συχνότερα σχεδόν 

σε κάθε περιοχή της Κρήτης, µέσα σε σύγχρονα θεωρητικές και εν γένει 

επιστηµονικές συνάφειες,  µε την συµβολή, επιπλέον, σύγχρονων τεχνολογιών. 

Ωστόσο, ακόµη και τα πιο εξελιγµένα πληροφοριακά αυτά συστήµατα  δεν 

είναι σε θέση να παραστήσουν τον πραγµατικό κόσµο, ο οποίος στην 

ακριβέστερη χαρτογραφική ανάλυση δεν είναι, εξ΄ ορισµού, παρά µια 

αφαίρεση. Ο χάρτης δεν είναι η χώρα292.  Όσο πλήρες κι αν είναι ένα 
                                                 
291 Πρβλ. Οντότητα ∆ιοικητική Υπαγωγή στην Εννοιολογική Σχεδίαση. 
292 «The map is not the land»  (Korbyski 1941). 
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Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών και γενικότερα ένα Πληροφοριακό 

Σύστηµα, δεν µπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εµπειρία,  που είναι 

εξαιρετικά πιο σύνθετη. 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Βασική συνιστώσα ενός Πληροφοριακού Συστήµατος είναι το λογισµικό293. 

Για την υλοποίηση του παρόντος Πληροφοριακού Συστήµατος 

δηµιουργήθηκε µια Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων µε λογισµικό MS Access 

2003. Η ανάπτυξη του Γ.Σ.Π. έγινε σε ArcGis 9.01. Για τη συνέργεια και την 

απρόσκοπτη σύνδεση της Βάσης ∆εδοµένων και του Γεωγραφικού 

Συστήµατος Πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία ελέγχου ActiveX 

(ArcReader και ArcScene Reader καθώς και Cortona Player για θέαση 

τρισδιάστατων ψηφιακών χαρτών σε µορφή .wrl). 

Περιβάλλον υλοποίησης και των δυο εφαρµογών είναι τα Windows XP PRO. 

Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά προγράµµατα επεξεργασίας 

εικόνας (PHOTOSHOP CS και COREL DRAW 11), επεξεργασίας 

διαγραµµάτων (Smartdraw και Ms Visio), και επεξεργασίας και δηµοσίευσης 

κειµένου (Ms Word και Adobe Acrobat Distiller).  

Στους προσδιορισµούς της απόλυτης θέσης στο πεδίο µε Όργανα 

Παγκόσµιου Προσδιορισµού Θέσης, χρησιµοποιήθηκε φορητός δέκτης 

G.P.S., τύπου LEICA GS20, µε άµεση καταγραφή δεδοµένων σε shapefile και 

στο ισχύον προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 1987.  

Τέλος, η επεξεργασία των µετρήσεων στο πεδίο, µε τη διαδικασία του after 

processing, έγινε µε λογισµικό GISDataPRO (έκδοση 3.0.0.31.8). 
 
                                                 
293 Date 1995, 53. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Μια από τις κύριες παραµέτρους που αξιολογήθηκε από τα πρώτα στάδια της 

σχεδίασης του Πληροφοριακού Συστήµατος, είναι η πολυεπίπεδη 

επεκτασιµότητά του και η δυνατότητα σύνδεσής του µε συναφή πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 Όπως προκύπτει από τον «πειραµατικό» έλεγχο λειτουργίας του στη µελέτη 

περίπτωσης, αναγκαίες και χρήσιµες είναι οι επεκτάσεις του προς τις παρακάτω 

κατευθύνσεις: 

 Καταχωρήσεις περισσότερων συνόλων οινοποιητικών εγκαταστάσεων για 

µια ουσιαστική συγκριτική µελέτη.  

 Εναλλαγή στη χρήση της χαρτογραφικής κλίµακας εισαγωγής και 

ανάλυσης των δεδοµένων, που θα περιλαµβάνει ολόκληρη την Κρήτη294. 

 Στατιστικές αναλύσεις των ποσοτικών δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν. 

 Μεταφορά των δεδοµένων που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε διαφορετικό 

λογισµικό υλοποίησης, το οποίο θα υποστηρίζει µεγαλύτερες και περισσότερες 

δυνατότητες καταχώρησης ετερογενών δεδοµένων. 

