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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι αρχαιολογικές επιφανειακές έρευνες δεν αποτελούν πλέον μόνο μια τάση. Είναι 

από τις πιο διαδεδομένες επιστημονικές μεθόδους έρευνας που ενδείκνυνται για την 

επισκόπηση μεγάλων εκτάσεων. Οι μεθοδολογίες που υιοθετούνται κατά περίπτωση 

καθιστούν συστηματική την καταγραφή των δεδομένων και γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο 

συνολικά αξιόπιστη και αξιοποιήσιμη. Η αντίστοιχη έρευνα στην περιοχή του Βροκάστρου 

εντόπισε και κατέγραψε, με διεπιστημονική προσέγγιση, χώρους-θέσεις φέροντες 

αρχαιολογικά τεκμήρια, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την τουρκοκρατία. Η 

μελέτη της παραπάνω έρευνας αποτέλεσε αφορμή της παρούσας εργασίας.  

Η επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα στο Βρόκαστρο κάλυψε μια έκταση 50km2 

υιοθετώντας σαφή μεθοδολογία και συνεπές σύστημα καταγραφής του μεγέθους των 

θέσεων, της κατάστασης διατήρησης, των γεωγραφικών και τοπογραφικών τους 

χαρακτηριστικών και συγκέντρωσε παρατηρήσεις σχετικές με τη σύγχρονη χρήση γης και 

τη βλάστηση. Πρόκληση και συνάμα σκοπός της εργασίας η διαχρονική συσχέτιση 

γεωγραφικής κατανομής, χρήσης και μεγέθους των αρχαιολογικών θέσεων, με την 

παράλληλη εξέταση και διερεύνηση των παράγοντων που εν δυνάμει συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της εκάστοτε οργάνωσης, χρήσης του χώρου και του τοπίου, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές συνιστώσες όσο και τις γενικά αποδεκτές ερμηνευτικές 
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προσεγγίσεις για τις τάσεις της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης της εκάστοτε περιόδου 

σε ολόκληρη την Κρήτη. 

Για την πλήρωση των στόχων μας δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

οργάνωσης της πληροφορίας που επιτρέπει τη διατύπωση και ανάκτηση σύνθετων 

ερωτημάτων χρήσης και χρονολόγησης της κάθε θέσης, των σύγχρονων τοπογραφικών 

χαρακτηριστικών που τη συνοδεύουν, παρέχοντας έτσι δυνατότητες σύγκρισης και 

στατιστικών παρατηρήσεων. Επιπλέον, η αρχαιολογική ή και ιστορική ταυτότητα των 

θέσεων τεκμηριώνεται με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές και συγκεντρωτικές 

συνοπτικές επιστημονικές αναφορές σε κείμενο. Επιλεγμένα ερωτήματα της βάσης 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεσή της με το Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών. Με την εισαγωγή τους σε αυτό οι αρχαιολογικές θέσεις απέκτησαν 

γεωγραφική ακρίβεια εντοπισμού χωρίς να χάσουν τις άλλες προσδιοριστικές τους 

ιδιότητες. Το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα μας επέτρεψε να διαχειριστούμε τη 

χαρτογραφική πληροφορία και να πειραματιστούμε σε χωρικές και γεωστατιστικές 

αναλύσεις για να διαπιστώσουμε αν και σε τι βαθμό οι περιβαλλοντικές μεταβλητές 

επηρέασαν την κατανομή των θέσεων στο χώρο και επηρέασαν την χωροταξική τους 

οργάνωση. 
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ABSTRACT 
 

 Archaeological surface surveys are not just a trend. They come to be one of the most 

widespread scientific research methods suitable for extensive areas. Several adopted 

methodologies systematize data recording in a way that they become totally reliable and 

utilized. Respectively the “Vrokastro Survey Regional Project” located and recorded 

interdisciplinary, sites with archaeological evidence, from Prehistoric to Ottoman period. 

The former study was the occasion of this work. 

 The “Regional Surface Survey Project” covered an area of 50 Km2 following a 

distinctive methodology and a consistent data recording system of the sites’ dimensions, 

the preservation condition and the geographic and topographic characteristics, collecting 

observations on modern land use and vegetation. The challenge and at the same time goal 

of our study was the diachronic correlation of geographic allocation, use and size of the 

archaeological sites together with the examination and exploration of influences that 

contributed to the formation of any land use system and environmental exploitation. This 

we did, taking into consideration both the environmental resultants and the generally 

accepted interpretations about social and political trends of any period, all over the island 

of Crete. 

 To accomplish our goals we created an integrated system for the administration 

and organization of the data. This system allows the construction and recall of complicated 
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queries related to the function and chronology of each site, as well as the topographic 

characteristics that come with them, giving us the potential of comparison and statistical 

observations. Furthermore, the archaeological and historical identity of the sites is 

documented with the relative bibliographical references and scientific summarized reports 

in text. Selected queries have been used to connect the database to the GIS software. As 

soon as they were imported they got geographical location accuracy without losing any of 

their attributes. GIS allowed us to administrate the cartographic information and to 

experiment in locational and geostatistical analyses, so that we discover if and in what 

scale the environmental variables affected and determined the organization and utilization 

of space and landscape.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ο Σκοπός της Έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία μελετά μια αντιπροσωπευτική περίπτωση συστηματικής 

επιφανειακής έρευνας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά της από τη μια και χωρικές 

και τοπογραφικές παραμέτρους από την άλλη, προκειμένου η σύνθεσή τους να 

αποκαταστήσει την οργάνωση και χρήση του χώρου και του τοπίου. 

 

Ειδικότερα κινηθήκαμε σε δυο άξονες: 

Συγχρονικά: 

o εντοπισμός προτύπων εγκατάστασης των θέσεων στην επιφάνεια έρευνας 

o καθορισμός προτύπων ζωνών εκμετάλλευσης  

o αξιολόγηση και έλεγχος της σημασίας των θέσεων 

 

Διαχρονικά: 

o αποτύπωση, ανάλυση και τεκμηρίωση των αλλαγών στην χωρική κατανομή των θέσεων 

και τις αντίστοιχες σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους ή και με το περιβάλλον 

o σύγκριση των τάσεων κατανομής σε συνάρτηση με τοπογραφικά, υδρολογικά και 

γεωλογικά χαρακτηριστικά 

o έλεγχος και αξιολόγηση του μοντέλου ζωνών εκμετάλλευσης των μεγάλων θέσεων μέσα 

από τη διαχρονική εξέταση της έκτασης και του χαρακτήρα τους 

 

Η οργάνωση της μελέτης των εντοπισμένων αρχαιολογικών θέσεων στο τοπίο, σε 

σχέση με το μέγεθος, το λειτουργικό χαρακτήρα και τη σημασία τους, κρίνεται απαραίτητη 

για να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε την εξελικτική διαδικασία των 

χωροταξικών μετασχηματισμών. Επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε το ζήτημα των 

οικιστικών σταθερότυπων εγκατάστασης και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον.  

 

 Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι αφορούν στα εξής θέματα:  

- ανάλυση των σχέσεων των αρχαιολογικών θέσεων που χρονολογούνται στην ίδια 

περίοδο (από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη Γεωμετρική περίοδο), βάσει του 

μεγέθους, του λειτουργικού τους χαρακτήρα και της τοποθεσίας τους 

- διερεύνηση της εξελικτικής διαδικασίας των χωρικών και κοινωνικών 

μετασχηματισμών, μέσα από αναλύσεις του συνόλου των θέσεων της κάθε 
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χρονολογικής περιόδου σε σχέση με την επόμενη. Για τις σχετικές αναλύσεις 

λαμβάνονται υπόψη χωρικές μετατοπίσεις, αλλαγή έκτασης και λειτουργικού 

χαρακτήρα των θέσεων 

- συσχέτιση θέσεων και γεωμορφολογίας για να ελέγξουμε την υπόθεση ότι 

υπάρχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις κατοίκησης σε συγκεκριμένες περιόδους σε 

ότι αφορά τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά  του τοπίου 

- εφαρμογή αναλύσεων απόστασης προκειμένου να αναγνωριστούν διαφορετικά 

πρότυπα κατανομής των θέσεων. Χρησιμοποιούνται τοπογραφικά και 

αρχαιολογικά χαρακτηριστικά των θέσεων που σηματοδοτούν τον εντοπισμό 

τους. Υπολογίζεται δηλαδή η απόσταση από την ακτή σε συνάρτηση με τα 

υψόμετρα και η μέση απόσταση από πηγές και ποτάμια 

- πειραματισμός σε αναλύσεις ορατότητας για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι 

μεγαλύτερες σε μέγεθος θέσεις πιθανά να επιλέχθηκαν για την οπτική τους 

εμβέλεια 

- τέλος αξιολόγηση των αγροτικών δυναμικών εκμετάλλευσης. Με τη χρήση τη 

ανάλυσης δαπάνης ενέργειας/χρόνου μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη 

αναπαράσταση των στοιχείων που περιβάλλουν τις θέσεις. Στην περίπτωσή μας 

εφαρμόζουμε το μοντέλο της ζώνης εκμετάλλευσης στην απόσταση της μισής ώρα 

από τη θέση και υπολογίζουμε την έκταση της εν δυνάμει καλλιεργήσιμης γης. 

 

 

1.2 Η Δομή της Εργασίας 

 

 Μετά την εισαγωγή και τη διατύπωση του σκοπού της εργασίας, το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στην αρχαιολογία του τοπίου και τη θεωρία που την υποστηρίζει για 

να συνεχίσει με την αρχαιολογική έρευνα επιφανείας, ως μια μορφή έρευνας που 

εντάσσεται στα πλαίσια της παραπάνω θεωρίας. Περιγράφεται η γένεσή της, οι μορφές της 

και ο χαρακτήρας της και συνδέεται με την οικιστική αρχαιολογία και τις μελέτες 

οικιστικών προτύπων για να γίνει λόγος στη συνέχεια για τον σχεδιασμό της, τα είδη 

επιφανειακών ερευνών, τις στρατηγικές δειγματοληψίες που ακολουθούνται, τις δυσχέρειες 

στην εφαρμογή της και τα προβλήματα στις ερμηνευτικές της προσεγγίσεις. Κρίνουμε 

απαραίτητη την παράθεση κάποιων παραδειγμάτων από τη Μεσόγειο, την Ελλάδα και την 

Κρήτη, κλείνοντας το κεφάλαιο με μια συνολική και συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων τους. 
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 Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο παρατίθενται οι στόχοι 

και τα ζητήματα μεθοδολογίας της επιφανειακής έρευνας στο Βρόκαστρο. Γίνεται αναφορά 

ειδικότερα στο ζήτημα του ορισμού της θέσης όπως το έχουν αντιληφθεί οι ερευνητές του 

Βροκάστρου, στην ιστορία και τη χρονολόγηση των εγκαταστάσεων και τέλος στα 

συμπεράσματα της έρευνας. Το δεύτερο μέρος αφορά στη διαπραγμάτευση του θέματος της 

εργασίας μας: «Οργάνωση και χρήση του χώρου στην περιοχή του Βροκάστρου», οι στόχοι, 

οι επιλογές και οι αποφάσεις για τη διαχείριση των δεδομένων. Διατυπώνεται η σύλληψη 

της μεθοδολογίας και η προσέγγιση του θέματος με βασικά εργαλεία τη βάση δεδομένων, 

το πρόγραμμα του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και το παγκόσμιο γεωγραφικό 

σύστημα εντοπισμού. 

 Η βάση δεδομένων αναλύεται στο τέταρτο κεφάλαιο, καθώς διαπραγματεύεται τη 

μελέτη απαιτήσεων, το σκοπό που καλείται να εκπληρώσει και τους χρήστες του 

συστήματος που δύναται να εξυπηρετήσει. Ακολουθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι 

παραδοχές και εξαρτήσεις που κατεύθυναν το σχεδιασμό της βάσης. Τη βασική οργάνωση 

των δεδομένων διαδέχεται η σχεδίαση και το εννοιολογικό μοντέλο, η ανάλυση και η 

περιγραφή των οντοτήτων και των γνωρισμάτων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι σχέσεις 

των οντοτήτων και παρατίθεται το διάγραμμα της τεχνικής υλοποίησης της σχεδίασης, οι 

εντολές δημιουργίας των πινάκων, τα είδη των επερωτήσεων καθώς και οι ίδιες οι 

επερωτήσεις που έχουν γίνει στο σύστημα. 

 Η έννοια, η χρήση και οι θεωρίες των αναλύσεων που εφαρμόζονται από το 

λογισμικό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών αναλύονται στο πέμπτο κεφάλαιο. 