 Υποστήριξη του διεπιστηµονικού µέρους της προσέγγισης. Σύνδεση µε 

άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα όπως είναι η Greek Vitis Vinifera Database, 

για την τεκµηριωµένη ταύτιση του αµπελογραφικού τοπίου µιας περιοχής και 

ιδιαίτερα των ηµιαυτοφυών και άγριων ειδών αµπέλου στον ελλαδικό χώρο295. 

 Ανίχνευση των ειδών και ποιοτήτων του παραγόµενου γλεύκους, µε την 

καταχώρηση κατάλληλων διεπιστηµονικών δεδοµένων.  

 Χρήση τεχνικών Λογικής της Ασάφειας (Fuzzy Logic)296 για την 

«αντιµετώπιση» της εγγενούς ανεπάρκειας και ασάφειας αρκετών κατηγοριών 

                                                 
294 Micro-scale και meso-scale σε επίπεδο Βάσης ∆εδοµένων και G.I.S. και macro-scale analysis σε επίπεδο, 

αρχικά τουλάχιστον, Βάσης ∆εδοµένων. 
295 Για τη Greek Vitis Vinifera Database βλ. Lefort, Roubelaki-Angellaki 2000, 231-239. Βλ. επίσης: 

www.biology.uoc.gr/gvd. Για την ταύτιση αρχαίων ποικιλιών αµπέλου µε µικροδορυφικούς σηµαντές, βλ. 

Manen et al. 2003, 721-729.  
296 Για τη Λογική της Ασάφειας βλ. Zadeh 1965, 338-353 και Burrough , Frank (eds) 1996. 
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δεδοµένων και ιδιαίτερα των γεωγραφικών, µε την απόδοση «ασαφών» 

χωρικών χαρακτηριστικών σε ασαφείς χωρικές οντότητες όπως µαρτυρίες, 

τοπωνύµια κ.ά. 

 Ανάπτυξη πολυµεσικής οπτικοποίησης της χαρτογραφικής πληροφορίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Μαρτυρούµενες εκτάσεις αµπελιών297 

 
ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΜΠΕΛΙΩΝ 

Ανασκαφή αµπελώνα 

στην Ποµπηία 

Ρωµαϊκή Ποµπηία το µεγαλύτερο αµπέλι 2 µόλις 

iugera298  

Πλίνιος Ρωµαϊκή Nomentum 

 

60 iugera  

 

Cato (στις υποδείξεις 

του) 

Ρωµαϊκή  100 iugera  

Εκτίµηση αµπελιών  
µε βάση ανασκαφικά 
δεδοµένα  
 

Ρωµαϊκή (1Ος αι.) Settefinestre  
 

50-100 iugerα 
 

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Κνωσός 10 πλέθρα299  

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Κνωσός 4 πλέθρα 

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Τύλισος 4 πλέθρα 

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Φαιστός 

(συνολική 

έκταση 

αµπελιών) 

8 πλέθρα  

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Μινώα 

(Ακρωτήρι) 

22 πλέθρα 

Επιγραφή Κυδωνίας 

3ου αι. π.Χ 

Ελληνιστική Άπτερα 20 πλέθρα  

Dar S.  Ρωµαϊκή  Σαµάρεια 

Ισραήλ 

1,5-10 dunams300  

 

 

 
                                                 
297 Για συγκεντρωτικά στοιχεία της έκτασης των αµπελιών στη ρωµαϊκή Ιταλία, βλ. Purcell 1985, 7-8. 
298 1 Iugerum = περ. 2520 τ.µ.  
299 1 πλέθρο= 871 τ.µ. Πρβλ. Marangou-Lerat 1995, 12. 
300 1 dunam.=1000 τ.µ. (1 στρέµµα).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Μαρτυρούµενες οινοπαραγωγικές αποδόσεις (ανά µονάδα επιφάνειας αµπελουργικής 

εκµετάλλευσης) 
 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

(ανά µονάδα έκτασης επιφάνειας) 

Varro  Ρωµαϊκή Ιταλία 10cullei/iugerum301.  

 

Varro Ρωµαϊκή Ιταλία 15cullei/iugerum 

  

 

Κάτων Ρωµαϊκή Ιταλία 10 cullei/jugerum 

Πλίνιος Ρωµαϊκή Ιταλία 1)3τόνοι σταφύλια/ 

στρέµµα.  