Προσδιορίζονται οι σημασίες των χαρτογραφικών δεδομένων και της ψηφιακής 

χαρτογραφίας, γίνεται αναφορά στην ιστορία της συσχέτισης της αρχαιολογίας με τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και παρατίθενται παρόμοιες με τη δική μας, 

εφαρμογές. Η μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθεί και συνοδεύεται από τη θεωρία των 

χωρικών αναλύσεων για την αναζήτηση των προτύπων κατοίκησης και τη θεωρία των 

χωρικών στατιστικών αναλύσεων για τον καθορισμό του κοινωνικού τοπίου. Στη συνέχεια 

γίνεται η διαπραγμάτευση του θέματος του μεγέθους θέσεων και της πιθανής τους 

συσχέτισης με επικράτειες για να συνεχιστεί με τις αναλύσεις που εφαρμόζονται στις 

μεγαλύτερες θέσεις. 

  Η διακοινοτική χωρο-οργάνωση και οι ζώνες εκμετάλλευσης των προϊστορικών 

εγκαταστάσεων στο Βρόκαστρο ξετυλίγονται στο έκτο κεφάλαιο. Αναλύεται για κάθε 

περίοδο η κατανομή και τα χαρακτηριστικά των θέσεων, οι μεταβολές στην κατανομή 

κατοίκησης, η εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων από τις μεγάλες θέσεις, οι ζώνες 
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κοινοτικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης και εξετάζεται η ορατότητα των θέσεων. Η ενότητα 

κάθε περιόδου κλείνει με ερμηνευτικές προσεγγίσεις διακοινοτικής οργάνωσης. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια διαχρονική προσέγγιση της κατανομής των 

θέσεων λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα σε υδρολογικά στοιχεία, την ποσοστιαία 

κατανομή γεωλογικών πετρωμάτων και τις καλλιεργήσιμες ζώνες κοινοτικής 

εκμετάλλευσης.   

 Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και την κριτική αξιολόγηση του 

όγδοου κεφαλαίου, όπου γίνεται αρχικά μια γενική ανασκόπηση, στη συνέχεια 

αντιπαραβάλλονται τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας με αυτά που προέκυψαν 

κατά την εκπόνηση της εργασίας μας με τη χρήση του GIS. Τέλος επιχειρείται μια κριτική 

αποτίμηση του έργου μας με την αναφορά σε περαιτέρω δυνατότητες και προοπτικές 

ανάπτυξής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

      ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

 
 
2.1 Αρχαιολογία του Τοπίου 

 

 Στην έννοια «τοπίο» έχουν αποδοθεί διάφορες ερμηνείες και η ακριβή της σημασία 

έχει επανειλημμένα αλλάξει1. «Τοπίο» μπορεί να σημαίνει τοπογραφία, γεωλογικοί 

σχηματισμοί, τόπος διαμονής ανθρώπων ή περιοχή ορατή από ένα άλλο σημείο2. Το τοπίο 

μπορεί να γίνεται αντιληπτό ως αντικείμενο, εμπειρία ή αναπαράσταση ή και όλα αυτά 

μαζί ταυτόχρονα. Η σύγχρονη δυτική αίσθηση του τοπίου είναι ο συνδυασμός της 

αντίληψης του κόσμου ως εικόνα και ως αντικείμενο, με τον άνθρωπο ως εξωτερικό 

παρατηρητή. 

Κατά την αγγλική ερευνητική παράδοση το τοπίο ερμηνευόταν στον 20ο αι. ως ένα 

παλίμψηστο υλικών ιχνών, ένα συνονθύλευμα φυσικών και τεχνητών χαρακτηριστικών, 

διαθέσιμο στο παρόν3. Από τη δεκαετία του ’60 εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για την 

ανάλυση των αρχαιολογικών κατανομών λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές 

μεταβλητές προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τάσεις για συγκεκριμένους τύπους 

εδαφών, υψομέτρων και εγγύτητας σε πηγές4.  

Η εξέλιξη της μελέτης του τοπίου πέρασε μέσα από διαφορετικές  φάσεις, όπως αυτή 

της έρευνας πεδίου, τις τεκμηριωμένες μελέτες, τις χαρτογραφικές αναλύσεις, την 

επιλεκτική ανασκαφή. Κατά τον Barrett5 μέσα από τις αναλύσεις του τοπίου μπορεί να 

προκύψει η ιστορία των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο τοπίο και επομένως το έχουν 

επηρεάσει, συνήθως όμως απέχει πολύ από τις ζωές των ανθρώπων που ζούσαν εκεί. 

Γενικά, αυτός ο κλάδος της αρχαιολογίας αντιμετωπίστηκε εμπειριοκρατικά και μόνο την 

τελευταία δεκαετία το τοπίο έγινε αντικείμενο θεωρητικών συλλογισμών. 

 Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της αρχαιολογίας του τοπίου έδωσε η εμφάνιση της 

ανθρωπογεωγραφίας, που επικεντρωνόταν στον πολιτισμό και τις κοινωνικές σχέσεις, την 

πολιτική, την ταυτότητα και την εμπειρία6.   

                                                 
1Thomas J., 2001, Archaeologies of Place and Theory, in Archaeological theory today, Cambridge. 
2Olwig, K., 1993, Sexual Cosmology: nation and landscape at the concpetual interstices of nature and culture; or, what 
does landscape really mean. Landscape: Politics and Perspectives. B. Bender. Oxford, Berg: 307 και  
3 Roberts, B. K., 1996, Landscapes of settlement: prehistory to the present, London, 79. 
4Thomas J., 2001, Archaeologies of Place and Theory, in Archaeological theory today, Cambridge. 
5 Barrett, J.C., 1999, Chronologies of landscape. In The archaeology and anthropology of landscape: Shaping your 
landscape, London, 26. 
6 Gregory, D., Urry, J., 1985, Social Relations and Social Space, London. 
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Οι αρχαιολόγοι ερευνούν τα τοπία του παρελθόντος αντιμετωπίζοντάς  τα αρχικά 

ως αποτέλεσμα γεωλογικών σχηματισμών, τύπων εδαφών, ζωνών βροχόπτωσης και τύπων 

βλάστησης. Στη συνέχεια μελετούν πως αυτά τα φαινόμενα γίνονταν αντιληπτά από τους 

ανθρώπους του παρελθόντος7. Το τοπίο προσφέρεται ως το κατάλληλο πλαίσιο εργασίας 

για να ερευνηθεί η κοινωνική ζωή διαχρονικά και ειδικά στην αρχαιολογία, γιατί 

ενσωματώνονται σε αυτό διάφορες μορφές πληροφορίας και διαφορετικές διαστάσεις και 

απόψεις της ανθρώπινης ζωής. Η νέα προσέγγιση της αρχαιολογίας του τοπίου αναζητά 

την αναγνώριση καταλοίπων ανθρώπινης δραστηριότητας στην ύπαιθρο, όχι μόνο για την 

αποκατάσταση οικονομικών συστημάτων αλλά και για να διερευνηθεί η αντίληψη των 

ανθρώπων αυτών για το τοπίο της υπαίθρου8. 

Τα τοπία δεν είναι συνώνυμα των φυσικών περιβαλλόντων. Είναι αποτέλεσμα 

σύνθεσης πολιτιστικών συστημάτων και ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον. 

Με την προσέγγιση του τοπίου παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες πολλοί 

ερευνητές που προσανατολίζονται σε διαφορετικά ερευνητικά θέματα μπορούν να 

συμβάλλουν στην κατανόηση προτύπων του παρελθόντος σε ότι αφορά την πολιτιστική 

αφομοίωση και αλλαγή9. 

Οι ιστορικοί οικολόγοι υποστηρίζουν ότι κοινωνικές και ιστορικές δομές, όπως η 

κοινωνική τάξη, η οικογένεια ή άλλες ομάδες σε συνδυασμό με φυσικές δομές, όπως το 

κλίμα, η γεωλογία και η τοπογραφία καθορίζουν το τοπίο. Ερευνώντας τα κοινωνικά όρια, 

λαμβάνουν υπόψη τους τις αλληλεπιδράσεις διαφορετικών κοινοτήτων και τις συνέπειες 

αυτών των σχέσεων πάνω στο τοπίο. Οι εκτιμήσεις τους πάνω στο χαρακτήρα των αλλαγών 

στο τοπίο, εξαρτώνται από το χρόνο και την κλίμακα ανάλυσης και απεικονίζουν 

δυναμικές του τοπίου10. 

 

 

2.2 Αρχαιολογική Έρευνα Επιφανείας 

 

 Μια πολύ διαδεδομένη μορφή έρευνας τα τελευταία τριάντα χρόνια, που 

εφαρμόζεται στα πλαίσια της αρχαιολογίας του τοπίου, φαίνεται να υποσκελίζει την 

ανασκαφή, και είναι η επιφανειακή έρευνα11. Η ίδια η έκφραση αλλά και ο αγγλικός όρος 

«survey» παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία και τύπους ερευνών που λαμβάνουν χώρο 

                                                 
7 Thomas J., 2001, Archaeologies of Place and Theory, in Archaeological theory today, Cambridge, 171. 
8 Thomas J., 2001, Archaeologies of Place and Theory, in Archaeological theory today, Cambridge, 181. 
9 Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L., 2001, An Archaelogy of Landscapes: Perspectives and 
Directions, Journal of Archaeological Research, V. 9, No. 2, 160-161. 
10 Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L., 2001, An Archaelogy of Landscapes: Perspectives and 
Directions, Journal of Archaeological Research, V. 9, No. 2, 167. 
11 Renfrew, C., Bahn, P., 1991, Archaeology. Theory, Methods and Practice, London. 
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στην επιφάνεια του εδάφους. Η επιφανειακή έρευνα ωστόσο είναι ένα μέρος, μια 

συνιστώσα της ερευνητικής μεθοδολογίας των ερευνών επιφανείας12.  

 Επιστήμες όπως η γεωλογία, η χαρτογραφία και η βοτανολογία εγκαινίασαν την 

έρευνα πεδίου στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και αρχές του ’70.  Την ίδια εποχή η 

αρχαιολογία και η ανθρωπολογία στην Αμερική απέκτησαν ένα δεσμό με μια νέα μέθοδο 

και μια νέα θεωρία. Κάνει την εμφάνισή της η πολιτισμική οικολογία και η Νέα 

Αρχαιολογία. Αρχές του ’80, η αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα μετατράπηκε γρήγορα 

σε αυτόνομο κομμάτι αρχαιολογικής διαδικασίας και απέκτησε επιστημονική προσέγγιση. 

Οι πρώτες επιφανειακές έγιναν στα πλαίσια της διάδοσης των επιστημονικών θεωριών της 

Νέας Αρχαιολογίας. Παράλληλα αυξήθηκαν οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις μέσα από τη 

γενίκευση της χρήσης αεροφωτογραφίας και των δορυφορικών εικόνων και αποκτήθηκε η 

επίγνωση ότι  είναι αδύνατη η ανασκαφή τους.  

Σε ότι αφορά την αρχαιολογία η αναγνώριση εδάφους αποτελούσε πάντα ένα 

προκαταρκτικό στάδιο στα πλαίσια αναζήτησης κατάλληλων θέσεων για ανασκαφή13 και 

κατ’ αυτή την έννοια προηγήθηκε ως μέθοδος από αυτή της επιφανειακής έρευνας. Σήμερα 

όμως η επιφανειακή έρευνα έχει εξελιχθεί σε ένα ανεξάρτητο πεδίο έρευνας που 

εφαρμόζεται σε καθορισμένες περιοχές, με δική της μεθοδολογική διαδικασία, κατά την 

οποία συλλέγονται πληροφορίες για την τοποθεσία, την κατανομή και την οργάνωση 

πολιτισμών του παρελθόντος. Επιπλέον, επιτρέπει τη συλλογή ποικίλων πληροφοριών, 

γίνεται γρήγορα, οικονομικά και είναι μη καταστροφική. Στοχεύει στη μελέτη της 

κατανομής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο, τη συγκρίνει με αυτή άλλων 

περιοχών και αναζητά διαχρονικά δημογραφικές αλλαγές14. 

 Διαδοχικά η νέα αυτή έρευνα εξελίσσεται και μεταλλάσσεται σε ένα νέο είδος 

έρευνας που σε αντιδιαστολή με τον παγιωμένο χαρακτήρα των ανασκαφών επιτρέπει τη 

διεπιστημονική προσέγγιση και την ενσωμάτωση παράλληλων μελετών σε πεδία όπως η 

ανθρωπολογία, η εθνοαρχαιολογία, η ιστορική γεωγραφία, οι γεωφυσικές διασκοπήσεις.  

Έτσι, η επιφανειακή έρευνα αποκτά ευρύτερους και πιο σύνθετους στόχους μελετώντας τη 

διαχρονική σχέση των ανθρώπων με τα περιβάλλοντά τους αποκτώντας έναν 

περιβαλλοντικό και οικολογικό προσανατολισμό.  