2)1450-1700 λίτρα 

γλεύκους/στρέµµα 

 

Columella Ρωµαϊκή Ιταλία 210-628/λίτρα/στρέµµα 

Ανασκαφή 

αµπελώνα στην 

Ποµπηία 

Ρωµαϊκή Ποµπηία 10cullei/iugerum 

Dar S.  Ρωµαϊκή  Σαµάρεια 

Ισραήλ 

750-1000 κιλά / dunam (µη 

αρδεύσιµο) 

 

 

 

 

 

                                                 
301 1 culleus=20 αµφορείς (= περίπου 500 λίτρα).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
Εκτιµώµενη παραγωγή γλεύκους ανά οινοπαραγωγική δοµή (σε κιλά) στον Άγιο Θωµά 

 

Α.Α ΟΙΝ. ∆ΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗ 
(σε κιλά) 

HRAGTH2 Άγιοι Απόστολοι 2800 

HRAGTH4 Άγιοι Απόστολοι 700 

HRAGTH3 Άγιοι Απόστολοι 700 

HRAGTH64 Άγιος Αντώνιος 1400 

HRAGTH66 Άγιος Αντώνιος 700 

HRAGTH68 Άγιος Αντώνιος 3500 

HRAGTH63 Άγιος Αντώνιος 1000 

HRAGTH45 Άγιος Γεώργιος 4200 

HRAGTH42 Άγιος Γεώργιος 700 

HRAGTH38 Αδράχτια-Κερά 700 

HRAGTH13 Ακνιδιάς 700 

HRAGTH71 Ακνιδιάς 2800 

HRAGTH14 Ακνιδιάς 1400 

HRAGTH115 Ακνιδιάς 1000 

HRAGTH121 Ανατολικοί  3500 

HRAGTH56 Ανεµόµυλος 700 

HRAGTH122 Βαλαρέσο 1000 

HRAGTH123 Βόλακας 1000 

HRAGTH125 ∆ρόµος 1000 

HRAGTH78 Εντός του οικισµού 2800 

HRAGTH32 Εντός του οικισµού 2800 

HRAGTH33 Εντός του οικισµού 2100 

HRAGTH31 Εντός του οικισµού 2100 

HRAGTH118 Εντός του οικισµού 4200 

HRAGTH35 Εντός του οικισµού 3500 

HRAGTH120 Εντός του οικισµού 1000 

HRAGTH34 Εντός του οικισµού 3500 

HRAGTH119 Εντός του οικισµού 1000 

HRAGTH129 Καλόγερος 1000 

HRAGTH128 Καλόγερος 1000 

HRAGTH62 Κιόνι 700 

HRAGTH82 Κολιακουδιά 700 

HRAGTH81 Κολιακουδιά 700 

HRAGTH 75 Κούλες, Στρουµπή 
Πόρος 

2800 

HRAGTH 85 Κουλουκουδιανά 1400 

HRAGTH 1 Μέλισσα 3500 

HRAGTH 90 Μελισσόκηπος 700 

HRAGTH 89 Μελισσόκηπος 700 

HRAGTH 95 Μεσαµπελίτης 1000 

HRAGTH 110 Μεσαµπελίτης 700 

HRAGTH 93 Μεσαµπελίτης 700 

HRAGTH 94 Μεσαµπελίτης 1000 

HRAGTH 51 Μότος 1400 

HRAGTH 96 Μότος 700 

HRAGTH 101 Μότος 2800 

Α.Α ΟΙΝ. ∆ΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗ 
(σε κιλά) 