Στα πλαίσια αυτού του χαρακτήρα έρευνας, τονώθηκε το ενδιαφέρον για νεότερες 

ιστορικές περιόδους όπως η Ενετική, η Αραβική, η Οθωμανική. Τέλος αυξήθηκε η χρήση 

                                                 
12 Stanish, C., 2003, A Brief Americanist Perspective on Settlement Archaeology in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology : Old World and New World perspectives, Los Angeles, 161. 
13 Cherry, J.F., 2003, Archaeology Beyond the Site: Regional Survey and Its Future in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los Angeles, 137-159. 
14 Ammermann A., 1981, Surveys in Archaeological Research, Annual Review of Anthropology, Vol. 10, 63-64. 
Stable URL: http://www.jstor.org/view/00846570/di980520/98p00752/0 
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σχεσιακών βάσεων δεδομένων, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ιστοσελίδων 

στο διαδίκτυο για την αποθήκευση, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων αντίστοιχα. 

Χρησιμοποιείται μάλιστα και μια σειρά εργαλείων που συνάδουν στην ερμηνευτική 

προσέγγιση όπως: το Παγκόσμιο Γεωγραφικό Σύστημα Εντοπισμού (Global Positioning 

System), οι γεωφυσικές διασκοπήσεις, η δορυφορική τηλεπισκόπηση, η αεροφωτογραφία. 

 

 

2.3 Έρευνα επιφανείας και Οικιστική Αρχαιολογία 

 

Η σύλληψη των πρώτων επιφανειακών ερευνών ξεκίνησε ως επέκταση των 

μεθοδολογιών για την ανακάλυψη μιας θέσης σε μια ευρύτερη περιοχή. Χωρίς ένα 

θεωρητικό πλαίσιο για την καθοδήγηση ανακάλυψης θέσεων, η έρευνα για θέσεις δεν ήταν 

τίποτε άλλο από μια άσκηση καταγραφής θέσεων σε καταλόγους για κάθε περιοχή. Αυτή η 

αντίληψη άλλαξε στη δεκαετία του ’50 και αρχές του ΄60. Η θεωρία της πολιτισμικής 

οικολογίας έδινε έμφαση όχι μόνο στις μεγάλες θέσεις αλλά και σε ολόκληρο το οικιστικό 

σύστημα της εκάστοτε περιοχής. Με λίγα λόγια ήταν αδύνατο να γίνει κατανοητή η εξέλιξη 

του πολιτισμού χωρίς να ελέγχεται όλο το εύρος της χρήσης γης από τον άνθρωπο σε μια 

περιοχή και των περιβαλλοντικών συμφραζομένων στο οποίο ζούσαν15.  

 

 

2.4 Μελέτες Διασποράς και Οικιστικά Πρότυπα 

 

Στις αρχές του 20ου αι., Βρετανοί γεωγράφοι και αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν για 

πρώτη φορά χάρτες κατανομής (Crawford 1912, 1922, Fleure και Whitehouse 1916, Daniel 

1964, Goudie 1987). Εντοπίζοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο, άρχισαν να 

αιτιολογούν τις κατανομές των θέσεων με όρους γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Αυτή η 

σχέση του τοπίου με την κατανομή των θέσεων ως προϊόν περιβαλλοντικού 

ντετερμινισμού, προβλημάτισε  αρκετά τους ερευνητές, των αρχών του 20ου αι. 

Η έρευνα για αρχαιολογικά οικιστικά πρότυπα στα τέλη του ’40 και τις αρχές του 

’50 ήταν απόγονος των πρώτων μελετών κατανομής16. Η σύγχρονη οικιστική αρχαιολογία 

εγκαινιάστηκε από τον Willey17 στην κοιλάδα Viru, του Περού, όπου για πρώτη φορά 

                                                 
15 Stanish, C., 2003, A Brief Americanist Perspective on Settlement Archaeology in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los Angeles, 163. 
16 Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L., 2001, An Archaelogy of Landscapes: Perspectives and 
Directions, Journal of Archaeological Research, V. 9, No.2, 168. 
17 Willey, G. R., 1953 Prehistoric Settlement Patterns in the Viru Valley, Peru. Bureau of American Ethnology, 
Bulletin 155, Washington D.C. 
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μελετώνται οικιστικά πρότυπα. Ο Willey εμπνεύστηκε από τον ανθρωπολόγο Julian 

Steward, πρωτοπόρο της πολιτισμικής οικολογίας. Εξέτασε συστηματικά 350km2 κάνοντας 

χρήση αεροφωτογραφιών και σχέδια θέσεων που προέκυψαν από τις φωτογραφίες αυτές. 

Κατέγραψε 315 θέσεις, σχεδόν το 25% του δείγματος και ανέπτυξε μια οικιστική τυπολογία 

δίνοντας έμφαση σε τόπους κατοίκησης, νεκροταφεία, οχυρά λόφων, πυραμίδες. Ο Willey 

εφάρμοσε ένα σύνολο τεχνικών για την αναγνώριση, περιγραφή και ταξινόμηση των 

αρχαιολογικών θέσεων και της οικολογίας τους. Συνέβαλλε στην εξέλιξη των 

αρχαιολογικών μεθόδων και δεδομένων για την ερμηνεία μακροχρόνιων κοινωνικών 

μεταβολών στις περιοχές βασιζόμενος περισσότερο σε εσωτερικές αλλαγές παρά σε 

εξωτερικούς παράγοντες όπως η διάδοση και η μετακίνηση18.  

Ο Adams19 πραγματοποίησε την πρώτη συστηματική και εντατική έρευνα θέσεων 

στη Μεσοποταμία. Ήταν πρωτοπόρος γιατί κάλυψε πλήρως την περιοχή έρευνας, 

εντοπίζοντας αρχαία κανάλια και συσχετίζοντάς τα με θέσεις κατά μήκος τους. Η δουλειά 

του απεικόνισε το δυναμικό χαρακτήρα των οικιστικών αλλαγών στην περιοχή 

συσχετίζοντας αυτές τις αλλαγές με διαφορετικά οικονομικά και πολιτικά τοπία 

διαχρονικά. Χρησιμοποίησε τη χωρική ανάλυση και γραφήματα για την απεικόνιση 

πληροφοριών, σχετικών με το μέγεθος των θέσεων και την αντιπαραβολή τους μ΄ αυτό των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ανανέωσε τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των οικιστικών 

σταθερότυπων εισάγοντας παραμέτρους, όπως αυτόν της αγροτικής κοινότητας, της 

διαχείρισης αρδευτικών συστημάτων και το θεσμό της εξουσίας.  

Οι Sanders, Parsons και Santley20 με τη δημοσίευση του έργου τους, The Basin of 

Mexico, αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ερευνών, που 

διατυπώνουν την ιστορία και τους σκοπούς του προγράμματος, τη μεθοδολογία και τις 

στρατηγικές του πεδίου. Μελετούν την κατανομή των θέσεων στο τοπίο, μέσα στα 

γεωγραφικά όρια μιας περιοχής προς χάριν της κατανόησης παρελθουσών κοινωνιών. 

Γενικά οι έρευνες στο Μεξικό δεν έδωσαν έμφαση μόνο στον εντοπισμό θέσεων αλλά και 

των τοπίων τους στο σύνολο. Ερωτήματα δημογραφικής φύσης, επιχειρήθηκε να 

απαντηθούν μέσα από τη μελέτη και την παρατήρηση των οικιστικών τύπων εγκατάστασης 

σε έρευνες όπως αυτή της ομάδας του SARG21 (Southwestern Anthropological Research 

                                                 
18 Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L., 2001, An Archaeology of Landscapes: Perspectives and 
Directions, Journal of Archaeological Research, V. 9, No. 2 , 169. 
19Adams, R., McCormick, 1966, The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico, Aldine 
de Gruyter, New York 
20 Sanders, W.T., Parsons J.R., Santley R. S., 1979, The Basin of Mexico: Ecological processes in the evolution of a 
civilization, New York. 
21Sullivan, A.P., Schiffer, M.B., 1978, A Critical Examination of SARG. In Investigations of the Southwestern 
Anthropological Research Group: The Proceeding of the 1976 Conference, 168-175. 
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Group) στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Συνάμα εκπονούνται μελέτες όπως του Zubrow22 

και του Plog23, οι οποίες πραγματεύονται θέματα που προκύπτουν από τη νέα ερευνητική 

μεθοδολογία. 

Ο πιο γενικευμένος τύπος έρευνας οικιστικών σταθερότυπων είναι η περιγραφική 

πληροφορία και δίνει έμφαση σε διάφορες μεταβλητές, όπως ο εντοπισμός και το μέγεθος 

θέσης, περίοδοι χρήσης της και λιγότερο συχνά συλλογές υλικού. Οι τεχνικές αναγνώρισης 

σταθερότυπων είναι μαθηματικού τύπου ή στατιστικές προσεγγίσεις που διακρίνουν δομές 

στα σύνολα των δεδομένων. Αυτές οι τεχνικές προερχόμενες αρχικά από τη γεωγραφία, 

μετρούν πραγματικές κατανομές έναντι των τυχαίων και βγάζουν ελάχιστα συμπεράσματα 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς24. 

 Οι αρχαιολόγοι συστηματοποιώντας τις αναλύσεις των οικιστικών προτύπων 

προχώρησαν πέρα από την περιγραφική τεκμηρίωση των κατανομών των θέσεων και τις 

ιεραρχίες οργάνωσης κατά τόπους, στην ερμηνεία των διάφορων δυναμικών δίνοντας 

έμφαση στο χρόνο και το χώρο των αρχαιολογικών παρατηρήσεων. Τόσο οι 

περιβαλλοντικές όσο και πολιτιστικές αλλαγές καθορίζουν τις δομικές αλλαγές στα 

οικιστικά πρότυπα25.  

Η αναλυτική δύναμη και η διαθεσιμότητα των εφαρμογών γεωγραφικών μοντέλων 

της πληροφορικής παρέχει στους αρχαιολόγους νέα ποιοτικά εργαλεία για την έρευνα 

οικιστικών προτύπων σε μικροκλίμακες και μακροκλίμακες. Οι μέθοδοι των γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών (GIS) αφορούν περιβαλλοντικά θέματα αλλά και τις σχέσεις 

των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον και μεταξύ τους26. 

 

 

2.5 Έρευνα Επιφανείας: Σχεδιασμός και Μεθοδολογία 

2.5.1 Επιλογή περιοχής 

 
Μια επιφανειακή έρευνα είναι συνήθως το αποτέλεσμα μακρόπνοης διερεύνησης 

και σχεδιασμού. Τα κριτήρια που καθιστούν μια περιοχή άξια διερεύνησης είναι ίσως 

κάποια ευρήματα που κατά καιρούς ανακαλύπτονται στην περιοχή χωρίς σαφή 

                                                 
22 Zubrow, E.B.A., 1984, Cultural Causality: A Multivariate Analysis of Prehistoric Western New York From 
Small-Scale Surveys, American Archaeology 4(1):29-35. 
23 Plog,S., Plog, F., Wait W., 1978, Decision Making in Modern Surveys. Advances in 
Archaeological Method and Theory 1:384-421 κσι Plog, S., 1976, Relative Efficiencies of Sampling Techniques for 
Archaeological Surveys. In: The Early Mesoamerican Village: 136-158. 
24 Joffe, A.H., 1993, Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant: complentarity and 
contradiction in a small-scale complex society, Sheffield, 17. 
25 Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L., 2001, An Archaeology of Landscapes: Perspectives and 
Directions, Journal of Archaeological Research, V. 9, No. 2, 170. 
26 Carole L. Crumley & William H. Marquardt, 1990, Landscape: A Unifying Concept in Regional Analysis 
 Interpreting Space: GIS and Archaeology, London. 
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προέλευση. Η αρχαία ελληνική ή και λατινική γραμματεία αλλά ίσως και κάποια 

σύγχρονα τοπικά ιστορικά εγχειρίδια υπαινίσσονται ή κατατοπίζουν συχνά τους 

αρχαιολόγους για αρχαίους οικισμούς. Η προφορική παράδοση επίσης συχνά υποδεικνύει 

τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή, ίσως υποτιμημένες, 

μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα σε συνδυασμό με ευρήματα άλλων θέσεων και τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Παλαιότερες ανασκαφές επίσης αποτελούν ασφαλή οδηγό καθώς 

οι τότε μέθοδοι τεκμηρίωσης ήταν ίσως πιο ατελείς αφήνοντας επίσης πολλές ενδείξεις στο 

πεδίο ικανές να ρίξουν φως σε ερωτήματα επικείμενης έρευνας. 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της έρευνας είναι η 

ιστορία ανάπτυξης της περιοχής για να εκτιμηθεί η κατάσταση διατήρησης των 

αρχαιολογικών καταλοίπων αλλά και οι γεωμορφολογικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό 

καθορίζεται η ένταση της κάλυψης της έρευνας σε συνάρτηση με τον χρόνο και τα 

οικονομικά μέσα που διατίθενται. Η στρατηγική κάλυψης της επιφάνειας καθορίζεται από 

τη φυσιολογία του τοπίου και το είδος των θέσεων που αναζητούνται. 

Τα όρια των επιφανειακών είναι τυχαία, με την έννοια ότι συχνά υπαγορεύονται 

από τον ανάγλυφο χαρακτήρα του χώρου και ακολουθούν τα όρια της φυσικής 

γεωγραφίας. Πριν από την έναρξη της έρευνας καθορίζεται το είδος των μνημείων ή των 

καταλοίπων που αναζητά, όπως επίσης και η επιλογή των χρονολογικών ορίων της 

έρευνας. Απαραίτητη είναι η δημιουργία ενός τυποποιημένου δελτίου καταγραφής 

θέσεων. 

 

 

2.5.2 Είδη Επιφανειακών Ερευνών 

 

 Η μεθοδολογία της έρευνας περιοχής μπορεί να εκτελεστεί με διαφορετικά επίπεδα 

έντασης. Η αναγνωριστική έρευνα (reconnaissance) είναι από τα είδη των ερευνών 

επιφανείας με τη λιγότερο εντατική μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνοντας απλώς την 

καταλογογράφηση θέσεων κατά την πεζοπορία, είτε μετά από ανάλυση αεροφωτογραφιών. 

Η συστηματική αναγνώριση εδάφους προβλέπει δειγματοληψία από ορισμένες τοποθεσίες 

βάσει κάποιων κριτηρίων: οικολογικών (π.χ. όλες τις αποθέσεις ποταμών του Ολόκαινου), 

τοπογραφικών (όλους τους λόφους), ή πολιτιστικών (όλες τις τειχισμένες θέσεις) 27. 

 Οι επιφανειακές έρευνες διαφέρουν από τις αναγνωριστικές γιατί επιδιώκουν να 

αποδώσουν έναν πιο ακριβή χαρακτηρισμό στους εντοπιζόμενους αρχαιολογικούς χώρους 

μιας περιοχής. Η επιφανειακή έρευνα κατηγοριοποιείται σε δυο είδη: τη συστηματική και τη 
                                                 
27 Stanish, C., 2003, A Brief Americanist Perspective on Settlement Archaeology in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los Angeles, 169. 
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μη συστηματική. Με την τελευταία γίνεται μια ανιχνευτική πεζοπορία κατά την οποία 

καταγράφονται θέσεις και επιφανειακά χαρακτηριστικά από τις πλουσιότερες σε υλικό, 

αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα απόκτησης αντιπροσωπευτικού δείγματος για όλη την 

περιοχή της έρευνας. Αντιθέτως η συστηματική επιφανειακή έρευνα εφαρμόζει σύστημα 

δειγματοληψίας σε όλη την περιοχή.   

Μια σειρά παραδοχών και μεταβλητών πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιλογή 

των στόχων και των τεχνικών μιας έρευνας όπως: η πιθανότητα συγκεκριμένα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα να ανακαλυφθούν με μια συγκεκριμένη τεχνική, η ορατότητα, ο 

βαθμός ευκολίας ανίχνευσης αρχαιολογικών καταλοίπων σε μια περιοχή, η 

προσβασιμότητά της. Για να προσεγγίσουμε αυτές τις μεταβλητές πρέπει να ληφθούν μια 

σειρά αποφάσεων, όπως το μέγεθος και το σχήμα της μονάδας ανάλυσης, η 

δειγματοληψία, η διάταξη στρωμάτων στη μελετώμενη περιοχή, το μέγεθος του δείγματος 

και η πυκνότητα. Επίσης μπορούν να επηρεάσουν την έρευνα παράμετροι όπως: το πλάτος 

της λωρίδας, το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος των τεχνέργων, η ακρίβεια των 

μετρήσεων, οι μέθοδοι και η ακρίβεια της τεκμηρίωσης, η πλήξη του ερευνητή και οι 

κλιματολογικές συνθήκες28.  

 

 

2.5.3 Στρατηγικές δειγματοληψίας 

 

Οι έρευνες πεδίου διαχωρίζονται επίσης σε αυτές που επεμβαίνουν στα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα συλλέγοντάς τα (intrusive) και εκείνες κατά τις οποίες δεν 

συλλέγεται τίποτε παρά μόνο καταγράφεται (non intrusive). Σε ότι αφορά την επιμέρους 

κατηγοριοποίησή τους έχουμε δυο τύπους  επιφανειακών ερευνών: την εντατική (intensive) 

και την εκτεταμένη (extensive) έρευνα. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από την πλήρη ή σχεδόν 

πλήρη κάλυψη της περιοχής έρευνας με ομάδες εργασίας που πεζοπορούν με συστηματικό 

τρόπο καταγράφοντας ταυτόχρονα αρχαιολογικά δεδομένα όπως λίθινα ευρήματα, 

κεραμική και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στην εκτεταμένη έρευνα η ομάδα εργασίας 

επισκέπτεται τους συγκεκριμένους τόπους της ευρύτερης περιοχής έρευνας που εμφανίζουν 

ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι εκτεταμένες έρευνες συνήθως γίνονται με στόχο 

την αναγνώριση αρχαιολογικών θέσεων, ενώ οι εντατικές σχεδιάζονται προκειμένου να 

παράσχουν μια πιο κατανοητή εικόνα της τοποθεσίας των θέσεων και του χαρακτήρα των 

ευρημάτων που βρίσκονται εκτός των θέσεων.29 

                                                 
28Joffe Α.H., 1993, Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant: complentarity and 
contradiction in a small-scale complex society, Sheffield, 8.  
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_field_survey 
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Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που οφείλει να πάρει ο αρχαιολόγος που 

διεξάγει την έρευνα, είναι ο βαθμός της εντατικότητας της έρευνας, δηλαδή ο βαθμός 

λεπτομέρειας με τον οποίο εξετάζεται η επιφάνεια της έρευνας, είτε είναι μια μεγάλη 

περιοχή, είτε ένα μικρό δείγμα μονάδας. Παλαιότερα η έρευνα γινόταν με αυτοκίνητο, 

όπου ο ερευνητής σταματούσε περιοδικά και ήλεγχε την πιθανότητα «θέσης» σε μια 

τοποθεσία, ή περιοχές που υποδείκνυαν οι κάτοικοι της περιοχής. Η ένταση μπορεί να 

μετρηθεί σύμφωνα με την απόσταση των μελών της ομάδας ή από τον αριθμό των ημερών 

που δαπάνησε ένα άτομο ερευνώντας μια συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορεί να προταθεί 

κανένα συγκεκριμένο επίπεδο εντατικότητας που θα είναι πάντα το ιδανικότερο. Το θέμα 

της εντατικότητας αφορά κυρίως σε όρους απόστασης διαστημάτων μεταξύ των μελών της 

ομάδας. Ο χαρακτήρας της τοπογραφίας, της βλάστησης, της γεωλογίας και 

γεωμορφολογίας μιας περιοχής αλλά και η φύση των πολιτιστικών καταλοίπων πρέπει να 

ληφθούν υπόψη σε ότι αφορά τις αποφάσεις που παίρνονται για το βαθμό 

εντατικοποίησης της έρευνας30. 

Μετά τον καθορισμό του βαθμού εντατικότητας σύμφωνα με τον οποίο θα εξεταστεί 

η επιφάνεια εδάφους, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση που αφορά το ερώτημα, αν 

ολόκληρη ή μέρος της περιοχής που πρέπει να ερευνηθεί, θα εξεταστεί. Να ληφθούν 

αποφάσεις για το ποσοστό που θα περικλείεται στο δείγμα καθώς και τον αριθμό των 

παρατηρούμενων θέσεων. Με τη χρήση του μέσου όρου αναλογίας μιας περιοχής θα 

αποκαλυφθεί ένα ποσοστό των συνολικών θέσεων στην περιοχή που ερευνάται. Το μέγεθος 

της διαφοράς στα ποσοστά θα είναι συνάρτηση του μεγέθους και του σχήματος της 

μονάδας του δείγματος, το μέσο μέγεθος των θέσεων στην περιοχή και το ποσοστό 

δείγματος. 

Η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε τετράγωνο, ορθογώνιο και λωρίδα. Οι λωρίδες είναι 

πιο αποτελεσματικές από μια αυστηρά στατιστική προοπτική, αλλά και γιατί μπορούν να 

καλύψουν μεγαλύτερη περιοχή από ένα τετράγωνο ίδιου μεγέθους και γι’ αυτό αναμένεται 

να αποκαλύψει μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων. Όλες οι μελέτες που έγιναν θεωρούν 

προτιμότερες τις μικρές μονάδες ως πιο αποτελεσματικές από τις μεγάλες, γιατί βρίσκουν 

περισσότερες θέσεις31. 

Το διάστημα περπατήματος είναι καθαρά προσωπική περίπτωση. Τα 5m διάστημα 

αυξάνει το μέγεθος των δειγμάτων του υλικού από κάθε πεδίο ή θέση και μπορεί να είναι 

μια ειδικά αποτελεσματική επιλογή.  Ένα διάστημα 12-25m είναι μια λογική επιλογή για 

έναν αρχαιολόγο που θέλει να καλύψει μια μεγάλη περιοχή εδάφους κάθε μέρα και με 

                                                 
30 Plog S., Plog F., Wait W., 1982, Advances in archaeological method and theory 4, Decision Making in Modern 
Surveys, London, 618. 
. 
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έμπειρους περιπατητές. Ένα διάστημα 10m είναι πιθανόν μια ασφαλέστερη επιλογή, όπου 

ένας μεγάλος αριθμός άπειρων περιπατητών θα συμμετέχουν. Πρέπει επίσης να 

λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας ορατότητας εδάφους32. 

Για την εκπόνηση, όσο το δυνατόν αξιόπιστων συμπερασμάτων ακολουθούνται 

διάφορες, κατά περίπτωση, στρατηγικές δειγματοληψίας που επιτρέπουν τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων. Εισάγεται έτσι η θεωρία των πιθανοτήτων δίνοντας το όνομά της 

στα δυο είδη της δειγματοληψίας, την πιθανολογική δειγματοληψία και τη μη πιθανολογική 

δειγματοληψία33. Στην πιθανολογική δειγματοληψία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα στην απλή, τυχαία λήψη δείγματος, την στρωματογραφημένη τυχαία, τη συστηματική 

και τη στρωματογραφημένη συστηματική. Στην τυχαία δειγματοληψία οι περιοχές από τις 

οποίες λαμβάνεται το δείγμα επιλέγονται τυχαία από ένα αριθμημένο σύνολο ίσου 

μεγέθους δειγματοληπτικών τετραγώνων. Με το στρωματογραφημένο τυχαίο δείγμα η  

περιοχή έρευνας χωρίζεται σε ζώνες όπως, καλλιεργήσιμης γης και δασών. Τα τετράγωνα 

δειγματοληψίας επιλέγονται επίσης τυχαία. Με τη συστηματική δειγματοληψία 

εφαρμόζεται η τακτική λήψης δειγμάτων από νοητά τετράγωνα πλέγματα αλλά σε 

κανονικά διαστήματα. Η πιο πλήρης μέθοδος βρίσκει την εφαρμογή της με το 

στρωματογραφημένο συστηματικό δείγμα, που συνδυάζει στοιχεία και από τις τρεις 

παραπάνω τεχνικές. Δηλαδή χρήση ενός νοητού πλέγματος ισομεγεθών τετραγώνων με 

σταθερό προσανατολισμό και επιλογή ζώνης για τη λήψη δειγμάτων από ένα σύνολο 

τετραγώνων. Έτσι, εξασφαλίζεται ένα σύνολο δειγμάτων ισότιμα κατανεμημένο σε 

ολόκληρη την περιοχή με δυνατότητα επέκτασης του πλέγματος σε κάθε κατεύθυνση. 

 

  

2.5.4 Δυσχέρειες στην εφαρμογή της μεθοδολογίας 

 

Γενικά, από τις επιφανειακές έρευνες προκύπτει ένα προβληματικό σύνολο 

τεκμηρίων. Τα δεδομένα οικιστικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν ή 

να μεταφράσουν τα στατικά ή αποσπασματικά αρχαιολογικά κατάλοιπα παρελθόντων 

κοινωνιών, σε δυναμικές εικόνες ή εξηγήσεις λειτουργίας κοινωνικοοικονομικών και 

πολιτικών συστημάτων34.  