HRAGTH52 Μπερίδος 700 

HRAGTH127 Μπερίδος 1000 

HRAGTH54 Μπερίδος 3500 

HRAGTH99 Νταµιά 700 

HRAGTH98 Νταµιά 1000 

HRAGTH37 Παγανιανά 700 

HRAGTH36 Παγανιανά 700 

HRAGTH100 Παγανιανά 2100 

HRAGTH47 Παναγία 
Καρδιώτισσα 

1000 

HRAGTH48 Παναγία 
Καρδιώτισσα 

1000 

HRAGTH70 Παναγία 
Καρδιώτισσα 

700 

HRAGTH69 Παναγία 
Καρδιώτισσα 

3500 

HRAGTH16 Πάνω Χωράφι 700 

HRAGTH17 Πάνω Χωράφι 350 

HRAGTH76 Πετριάς 700 

HRAGTH76 Πετριάς 1000 

HRAGTH76 Πετριάς 700 

HRAGTH102 Πλάκα 700 

HRAGTH103 Πλακούρια 700 

HRAGTH104 Πλακούρια 2800 

HRAGTH15 Πλατιά Στράτα 2100 

HRAGTH22 Πλατύβολο 1000 

HRAGTH73 Πρίνος 1000 

HRAGTH105 Πρίνος 700 

HRAGTH107 Ρίζα 700 

HRAGTH106 Ρίζα 700 

HRAGTH57 Ρογδιού 1000 

HRAGTH59 Ρογδιού 700 

HRAGTH58 Ρογδιού 700 

HRAGTH72 Σαρακήνα 1000 

HRAGTH111 Σαρακήνα 700 

HRAGTH113 Σκάλα 700 

HRAGTH114 Σκάλα 700 

HRAGTH117 Χάλαβρα 700 

HRAGTH27 Χριστός 1400 

HRAGTH21 Χωρδάκια 700 

HRAGTH20 Χωρδάκια 1000 

HRAGTH19 Χωρδάκια 1000 

HRAGTH18 Χωρδάκια 1000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.  
 
Αναλυτικός πίνακας αντιστοίχισης δυναµικότητας παραγωγής σε γλεύκος ανά αµπελουργική 
έκταση µε συγκεκριµένα ποσοτικά πρότυπα για την περιοχή του Αγίου Θωµά. 
 

ΑΑ..ΑΑ    
ΟΟΙΙΝΝ..  

∆∆ΟΟΜΜΗΗΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜ..  

∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜ..  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ

ΣΣ  

ΟΟΙΙΝΝ..  

∆∆ΟΟΜΜΗΗΣΣ    

ΣΣΕΕ  

ΓΓΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΣΣ  

ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  
ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΑΑΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  

ΤΤΗΗΝΝ  
ΕΕΛΛΑΑΧΧΙΙΣΣΤΤΗΗ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
ΓΓΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΥΥΣΣ    

((σσεε  σσττρρ..))  
  [[λλόόγγοοςς  ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς  

220000  κκιιλλάά  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα]]  

ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  
ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΑΑΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  
ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  
ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
ΓΓΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΥΥΣΣ    

((σσεε  σσττρρ..))  
[[λλόόγγοοςς  ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς::  

22..000000  κκιιλλάά  ααννάά  
σσττρρέέµµµµαα]]  

ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  
ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΑΑΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΩΩΝΝ  
ΜΜΕΕ  

ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  
ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΑΑ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  
ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  

[[λλόόγγοοςς  
ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς  
770000  κκιιλλάά  ααννάά  
σσττρρέέµµµµαα]]  

HRAGTH 2 Άγιοι Απόστολοι 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 4 Άγιοι Απόστολοι 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 3 Άγιοι Απόστολοι 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 64 Άγιος Αντώνιος 1400 7 0, 70 2 
HRAGTH 66 Άγιος Αντώνιος 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 68 Άγιος Αντώνιος 3500 17, 5 1, 75 5 
HRAGTH 63 Άγιος Αντώνιος 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 45 Άγιος Γεώργιος 4200 21 2, 10 6 
HRAGTH 42 Άγιος Γεώργιος 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 38 Αδράχτια-Κερά 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 13 Ακνιδιάς 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 71 Ακνιδιάς 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 14 Ακνιδιάς 1400 7 0, 70 2 

HRAGTH 115 Ακνιδιάς 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 121 Ανατολικοί (;) 3500 17, 5 1, 75 5 
HRAGTH 56 Ανεµόµυλος 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 122 Βαλαρέσο 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 123 Βόλακας 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 125 ∆ρόµος 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 78 Εντός του οικισµού 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 32 Εντός του οικισµού 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 33 Εντός του οικισµού 2100 10, 5 1, 05 3 
HRAGTH 31 

 

 

Εντός του  

οικισµούω 

οικισµούω 

 

2100 10, 5 1, 05 3 

HRAGTH 118 Εντός του οικισµού 4200 21 (max) 2, 10 6 
HRAGTH 35 Εντός του οικισµού 3500 17, 5 17, 5 5 
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HRAGTH 120 Εντός του οικισµού 1000 5 0, 50 1 
HRAGTH 34 Εντός του οικισµού 3500 17, 5 1, 75 5 

HRAGTH 119 Εντός του οικισµού 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 129 Καλόγερος 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 128 Καλόγερος 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 62 Κιόνι 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 82 Κολιακουδιά 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 81 Κολιακουδιά 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 75 Κούλες, Στρουµπή 

Πόρος 
2800 14 1, 4 4 

HRAGTH 85 Κουλουκουδιανά 1400 7 0,70 2 
HRAGTH 1 Μέλισσα 3500 17, 5 1, 75 5 

HRAGTH 90 Μελισσόκηπος 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 89 Μελισσόκηπος 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 95 Μεσαµπελίτης 1000 5 0, 50 1, 43 