Tα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία έχει δοθεί σε θέματα όπως η μεθοδολογία, το 

σχέδιο και ειδικά ερωτήματα δειγματοληψίας και αντιπροσωπευτικότητας (Judge et al. 

                                                 
32 Mattingly D., 2000, Methods of collection, recording and quantification. The archaeology of Mediterranean 
Landscapes 5, 5-15, Oxford. 
33 Renfrew, C., Bahn, P., 1991, Archaeology. Theory, Methods and Practice, London. 
34 Joffe, A.H., 1993, Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant: complentarity and 
contradiction in a small-scale complex society, Sheffield, 5. 
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1975, Plog 1976, Plog et al. 1978, Ammerman 1981, Lewarch and O’Brien 1981a, Nance 

1983, Wandsnider and Camili 1992). Σωρεία παραδοχών και παραγόντων πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην επιλογή των στόχων και των τεχνικών μιας έρευνας όπως: η 

πιθανότητα συγκεκριμένα αρχαιολογικά κατάλοιπα να ανακαλυφθούν με μια 

συγκεκριμένη τεχνική, η ορατότητα, ο βαθμός παρατήρησης προκειμένου να ανιχνευθούν 

αρχαιολογικά κατάλοιπα σε ένα μέρος, η προσβασιμότητα, οι περιορισμοί δηλαδή στην 

ελευθερία κινήσεων του παρατηρητή (Schiffer et al. 1978). Για να λάβουμε υπόψη τις 

παραπάνω συνισταμένες επιβάλλεται να ληφθούν  αποφάσεις, για το μέγεθος και το σχήμα 

της μονάδας ανάλυσης, τη δειγματοληψία, τη διάταξη στρωμάτων στην προς μελέτη 

περιοχή, το μέγεθος του δείγματος και την πυκνότητα λήψης του. Την έρευνα μπορούν να 

επηρεάσουν και μεταβλητές όπως, το πλάτος της λωρίδας, το σχήμα, το χρώμα και το 

μέγεθος των τεχνέργων, η ακρίβεια των μετρήσεων, οι μέθοδοι και η ακρίβεια της 

τεκμηρίωσής τους, η αντοχές του πεζοπόρου ερευνητή και αλλά και οι καιρικές συνθήκες35.   

«Μια θέση είναι ένας τόπος πολιτισμικού υλικού, διακριτός και ενδεχομένως 

ερμηνεύσιμος. Διακριτός εννοούμε χωρικά ορισμένος σε σχέση με τα όρια των αλλαγών 

στην πυκνότητα των τεχνέργων. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν συμπεράσματα  για τη συμπεριφορά που εμφανίζεται σε ένα τόπο36. 

Με την πάροδο του χρόνου υιοθετήθηκε μια πιο συστηματική προσέγγιση στην 

ανακάλυψη και καταγραφή των θέσεων. Επιπλέον, οι αποκτώμενες, από την έρευνα 

πεδίου, εμπειρίες, έδωσαν ώθηση στη δημιουργία νέων αρχαιολογικών  ερωτημάτων, τα 

οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την υιοθέτηση πιο αυστηρών στρατηγικών 

έρευνας και με κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών37. 

Ουσιαστικά η αντίληψή μας για το πώς πρέπει να είναι μια θέση συχνά 

επηρεάζεται από μεγαλύτερες, πιο προφανείς, αλλά λιγότερο συχνές θέσεις στην γύρω 

περιοχή. Ορισμοί του τύπου: «θέση είναι όποια θέση πολιτιστικού υλικού, αντικειμένων ή 

συγκρότημα εγκατάσταση με πυκνότητα αντικειμένων τουλάχιστον 5 ανά τ.m»  (SARG, 

southwest anthropological research group), παρουσιάζουν διάφορες αδυναμίες. Γιατί όταν 

ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός αντικείμενων τα πέντε ανά τ.m, και στην έκταση της 

έρευνας η πλειονότητα των αντικειμένων (95%) είναι λιγότερο από πέντε τότε υπάρχει ο 

κίνδυνος να μην καταγραφεί τίποτε ως θέση. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι για θέσεις που 

ορίζονται βάση πυκνότητας και μάλιστα για συγκεκριμένους τύπους θέσεων, η εξακρίβωση 

                                                 
35 Joffe, A.H., 1993, Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant: complentarity and 
contradiction in a small-scale complex society, Sheffield, 8. 
36 Plog S., Plog F., Wait W., 1982, Advances in archaeological method and theory 4, Decision Making in Modern 
Surveys, London, 608-641. 
37 Ammermann A., 1981, Surveys in Archaeological Research, Annual Review of Anthropology, Vol. 10, 65-67. Stable 
URL: http://www.jstor.org/view/00846570/di980520/98p00752/0 
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ορίων και δραστηριοτήτων στο χώρο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η μεγάλη διασπορά 

ευρημάτων έχει ερμηνευθεί ως απόδειξη νομαδικής ζωής (Thomas 1975:81). Ο Thomas 

πρότεινε ότι για κάποιες αναλύσεις η ιδέα της «θέσης» θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί 

ολότελα, ειδικά για τις δραστηριότητες ομάδων που μετακινούνται συχνά. 

Ο Doelle (1977), προτείνει οι «θέσεις» και «μη θέσεις» να μη καταγράφονται 

ταυτόχρονα σε μια έρευνα περιοχής, αλλά να γίνεται μια γρήγορη καταγραφή των ορατών 

και μεγάλων θέσεων και μια δεύτερη έρευνα για τη δειγματοληψία «μη θέσεων». Ωστόσο ο 

Plog θεωρεί ότι μια τέτοια αντιμετώπιση είναι αναποτελεσματική και αφήνει έξω μια 

πλειονότητα θέσεων, που ούτε πολύ ορατές είναι, ούτε μεγάλες σε μέγεθος38. Οι 

προσανατολισμένες στη θέση έρευνες, έχουν την επιλογή να αγνοούν ή να μελετούν λίγο 

το υλικό των «μη θέσεων». Από την άλλη αυτοί που προωθούν την ιδέα της υιοθέτησης 

πρότυπων μεθόδων για κάθε μονάδα συλλογής στη ζώνη έρευνας, από αναγκαιότητα θα 

τείνουν να ενεργοποιήσουν πολύ εντατικές μεθόδους συλλογής και επεξεργασίες 

ποσοτικοποίησης. 

Με τον Robert Dunnel και τον William Dancey39 εισήχθησαν οι αρχές για τη νέα 

αυτή ερευνητική προσέγγιση καταγράφοντας και τις περιοχές «εκτός θέσης», δηλαδή 

εκείνες με χαμηλό ποσοστό ευρημάτων. Η τοπογραφική εργασία απέκτησε σύστημα 

καταγραφής και δειγματοληπτικές διαδικασίες.  

Ο λόγος για τον οποίο μετράται η κεραμική «μη θέσεων», είναι απλούστατα γιατί 

υπάρχει και εκφράζει κάτι. Στην ΝΔ Αμερική, όπου και ξεκίνησε η ολιστική προσέγγιση 

στο τοπίο της κεραμικής, οι διασπορές κεραμικής εκτός θέσης σχετίζονταν με 

δραστηριότητες ανθρώπων, των οποίων η οικονομία βασίζονταν στο κυνήγι και τη 

συλλογή τροφής. Σε κοινωνίες μετακινούμενες, η εξίσωση «θέσης» με «εγκατάσταση», θα 

άφηνε έξω μια μεγάλη ποσότητα γνώσεων για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στις 

αγροτικές εγκαταστάσεις της Μεσογείου το χαμηλής πυκνότητας υλικό «μη θέσεων»40 

αντανακλά ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχει υποστηριχθεί από τους Bintliff και Snodgrass  

σε αντίθεση με τον Wilkinson (Bintliff, 1992; Bintliff and Snodgrass, 1988; Wilkinson 1982; 

1989) ότι το είδος της κεραμικής της «μη θέσης» που απλώνεται γύρω από θέσεις, είναι το 

προϊόν συστηματικής λίπανσης του εδάφους με κοπριά που περιέχει διάφορα υπολείματα 

ανάμεσά τους και όστρακα κεραμικής. Αυτές οι συγκεντρώσεις εντοπίζονται κυρίως γύρω 

από μεγάλα κέντρα πληθυσμού, όπως επίσης και σε αγροτικές θέσεις. Έτσι μελετώντας το 

                                                 
38 Plog S., Plog F., Wait W., 1982, Advances in archaeological method and theory (1-4), Decision Making in 
Modern Surveys, 608-641, London. 
39 Dunnel, R.C., Dancey, W.S., 1983, The siteless survey: a regional scale data collection strategy, Advances in 
archaeological method and theory 6, 267-287. 
40 Fentress E., 2000. What are we counting for; The archaeology of Mediterranean Landscapes 5, 46, Oxford. 
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υλικό των «μη θέσεων», θα μπορούσαμε να έχουμε μια εικόνα για τις αγροτικές πρακτικές 

διαφόρων περιόδων καλλιέργειας του τοπίου.  

Πρόσφατα οι Alcock, Cherry και Davis υποστήριξαν ότι ο ρόλος της παραπάνω  

διαδικασίας έχει υπερεκτιμηθεί, δεν αρνούνται ωστόσο ότι αυτή η διαδικασία της λίπανσης 

έχει αποφέρει τη διασπορά και πολιτιστικών απορριμμάτων. Επίσης τα καλής ποιότητας 

χώματα πολλές φορές καταδεικνύουν αγροτικές θέσεις κοντά σε αυτά και όχι πάνω σε 

αυτά, για να μην καταλαμβάνουν τη γόνιμη γη. Επίσης οι Bintliff και Snograss  

παραθέτουν και τα εξής ενδεχόμενα: τυχαίο πέσιμο κεραμικής από γαϊδουράκι που το 

μετέφερε, πέταγμα σκουπιδιών, περιστασιακή διανυκτέρευση ανθρώπων στην ύπαιθρο, 

προσωρινά καταφύγια, δρόμοι μετακίνησης ανθρώπων, κλιματικές και μηχανικές 

διαταράξεις θαμμένων θέσεων συμβάλουν σημαντικά στη μετακίνηση του κεραμικού 

υλικού. Ο Allen έχει δείξει ότι τα νεροφαγώματα των καταιγίδων, έχουν σημαντική 

επίδραση σε μετακίνηση, στις πλαγιές. Τα αντικείμενα καταλήγουν στην βάση των 

πλαγιών, όπου θάβονται από αποθέσεις χώματος. Οι πεζούλες μπορεί να έχουν ακόμη πιο 

καταστροφικές επιδράσεις, καλύπτοντας υλικό στην κάτω κλίση της πλαγιάς και 

αποκόπτοντας το από αυτό, μένει στη θέση του στην πάνω πλευρά του πλατώματος. Όλες 

αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να διασκορπίσουν το υλικό, παράγοντας τμήματα 

κεραμικής, «μη θέσης»41. 

Επίσης η εξάλειψη του αρχαιολογικού υλικού από την ανθρώπινη δραστηριότητα 

είναι επίσης συχνό φαινόμενο στην αρχαιολογία. Με το σύγχρονο βαθύ όργωμα και την 

αστική εξέλιξη καταστράφηκαν ολόκληρες θέσεις και τα συντρίμμια τους διασκορπίστηκαν 

χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.  

Οι διαβρώσεις, οι προσχωματικές αποθέσεις και οι ανθρώπινοι μηχανισμοί 

τροποποιούν την αρχαιολογική εικόνα. Συμπεριφορές που σχετίζονται με εγκατάλειψη, 

ανοικοδόμηση, δημιουργία λάκκων, σκουπιδότοποι, δημιουργία επιπέδων και μπάζωμα, 

φωλιές ή τρύπες που δημιουργούν τα ζώα, μηχανική ισοπέδωση, εξόρυξη, χαντάκια, 

ρεματιές, αιολική επίδραση, αρχαιοκαπηλία, η ίδια η αρχαιολογική εργασία επιδρούν σε 

ολόκληρη ή σε μέρος της θέσης42. 

Η ορατότητα ποικίλει από τόπο σε τόπο εξαιτίας της βλάστησης και της 

μεταβαλλόμενης χρήσης γης. Τα μέλη των επιστημονικών αποστολών έχουν διαφορετική 

αντίληψη, ικανότητα αναγνώρισης και περιγραφής των θέσεων. Οι περιπτώσεις αυτές 

διασφαλίζονται με έλεγχο, επανάληψη επίσκεψης και διενέργεια περιορισμένων 

ανασκαφών.  