HRAGTH 110 Μεσαµπελίτης 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 93 Μεσαµπελίτης 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 94 Μεσαµπελίτης 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 51 Μότος 1400 7 0, 70 2 
HRAGTH 96 Μότος 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 101 Μότος 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 52 Μπερίδος 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 127 Μπερίδος 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 54 Μπερίδος 3500 17, 5 1, 75 5 
HRAGTH 99 Νταµιά 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 98 Νταµιά 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 37 Παγανιανά 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 36 Παγανιανά 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 100 Παγανιανά 2100 10, 5 1, 05 3 
HRAGTH 47 Παναγία 

Καρδιώτισσα 
1000 5 0, 50 1, 43 

HRAGTH 48 Παναγία 

Καρδιώτισσα 
1000 5 0, 50 1, 43 

HRAGTH 70 Παναγία 

Καρδιώτισσα 
700 3, 5 0, 35 1 
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HRAGTH 69 Παναγία 

Καρδιώτισσα 
3500 17, 5 1, 75 5 

HRAGTH 16 Πάνω Χωράφι 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 17 Πάνω Χωράφι 350 1, 75 (min) 0, 18 0, 50 
HRAGTH 76 Πετριάς 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 76 Πετριάς 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 76 Πετριάς 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 102 Πλάκα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 103 Πλακούρια 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 104 Πλακούρια 2800 14 1, 4 4 
HRAGTH 15 Πλατιά Στράτα 2100 10, 5 1, 05 3 
HRAGTH 22 Πλατύβολο 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 73 Πρίνος 1000 5 0, 50 1, 43 

HRAGTH 105 Πρίνος 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 107 Ρίζα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 106 Ρίζα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 57 Ρογδιού 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 59 Ρογδιού 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 58 Ρογδιού 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 72 Σαρακήνα 1000 5 0, 50 1, 43 

HRAGTH 111 Σαρακήνα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 113 Σκάλα 700 3, 5 0, 35 1 

HRAGTH 114 Σκάλα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 117 Χάλαβρα 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 27 Χριστός 1400 7 0, 70 2 
HRAGTH 21 Χωρδάκια 700 3, 5 0, 35 1 
HRAGTH 20 Χωρδάκια 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 19 Χωρδάκια 1000 5 0, 50 1, 43 
HRAGTH 18 Χωρδάκια 1000 5 0, 50 1, 43 

ΣΥΝΟΛΟ 115,750 290 26, 43 60 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

ΑΑΑ: Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 

AA: Archäologischer Anzeiger 

ACS: Agriculturae Conspectus Scientificus 

Α∆ : Αρχαιολογικό ∆ελτίο 

ΑΕΜΘ: Αρχαιολογικό Έργο Μακεδονίας Θράκης 

Anal.Chem.: Analytical Chemistry (American Chemistry Society) 

AJA : American Journal of Archaeology 

AOF: Archiv für Orient. Forschung 

BAR : British Archaeology Reports  

BASOR: Bulletin of the American Schools of Oriental Research  

BASP: The Bulletin of the American Society of Papyrologists 

BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique  

BICS: Bulletin of the Institute of Classical studies 

BSA: Annual of the British School at Athens 

CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum 

CurrAnthr: Current Anthropology 

Inscr.Cret.: Inscriptiones Creticae 

ΚρητΧρον: Κρητικά Χρονικά 

MBAH: Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte 

MonAnt: Monumenti Antichi 

OJA: Oxford Journal of Archaeology 

ΠΑΕ: Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 

PEQ: Palestine Exploration Quarterly 

JRA: Journal of Roman Archaeology 

IJGIS: International Journal of Geographical Information Systems 

JRPS: Journal of Roman Pottery Studies 

JRS: Journal of Roman Studies 

JWR: Journal of Wine Research 

ZPE: Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 

JSA: Journal of Social Archaeology  

JSOT/ASOR: Journal for the Study of the Old Testament/The Annual of the American Scools of Oriental 

Research 

REG: Revue des Etudes Grecques 

SAA: Society for American Archaeology 

SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum 

SIG: Sylloge inscriptionum graecarum (Dittenberger) 

SIRC: Spatial Information Research Centre (Annual Colloquium) 

SSD: Proceedings of Symposium on Large Spatial Databases 

UF: Ugarit-Forschungen 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Πίνακας 1 Α. ∆ιασπορά της εξηµέρωσης και της εξάπλωσης της οινοφόρου αµπέλου 

(Vitis Vinifera ) και κατανοµή των αρχαιολογικών ενδείξεων για την 

πρώιµη εµφάνιση οίνου (McGovern 2003, fig.3). 