                                                 
41  Fentress E., 2000, What are we counting for; The archaeology of Mediterranean Landscapes 5, Oxford, 47. 
42 Joffe, A.H., 1993, Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant: complentarity and 
contradiction in a small-scale complex society, Sheffield, 5. 
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2.6 Προβλήματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων 

 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι επιφανειακές έρευνες είναι η 

δέσμευση να αντιστοιχίσουν ερμηνευτικά, τα ευρήματα του πεδίου με αυτό που 

αποκαλούμε τύπους εγκαταστάσεων. Επιμέρους δυσκολίες που δυσχεραίνουν την ανάλυση 

και ερμηνεία εντοπίζονται στο επίπεδο ελλιπούς εκλέπτυνσης της χρονολόγησης των 

θέσεων, στην αδυναμία ανίχνευσης κάποιων θέσεων λόγω μεγέθους και των ελάχιστων 

δεδομένων που μπορούν να συνάδουν στη εικόνα αυτή43. 

Ένα πρόβλημα με τις έρευνες που διεξάγονται στην περιοχή της Μεσογείου, είναι 

ότι οι στρατηγικές συλλογής σχεδιάζονται προκειμένου να προσαρμόζονται στον 

προϋπολογισμό του προγράμματος. Επίσης, είναι βέβαιο ότι η συλλογή μεγαλύτερων 

ποσοτήτων υλικού δίνει καλύτερη ευκαιρία καταγραφής όλης της φάσης δραστηριότητας 

και πιο ακριβή σχεδίαση44. 

 Οι όροι "settlement” και “site” αναφέρονται σε δυο έννοιες τις οποίες 

μοιράζονται. Η μια έννοια έχει να κάνει με την εγκατάσταση σ΄αυτή τη θέση και η άλλη με 

τη συγκέντρωση ανθρώπων και κτιρίων στα όριά της. Οι αρχές των εννοιών είναι 

διαφορετικές αλλά έφτασαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα και η παράλληλη χρήση τους 

δημιουργεί ταυτολογία. «Η θέση» περιγράφεται ως μια σχετικά πυκνή συγκέντρωση 

αρχαιολογικού υλικού, σύμφωνα με τον Αγγλικό νομικό ορισμό μνημείων (ΑΜΑΑ 79, s.61 

[7-11]). Η δεύτερη έννοια –αυτή του συγκεκριμένου τόπου της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο παρελθόν- εκφράζεται με τον όρο “settlement site”. Είναι δηλ. μια 

θέση με συγκεκριμένα πράγματα σ΄αυτή, σ΄ ένα συγκεκριμένο σημείο και σε συγκεκριμένο 

χρόνο45.    

 Ο όρος “settlement” είναι συχνά αμφιλεγόμενος, ασαφής και διφορούμενος αλλά 

και σύνθετος. Από τη μια χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τύπους θέσεων και από την 

άλλη για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κατηγορία θέσης. Για πολλούς αρχαιολόγους 

“settlement sites” είναι αντιληπτά ως οριοθετημένες κατηγορίες χώρου και πρακτικής που 

διαφοροποιούνται από το τοπίο και από άλλους τύπους θέσεων στο τοπίο46. Ο όρος 

                                                 
43 Terrenato N., 2000, The visibility of sites and the interpretation of field survey results: towards an analysis of 
incomplete distributions. The archaeology of Mediterranean Landscapes 5, Oxford, 50. 
44 Mattingly D., 2000, Methods of collection, recording and quantification. The archaeology of Mediterranean 
Landscapes 5, Oxford, 6-23. 
45 Carman, J., 1999, Settling on Sites: constraining concepts, Making places in the prehistoric world: themes in 
settlement archaeology, London, 24. 
46 Bruck, J., Goodman, M., 1999, Introduction: themes for a critical archaeology of prehistoric settlement in 
Making places in the prehistoric world: themes in settlement archaeology, London. 
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“settlement” πρέπει να ορίζεται και να επαναπροσδιορίζεται διαφορετικά ανάλογα με τα 

πολιτιστικά και ιστορικά σύνολα.  

 Οι οικιστικοί σταθερότυποι από τα πρώτα χρόνια του 20ου αι. ερμηνεύονταν 

αρχικά με όρους κατανομής οικονομικών πηγών, όπως τα καλλιεργήσιμα εδάφη ή πηγές 

πυριτόλιθων. Με τη Νέα Αρχαιολογία, εκλεπτυσμένα μοντέλα πρόβλεψης από την 

οικολογία και τη γεωγραφία, όπως η site-catchment analysis και τα von Thunen’s rings, 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα αξιολόγησης των σταθερότυπων χρήσης γης συγκεκριμένων 

οικισμών.  

 

 

2.7 Παραδείγματα και Εφαρμογές ερευνών επιφανείας 

2.7.1 Μεσόγειος και Ελλάδα 

 

 Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα ακόμη, αναζητούσαν να αναγνωρίσουν ερείπια 

παλαιότερων χρόνων. Ο Παυσανίας, στο 2ο αι. μ.Χ., προσκυνητές, σταυροφόροι, έμποροι, 

ταξιδιώτες μετά τους χρόνους της αναγέννησης, οι ευγενείς κύριοι των Μεγάλων 

Περιοδειών47, οι πρώτες επιστημονικές εξερευνητικές αποστολές σε Αίγυπτο και Ελλάδα, 

αρχαιοδίφες και οι πρώτοι αρχαιολόγοι του 19ου αι., κάνουν τοπογραφικές έρευνες με 

σκοπό την αναγνώριση αρχαίων οικισμών, ιερών, πεδίων μαχών. Οι έρευνες αυτές 

συνεχίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον και στον 20ο αι. Αυτό που ονομάστηκε «Νέο Κύμα» 

στον τομέα των ερευνών πεδίου το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, εκφράζει το βαθμό 

έντασης , τη διαχρονικότητα, την διεπιστημονικότητα και ορίζει μια περιοχή ως το νοητικό 

υπόβαθρο από το οποίο μπορούμε να αποσπάσουμε απαντήσεις σε ανθρωπολογικά και 

ιστορικά ερωτήματα48.  

Ο πρόδρομος όλων των σύγχρονων επιφανειακών ερευνών, η έρευνα στη 

Μεσσηνία από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα (UMME) από τους William McDonald και 

Hope Simpson49 ξεκίνησε για να λύσει θέματα της ομηρικής γεωγραφίας, μετά αναζητούσε 

μυκηναϊκές θέσεις και τέλος έγινε διαχρονική έρευνα, από τους Νεολιθικούς ως τους 

μεσαιωνικούς χρόνους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εκτιμήθηκε η σημασία των 

τοπογραφικών χαρακτηριστικών, των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, της 

γονιμότητας του εδάφους και της σχέσης του με την αγροτική οικονομία και την 

κατανόηση των τοπικών αγροτικών κοινωνιών. Η έρευνα κατέληξε να χαρακτηρίζεται 

                                                 
47 http://www.getty.edu/art/exhibitions/grand_tour/what.html  
48 Cherry, J.F., 2003, Archaeology Beyond the Site: Regional Survey and Its Future in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los Angeles, 137-159. 
49  McDonald, W., Simpson, H., 1972, The Minnesota Messenia expedition: reconstructing a bronze age regional 
environment, Minneapolis. 
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επιστημονική, μεγάλης κλίμακας (1500km2), διεπιστημονική με έμφαση στην 

αποκατάσταση της Εποχής του Χαλκού. 

Στην Ιταλία από το 19ο αι. έλαβαν χώρα τοπικές μελέτες όπως αυτή του John Ward-

Perkins50, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Νότια Ετρουρία, όπου εφαρμόστηκε 

συστηματική συλλογή δειγμάτων που συνοδεύτηκε από ανασκαφές σε οικισμούς 

διαφορετικών περιόδων, από την Εποχή του Χαλκού ως το Μεσαίωνα  παλυνολογικές και 

γεωμορφολογικές παρατηρήσεις. Οι περισσότερες ιταλικές έρευνες δίνουν έμφαση στο 

ρωμαϊκό και μεσαιωνικό τοπίο όπως αυτή των Barker και Lloyd51. Στην Ισπανία διάφορες 

έρευνες ανέπτυξαν παρόμοιο πλαίσιο εργασίας και επηρέασαν την κατεύθυνση που πήραν 

οι επιφανειακές έρευνες: Guadalquivir Valley52, Agger Tarraconensis53. Ένα επίσης από τα 

πιο μεγαλόπνοα προγράμματα είναι αυτό της UNESCO στη Λιβυή54 (Libyan Valleys 

Survey). 

 Στην Ελλάδα οι επιφανειακές έρευνες άρχισαν από την δεκαετία του ‘60 με  έκρηξη 

της αυτής δραστηριότητας στη δεκαετία του ’70 με 100 περίπου έρευνες. Οι πρώτες 

συστηματικές έρευνες άρχισαν υπό τη διεύθυνση ξένων σχολών όπως της Βρετανικής και 

Αμερικανικής Σχολής και συνεχίστηκαν με αυτές άλλων σχολών, ελληνικών 

πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων. Ονόματα όπως αυτά των: Eugene Vanderpool, 

Sinclair Hood, Richard Hope Simpson, Kendrick Pritchett έδρασαν σε διάστημα χρόνου 

από το 1969 έως το 199155. Τα πιο πρώιμα παραδείγματα είναι εκτεταμένες έρευνες και δεν 

παρέχουν διεξοδικές πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος και το πλήθος των αρχαίων 

εγκαταστάσεων56. Άλλες από τις έρευνες αναζητούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες 

θέσεων και δεν είναι αυτό που αποκαλούμε θέση, όπως τα καταφύγια των Σκοτεινών 

Χρόνων του  Nowicki57, άλλες είναι συστηματικές με συγκεκριμένους στόχους έρευνας 

αρχαίων πόλεων (Snodgrass και Bintliff58). Άλλες πάλι έρευνες συλλέγουν πληροφορίες για 

τις περιοχές ενδιαφέροντος χωρίς συστηματική εργασία πεδίου (Gallis, 1992, Warminster 

1982). 

                                                 
50 Ward-Perkins, J. B., 1955, “Notes on Southern Etruria and the Ager Veientanus”, in Papers of the British School 
at Rome 23, London, 44-72 
51 Barker, G. & Lloyd, J., 1991, Roman Landscapes. Archaeological survey in the Mediterranean region. Archaeological 
Monographs of the British School at Rome 2, London. 
52 Ponsich M., 1974, Implantation rural antique sur le bas-Guadalquivir, I, Collection de la Casa de Velázquez, 3, 
Madrid. 
53 Carreté, J.M. Keay, S., Millett, M., 1995, A Roman provincial capital and its hinterland: the survey of the territory of 
Tarragona, Spain, 1985-90, JRA Suppl. 15. 
54 Gilbertson, D.D., Hayes, P.P., Barker, G.W.W. and Hunt, C.O., The UNESCO Libyan Valleys Survey VII: An 
interim classification and functional analysis of ancient wall technology and land use, 45-70. 
55 Cherry, J.F., 2003, Archaeology Beyond the Site: Regional Survey and Its Future in Theory and practice in 
Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los Angeles, 137-159. 
56 Bintliff J., 1997, Regional Survey, Demography and the Rise of Societies in the Ancient Aegean: Core-
Periphery, Neo-Malthusian and Other Interpretive Models, JFA 24, 1-33. 
57 Nowicki, K., 2000, Defensible Sites in Crete ca. 1200-800 B.C., Liège. 
58 Bintliff, J., Snodgrass A., 1988, Mediterranean survey and the city, Antiquity 62: 57-71. 
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 Οι συστηματικές έρευνες του Νέου Κύματος έφεραν νέες μεθόδους στην ανίχνευση, 

καταγραφή και περιγραφή των προτύπων των αρχαιολογικών καταλοίπων. Η έρευνα στην 

Κέα χαρτογράφησε την πυκνότητα των αντικειμένων με τη δημιουργία ενός σύνθετου 

μωσαϊκού μικρότερων ερευνητικών περιοχών59. Λίγα χρόνια αργότερα η έρευνα στη 

Νεμέα προσέθεσε και το πλαίσιο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, το οποίο 

παρέχεται και μέσω του διαδικτύου60.  

Σταδιακά, με τις συστηματικές επιφανειακές έρευνες των πρόσφατων ετών έχουν 

εντοπιστεί, απομονωμένες μικρές θέσεις μικρότερες των 0.5 εκταρίων χωρίς να είναι 

απόλυτα σαφής η λειτουργία τους. Στην πλειονότητά τους ωστόσο μπορούν να 

χαρακτηριστούν αγροτικές θέσεις και συναντώνται συχνά στους κλασικούς, ελληνιστικούς 

και ρωμαϊκούς χρόνους. 

Ειδικότερα αρχαιολογικές έρευνες έχουν διενεργηθεί στις ακόλουθες περιοχές: 

Ήπειρο61, Λευκάδα62, Κεφαλληνία63, Ακαρνανία64, Αιτωλία65, Λαγκαδά66, Ανατολική 

Φωκίδα67, Λευκαντί68, Καρυστία69, Βοιωτία70, Χωστιά/Βοιωτία71, Αττική, Αχαΐα, 

Κορινθία72, Μέθανα73, Νεμέα74, Αργολίδα75, Λακωνία76, Αρκαδία, Μεσσηνία77, Κέα78, 

Μήλο, Σάμο/Χίο, Θεσσαλία. 

                                                 
59 Cherry J. F. et al., 1991, Landscape Archaeology as long-term history. Northern Keos in the Cycladic islands from 
earliest settlement until modern times. Los Angeles. 
60 http://river.blg.uc.edu/prap/PRAP.html  
61 Hermon, E., 1994, Conquête et occupation du sol: structures romaines d'exploitation et communautés rurales 
transalpines, Actes du Congrès International, Corfou, 14-16 mai 1992, "Structures rurales et Sociétés antiques", 
Besançon, Les Belles Lettres, 1994, 293-299 και Hermon, E., 1994, Problèmes de l'occupation du sol au IVe siècle 
av. J.-C., Actes du Congrès International, Corfou, 14-16 mai 1992, "Structures rurales et Sociétés antiques", Besançon, 
Les Belles Lettres, 265-271. 
62 Dousougli, A. and Zachos, K., 1994, Archaiologikes ereunes sten Epeiro kai te Leukada, Epeirotika Chronika 10, 
192-260. 
63Randsborg, K., 1994, Kephallenia Survey. Archaeological Reports for 1992-1993, 39. 
64P. Funke , N. Moustakis, B. Hochschulz: Epeiros  και  H.-J. Gehrke  E., Wirbelauer: Akarnania and adjacent 
areas. 
65 Bommeljé S., Doorn Peter K, 1987, Aetolia and the Aetolians: towards the interdiscipinary study of a Greek 
region, Utrecht.  
66 Andreou, S., Kotsakis K., 2000, Counting people in an artefact-poor landscape. The Langadas case, 
Macedonia, Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 BC-AD 1800) και Kokkinidou, D. 
and Trantalidou, K., 1991, Neolithic and Bronze Age settlement in Western Macedonia, The Annual of the British 
School at Athens 86, 93-106. 
67 Fossey, J.M., 1990, Ancient Topography of Opountian Lokris 
68 Sackett L.H. et al., 1966, Prehistoric Euboea: contributions towards a Survey, BSA 61, 33-112 και 
http://jan.ucc.nau.edu/~seep-p/seepage-four.html 
69Keller, D.R., M. Wallace, 1986, The Canadian Karystia Project, Echos du Monde Classique/Classical Views 30: 155-
159 και Keller, D.R., M. Wallace, 1987, The Canadian Karystia Project, 1986, Echos du Monde Classique/Classical 
Views 31: 225-227 και Keller, D.R. και M. Wallace, 1988, The Canadian Karystia Project: Two Classical 
Farmsteads, Echos du Monde Classique/Classical Views 32: 151-159. 
http://www.caia-icaa.gr/en/fieldwk_pubs/study/seep.html 
70 Bintliff, J. L., Snodgrass, A. M., 1985, The Boeotia survey, a preliminary report: The first four years, JFA 12: 
123-161. 
71 Fossey, J.M, and J. Morin, 1989, The Khostia Project: Excavation and Survey, Boeotia Antiqua I: Papers on Recent 
Work in Boiotian Archaeology and History, Amsterdam, 165-74. 
72 Sakellariou, M, Faraklas, Ν., 1971, Corinthia and Cleonaea [Ancient Greek Cities, 3],  Athens  
Center of Ekistics, XXIX, 86 και Lambropoulou, A., 1991, The Middle Helladic Period in the Corinthia and the 
Argolid: An Archaeological Survey (diss. Bryn Mawr College) 
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2.7.2 Κρήτη 

 

 Η Κρήτη καλύπτει 8.305km2 και τα βουνά καλύπτουν το 52% της επιφάνειάς της. 

Περίπου 1.100km2 του νησιού έχουν ερευνηθεί με προτίμηση τις παραλιακές περιοχές και 

τα οροπέδια.79. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν στο νησί είχαν σε μεγάλο ποσοστό 

διαχρονικό χαρακτήρα και στόχους που σχετίζονταν με την αποκατάσταση των αρχαίων 

εγκαταστάσεων, της ανθρώπινης δραστηριότητας και του περιβάλλοντος. Τα ερωτήματα 

επίσης των ερευνών ήταν αρκετά ευρείας φύσης και αφορούσαν το τοπίο και το 

περιβάλλον σε σχέση με τον άνθρωπο και την εξελικτική τους πορεία80. 

 Τα τελευταία τριάντα χρόνια πολλές συστηματικές, και κυρίως μη συστηματικές, 

επιφανειακές έρευνες επικεντρώθηκαν στην προϊστορική και κυρίως τη μινωική Κρήτη. Το 

1976 πραγματοποιήθηκε μικρή σε έκταση, αλλά εξαιρετικά λεπτομερή εξέταση της 

επιφάνειας στα Αστερούσια Όρη με επίκεντρο τις μινωικές και σκοπό την επιβεβαίωση των 

γνωστών θέσεων, τον εντοπισμό νέων, τον υπολογισμό του πληθυσμού και την έκταση 

κάποιων θέσεων. 

Το 1985 ξεκίνησε συστηματική, επιφανειακή έρευνα στην περιοχή Αγία Φωτιά στον 

όρμο Σητείας, στα πλαίσια έρευνας της ευρύτερης περιοχής της Σητείας με στόχο την 

κατανόηση της επαρχίας και όχι τον εντοπισμό νέων θέσεων. Στην περιοχή της Mονής 

Oδηγήτριας στους Kαλούς Λιμένες, εντοπίστηκαν προϊστορικές θέσεις, το 1970 με 

διαχρονική επιφανειακή έρευνα,.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού έγινε επιφανειακή έρευνα πολλών ετών. Με 

μια μικρή περιβαλλοντική προσέγγιση αναπλάστηκε η ιστορία της κατοίκησης μέχρι τα 

υστερορωμαϊκά χρόνια, για τα οποία συνδυάστηκαν οι γραπτές πηγές με τις θέσεις που 

                                                                                                                                                      
73 Mee, C. B., Hamish A. F., 1997, A rough and rocky place: the landscape and settlement history of the Methana 
peninsula, Greece. Results of the Methana Survey Project sponsored by the British School at Athens and the 
University of Liverpool και http://www.swan.ac.uk/classics/staff/dg/lectures/ma/survey/ 
74 Cherry, John F., Jack L. Davis, A. Demitrack, E. Mantzourani, T.F. Strasser, and L.E. Talalay, 1988, 
Archaeological survey in an artifact-rich landscape: a Middle Neolithic example from Nemea, Greece. AJA 92: 
159-76. 
75 Jameson, M.H., Runnels C.N., and Tj van Andel, 1994, A Greek countryside: the Southern Argolid from 
prehistory to the present day, Stanford. 
76 Cavanagh, William G., J. Crouwel, Catling W.V., Graham S., 1996, Continuity and change in a Greek rural 
landscape. The Laconia Survey: volume II: Archaeological Data, London. 
77 McDonald, W.A., Rapp, G.R. Jr., 1972, The Minnesota Messenia expedition: reconstructing a Bronze Age 
regional environment, Minneapolis. 
78 Cherry J.F, Davis J.L., Mantzourani E., 1991, Landscape Archaeology as Long-term History: Northern Keos in 
the Cycladic Islands, Monumenta Archaeologica, vol. 16, 305-317. 
79 Driessen, J., 2001, History and Hierarchy. Preliminary Observations on the Settlement Pattern in Minoan Crete, 
Urbanism in the aegean bronze age, Sheffield, 51-53. 
80 Cunningham T., Driessen J., 2003, Side-by-Side Survey Comparative Regional Studies in the Mediterranean 
World, Site by Site: Combining Survey and Excavation Data to Chart Patterns of Socio-political Change, 101-113. 
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εντοπίστηκαν. Μετά από την επιφανειακή της Κνωσού, η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 

Αθηνών κατηύθυνε στην Ανατολική Κρήτη το 1983 την επιφανειακή στην περιοχή 

Ρουσσόλακκος στο Παλαίκαστρο, όπου το 1983 εφαρμόστηκαν και μαγνητικές 

διασκοπήσεις και μια δεκαετία αργότερα την επιφανειακή τοπογραφική έρευνα στην 

γεωγραφικά οροθετημένη πεδιάδα Ζήρου. 

Η επιφανειακή στην αρχαία Πραισό, στα έτη 1992 – 1995, ήταν από τις λίγες με 

εστίαση σε μια συγκεκριμένη θέση, της πόλης που ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια και 

καταστράφηκε το 140 π.Χ. Η επιφανειακή έρευνα στις Ατσιπάδες της επαρχίας Αγίου 

Βασιλείου, διήρκησε από το 1991 έως το 1994 και ήταν καρπός συνεργασίας της 

Βρεττανικής Αρχαιολογικής Σχολής και της ΚΕ΄ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών 

Αρχαιοτήτων στα Χανιά. Αφορούσε στις δυναμικές της σχέσης των μινωικών ιερών 

κορυφής και των θέσεων και χρηματοδοτήθηκε από το INSTAP, το Baylor University και 

το University College Dublin. Χαρακτηρίζεται από καλή οργάνωση και διεπιστημονικό 

προσανατολισμό (περιβάλλον, γεωλογία, διάβρωση εδάφους). 

Συστηματική εντατική επιφανειακή έρευνα αποτελεί το πρόγραμμα στο Καβούσι, 

που εκτεινόταν στην επαρχία Μιραμπέλλου, με επίκεντρο μελέτης την εποχή του Χαλκού 

και εξελίχτηκε στα έτη 1989 -1990, με κύριο συντελεστή τον D. Haggis. Το Καβούσι ήταν 

πρόγραμμα της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών, όπως και το πρόγραμμα 

Ψείρα, που περιελάμβανε και επιφανειακή έρευνα μινωικού προσανατολισμού στο 

νησάκι. 

Στα πλαίσια του προγράμματος στα Γουρνιά, το 1992 έως το 1994 με διευθύνοντες 

τους Κ. Δαβάρα και V. Watrous (Λασίθι, Δυτική Μεσσαρά, Κομμός), συνεργάτη τον  D. 

Haggis (Καβούσι) και συμμετέχοντες από άλλες επιστήμες πραγματοποιήθηκε επιφανειακή 

έρευνα με τελικό στόχο την κατανόηση των αρχαίων ανθρώπων και των κοινωνικών 

οικονομικών και πολιτικών συστημάτων της αρχαιότητας, καθώς επίσης και την 

τεκμηρίωση του φυσικού περιβάλλοντος της μινωικής πόλης των Γουρνιών. Στην περίοδο 

1992 αναφέρονται 20 περίπου μινωικές θέσεις, το 1993 στις 50 περίπου 3 θέσεις φέρουν 

ενδείξεις βυζαντινής κατοίκησης, ενώ το 1994 η έρευνα εντόπισε επιπλέον 87 θέσεις, 

ανάμεσα στις οποίες "πολλούς βυζαντινούς, ενετικούς και οθωμανικούς οικισμούς". 

Επιφανειακή έρευνα στην Ανατολική Κρήτη έγινε στα πλαίσια του προγράμματος 

"Μινωικοί δρόμοι" του Υπουργείου Πολιτισμού από ομάδα αρχαιολόγων και άλλους 

επιστήμονες. Στα έτη  1992-1994 η έρευνα επικεντρώθηκε στις περιοχές Ζάκρου, Ζήρου, 

Ξηρόκαμπου, Χοχλακίων και στην παράκτια ζώνη, ενώ τα έτη 1994 -1996 στην περιοχή της 

Σφάκας Ξηροκαμπίας. Στόχος των εργασιών ήταν η δημιουργία μιας σύνθετης εικόνας για 

τα φυλάκια, τις επικοινωνίες την τοπογράφηση και αρχιτεκτονική αποτύπωση μιας σειράς 
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θέσεων, τη χρονολόγησή τους και εξ αυτού του προσδιορισμού της επάλληλης κατοίκησης 

του συγκεκριμένου χώρου στην εποχή του Χαλκού. Στην Ανατολική Κρήτη επίσης έχουν 

γίνει μικρές επιφανειακές έρευνες σε διάφορες περιοχές. 

Η επιφανειακή έρευνα στην επαρχία Κισσάμου ασχολήθηκε με θέσεις και συλλογή 

ευρημάτων, που αφορούσαν μόνο την εποχή του Χαλκού. Η J. Moody διηύθυνε επίσης το 

1981 την επιφανειακή στο Ακρωτήρι του νομού Χανίων. 