Β. Από την εικονογραφία των  δοµών οινοποίησης στην Αίγυπτο την 

Εποχή του Χαλκού (Frankel 1999). 

 

Πίνακας 2 Α .Τύποι µινωικών ληνών στην Κρήτη (Kopaka, Platon 1993). 

 Β. Γεωγραφική κατανοµή των µινωικών ληνών στην  Κρήτη (Kopaka, 

Platon 1993, µε προσθήκες). 

 

Πίνακας 3 Απεικονίσεις οινοπαραγωγικών δοµών στους ιστορικούς χρόνους. 

 

Πίνακας 4 Εργαστήρια παραγωγής κρητικών αµφορέων (οι θέσεις από Marangou-Lerat 

2002). 

 

Πίνακας 5 Εξαγωγή κρητικών αµφορέων στα ρωµαϊκά χρόνια (οι θέσεις από 

Marangou-  Lerat 2002). 

 

Πίνακας 6 Τοπογραφικό διάγραµµα και κατόψεις ρωµαϊκών λαξευτών τάφων στον 

οικισµό  του Αγίου Θωµά (ΚΓ΄ ΕΠΚΑ). 

 

Πίνακας 7 Άγιος Θωµάς. Ρωµαϊκοί λαξευτοί τάφοι, ο ναός του Αγίου Ιωάσαφ 

(αρχικά: ρωµαϊκός  λαξευτός τάφος). Η επιγραφή στο ιερό της ∆ήµητρας 

και  της Κόρης. 

 

Πίνακας 8 Συγκρότηµα λαξευτών δοµών οινοποίησης από την περιοχή της 
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Πίνακας 9 Κατόψεις λαξευτών οινοπαραγωγικών δοµών (Frankel 1999). 

 

Πίνακας 10 Α. Η καλλιέργεια αµπελιού στην περιοχή του Αγίου Θωµά. 

Β. Καλλιεργούµενο και ηµιαυτοφυές αµπέλι στην περιοχή του Αγίου 

Θωµά. 



 

 

178

 
Πίνακας 1 

Α .∆ιασπορά της εξηµέρωσης και της εξάπλωσης της οινοφόρου αµπέλου (Vitis Vinifera ) και 

κατανοµή των αρχαιολογικών ενδείξεων για την πρώιµη εµφάνιση οίνου (McGovern 2003, fig.3) 

Β.Από την εικονογραφία των  δοµών οινοποίησης στην Αίγυπτο την Εποχή του Χαλκού (Frankel 

1999, appendix) 
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Α. Τύποι µινωικών ληνών στην  Κρήτη (Kopaka, Platon 1993).

Β. Γεωγραφική κατανοµή των µινωικών ληνών στην Κρήτη (Οι θέσεις από Kopaka, Platon 1993, µε 

προσθήκες). 
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Εικόνα 1

Απεικονίσεις δοµών οινοποίησης στους ιστορικούς χρόνους.
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Εργαστήρια παραγωγής κρητικών αµφορέων (οι θέσεις από Marangou-Lerat 2002).
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Εξαγωγή κρητικών αµφορέων στα ρωµαϊκά χρόνια (οι θέσεις από Marangou-Lerat 2002).
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Πίνακας 6 

Τοπογραφικό διάγραµµα και κατόψεις ρωµαϊκών (;) λαξευτών τάφων στον οικισµό  του Αγίου Θωµά (ΚΓ΄ 

ΕΠΚΑ). 
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Πίνακας 7

Άγιος Θωµάς.  Ρωµαϊκοί (;) λαξευτοί τάφοι, ο ναός του Αγίου Ιωάσαφ (αρχικά: ρωµαϊκός  λαξευτός 

τάφος). Κάτω δεξιά: Η επιγραφή στο ιερό της ∆ήµητρας και  της Κόρης. 
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Συγκρότηµα λαξευτών δοµών οινοποίησης από την περιοχή της Μελισσανής. 
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Κατόψεις λαξευτών οινοπαραγωγικών δοµών (Frankel 1999) 
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Α. Η καλλιέργεια αµπελιού στην περιοχή του Αγίου Θωµά 

 

Β. Καλλιεργούµενο και ηµιαυτοφυές αµπέλι στην περιοχή του Αγίου Θωµά 