Επιφανειακή, αναγνωριστική έρευνα έχει γίνει από την Ιταλική Αρχαιολογική 

Σχολή με κεντρικό ενδιαφέρον το σύνολο της πόλης της αρχαίας και παλαιοχριστιανικής 

Γόρτυνας, στα έτη 1978-1980 και στην ευρύτερη περιοχή βορειανατολικά της Γόρτυνας, στα 

έτη 1985-1986. 

Τέλος, από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών έχει προκηρυχτεί για το 

Σεπτέμβριο του 2003 και με επικεφαλή τους Α. Βασιλάκη (Μονή Οδηγήτριας) και K. 

Branigan (Αγιοφάραγγο, Αστερούσια, Ζήρος), εντατική επιφανειακή έρευνα στην περιοχή 

της Μονής της Οδηγήτριας της επαρχίας Πυργιώτισσας, όπου παλαιότερα έχουν διεξαχθεί 

επιτόπιες έρευνες. 

 Στον πίνακα παρουσιάζονται αλφαβητικά όλες οι επιφανειακές έρευνες που 

εντοπίστηκαν και χρονολογούνται μετά το 1970 (συμβατικό χρονολογικό όριο). 

Σημειώνεται δίπλα στην καθεμία το χρονολογικό εύρος του ενδιαφέροντος ή και της 

έρευνας, χωρισμένο κατά βάση στις τέσσερις περιόδους που έχουν υιοθετηθεί στους 

κρατικούς αρχαιολογικούς φορείς. 

 

Πίνακας 1: Οι επιφανειακές έρευνες στην Κρήτη 

Περιοχές Έρευνας Έκταση σε km2 

Ακρωτήρι81 171 

Άγιος Βασίλειος82  

Αγιοφάραγγο83 12χλμ. μήκος 

Ατσιπάδες84 38 

Γαύδος ~ 45 

Γουρνιά85 12 

                                                 
81 Moody J., 1987, The environmental and cultural prehistory of the Khania region of west Crete: Neolithic 
through Late Minoan I – ΙII, PhD dissertation, University of Minnesota. 
82 Moody J., Peatfield A. & Markoulaki S., 2000, Report from the Aghios Vasilios Valley Survey, Πεπραγμένα Η΄ 
Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Α2, 359 – 357. 
83 Blackman D. & Branigan K., 1977, An archaeological survey of the lower catchment of the Ayiofarango 
Valley, BSA 72, 13-84 και Blackman D. & Branigan K., 1975, An archaeological survey on the South Coast of 
Crete, between the Ayiofarango and Chrisostomos, BSA 70, 17-36. 
84 Moody J., Peatfield A. & Markoulaki S., 2000, Report from the Aghios Vasilios Valley Survey, Πεπραγμένα Η΄ 
Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Α2, 359 – 357. 
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Γόρτυνα86  

Ίτανος87 ~ 80 

Καβούσι 88 33 

Κνωσσός89 ~ 10 

Κομμός (Hope Simpson 1995) 25 

Λασίθι90 ~ 85 

Μάλια91 ~ 30 

Νεροκούρο Vagnetti Άγνωστη έκταση 

Παλαίκαστρο92 0,7 

Πραισός93 9 

Πετράς/Φωτιά94 4 

Ψείρα95 2 

Σφακιά  472 

Βρόκαστρο96 50 

Δυτική Μεσσαρά 22 

Ζήρος97 ~45 

Μονή Οδηγήτριας, Καλοί Λιμένες98  

 

                                                                                                                                                      
85 Watrous, L.V., 1994, ΑΔ 49, 754-755 και Watrous, L.V., 1995, An Archaeological Survey of the Lasithi Plain in 
Crete from the Neolithic to the Late Roman Period. Ph.D. Dissertation και Watrous V., Blitzer H., Haggis D., 
Zangger E., 2000, Economy and Society in the Gournia Region of Crete, A preliminary report on the 1992–1994 field 
seasons of the Gournia project, Πεπραγμένα Η΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Α3, 471-483. 
86 BSA Fieldwork Projects, http://www.bsa.gla.ac.uk/currentwork/index.html 
87 Καλπαξής, Θ., Viviers, D., 1999, ΑΔ 49, 753-754 και Kalpaxis, Th., et al., 1995, Rapport sur les travaux menes 
en collaboration avec l’Icole franncaise d’ Athenes en 1994. Itanos (Crete Orientale), BCH 119, 713-736. 
88 Haggis, D.C., 1996, Archaeological Survey at Kavousi, East Crete: Preliminary Report, Hesperia 65, 373-432 και 
Gessel, G.L., Day L.P. and Coulson W.D.E., 1983 Excavations and Survey at Kavousi, 1978-1981, Hesperia 52, 
389-420. 
89 Hood M.S.F., Smyth D., 1981, Archaeological Survey of the Knossos Area, BSA Supplementary  V.14, London. 
90 Watrous, L.V., 1982, Lasithi: A History of Settlement on a Highland Plain in Crete, Princeton.  
91 Muller, et al., 1991, Prospection de la plaine de Malia, BCH 113, 1989°, Chron., 688, BCH 114, 1990, 921-930, 
BCH 115, 191, II, 546-560. 
92 McGillivray, J.A., Sackett, L.H. et al., 1984, An Archaeological Survey of the Roussolakkos Area at Palaikastro, 
BSA 79, 129-159. 
93 Whitley, J.Κ, 1999, Praisos IV: A preliminary report on the 1993 and 1994 survey seasons, BSA 94 και Whitley, 
J.Κ., O' Conor & Mason, H., 1995, Praisos III: a report on the architectural survey undertaken in 1992, BSA 90, 
405-428 και Whitley J., 1995, From Minoans to Eteocretans: the Praisos region 1200-500 BC, στο Post Minoan 
Crete: Proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan Crete held by the British School at Athens and the 
Institute of Archaeology, University College London, 27-39. 
94 Tsipopoulou, M., 1989, Archaeological Survey at Aghia Photia, Siteia. Partille και Betancourt Ph. & Δαβάρας 
Κ., 1993, Ψείρα, Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή, ΑΔ 43, 1988, μέρος Β2 Χρονικά, Αθήνα 1993, 579-580.  
95 Simpson, Η.R., Betancourt P., 1990, Intensive Survey of Pseira Island, Crete, AJA 94, 3, 22. 
96 Hayden, B.J., Moody J., Racham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 
Preliminary Results, Hesperia 61, 293-353. 
97 Branigan, K., 1998, Prehistoric and early historic settlement in the Ziros region, eastern Crete. BSA 93, 23-90. 
98 Bασιλάκης, A., 1990, Προϊστορικές Θέσεις στη Mονή Oδηγήτριας - Kαλούς Λιμένες, Kρητική Εστία 3, περίοδος 
Δ, τ. 3, Χανιά, 11 – 79. 
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Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των επιφανειακών ερευνών στην Κρήτη: 

 

o σημειώνεται αύξηση των εγκαταστάσεων που αντανακλά συρροή νέου 

πληθυσμού στην Τελική Νεολιθική,  

o ραγδαία αύξηση και διασπορά των εγκαταστάσεων στη Μέση Μινωϊκή Ι και 

ΙΙ περιόδους, 

o μια μείωση και πιθανότατα συγκέντρωση πληθυσμού στην Ύστερη Μινωϊκή 

Ι 

o το φαινόμενο των αμυντικών ή θέσεων-καταφυγίων στην Ύστερη Μινωϊκή 

ΙΙΙΒ και ΙΙΙΓ 

o αξιοσημείωτη ποικιλομορφία από περιοχή σε περιοχή στην Κρήτη, που 

πιθανά αντανακλά τοπικές τάσεις και εξέλιξη99. 

 

 

2.8 Αξιολόγηση Επιφανειακών Ερευνών στη Μεσόγειο 

 

Οι επιφανειακές έρευνες που έχουν ξεκίνησει με μια απλή συλλογή δειγμάτων 

αρχαιολογικού υλικού (Minnesota Messenia Expedition), εφάρμοσαν πλέγμα συλλογής 

και σε μερικές περιπτώσεις ολοκληρωτική συλλογή για κάθε μονάδα πλέγματος. Η γενική 

τάση είναι προς πιο αντιπροσωπευτικές και ακόμη μεγαλύτερες συλλογές υλικού, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή να αναλύσει περισσότερα δεδομένα. 

Μια άλλη θετική εξέλιξη είναι ότι η πληθώρα συλλογής υλικού, επιτρέπει 

διεξοδικότερη και πιο αντιπροσωπευτική μελέτη του με αποτέλεσμα τη χρονολογική 

εκλέπτυνση της κεραμικής. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις ιστορικές περιόδους, όπου 

υποπερίοδοι μεγαλύτερων διαστημάτων χρόνου μπορούν τώρα να αναγνωριστούν πολύ 

εύκολα. 

Ωστόσο τα ερωτήματα που περιμένουν απάντηση έχουν πολλαπλασιαστεί τα 

τελευταία χρόνια. Αφορούν το μέγεθος της θέσης, τη λειτουργία της, την κοινωνική της 

λειτουργία. Για να απαντηθούν τέτοιου τύπου ερωτήματα, η καταγραφή των πληροφοριών 

γίνεται σε σύνθετες φόρμες που σχεδιάστηκαν για να αποσπάσουν όση περισσότερη 

πληροφορία γίνεται από κάθε τέχνεργο. Έτσι λοιπόν τώρα θεωρείται απαραίτητη η 

συμμετοχή ειδικών για συγκεκριμένες περιόδους. Το Pylos Project είχε 6 ειδικούς 

                                                 
99 Cunningham T., Driessen J., 2003, Side-by-Side Survey Comparative Regional Studies in the Mediterranean 
World, Site by Site: Combining Survey and Excavation Data to Chart Patterns of Socio-political Change, 101-113. 
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κεραμικής, όπως επίσης διάφορους ειδικούς επισκέπτες. Στη συνέχεια όλοι οι ειδικοί και 

αρχαιολόγοι αποδέχονται και δουλεύουν με την αντίληψη ότι η κεραμική είναι κάτι 

παραπάνω από ένας παθητικός παράγοντας στα συστήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και βελτιστοποίησης. Οι συλλογές από επιφανειακές έρευνες όπως και αυτές που 

προέκυψαν από ανασκαφές, είναι η δημιουργία και η αντανάκλαση των προσωπικών 

προτιμήσεων, αποφάσεων και απόψεων, παρελθόντων προσωπικοτήτων και κοινωνιών. Οι 

λεπτομερειακές μελέτες του υλικού των επιφανειακών ερευνών, αναγνωρίζουν εισαγωγές, 

συγκρίνουν αναλογίες, εισαγόμενης και ντόπιας κεραμικής, συγκρίνουν τις συλλογές από 

θέσεις με διαφορετικό μέγεθος και λειτουργίες: τόσο αυστηρές αναλύσεις μπορούν να 

αποκαταστήσουν τις αποφάσεις και τον τρόπο ζωής  οικογενειών αλλά και οικονομικών 

απόψεων και τοπικού ανταγωνισμού. Από την απλή χρονολόγηση θέσεων περνάμε στην 

“κοινωνική ζωή των πραγμάτων”. 

Υπάρχει η τάση για μεγαλύτερες συλλογές υλικού θέσεων και μη θέσεων. Αυτό 

επιτρέπει πιο λεπτομερείς και σύνθετες ερωτήσεις στα δεδομένα, ερωτήσεις πολύ πέρα από 

τα όρια του εντοπισμού θέσεων στο χάρτη. Η ποσοτικοποίηση και η μελέτη των υλικών 

συνήθως περιλαμβάνει, μεγάλες ποσότητες αδιάγνωστης κεραμικής ή, ακόμη χειρότερα, 

κεραμιδιών.  

Πολλές θέσεις τις Μεσογείου παράγουν μάζες υλικού και η ολοκληρωτική συλλογή 

δεν είναι πρακτική στην πλειοψηφία τέτοιων θέσεων. Οι αστικές θέσεις έχουν ιδιαίτερα 

προβλήματα μολονότι προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες. Ακόμη και στις αγροτικές θέσεις, τα 

συστήματα δειγματοληψίας συνήθως χρησιμοποιούν τη δημιουργία πλέγματος ή τον 

εντοπισμό των μονάδων συλλογής κατά ένα τυχαίο ή συστηματικό τρόπο κατά μήκος 

της100. 

Τα projects της Βοιωτίας, Hvar, Nemea Valley  χρησιμοποίησαν clickers για να 

καταγράψουν την πυκνότητα, επικεντρώνοντας την προσοχή σε στρατηγικές συλλογής 

οστράκων που αναγνωρίζονται. Τα ίδια τα clickers έχουν περιορισμένες τιμές. Η τάση για 

συλλογή μόνο των διαγνωσμένων οστράκων από τις μη θέσεις είναι δυνατή και 

δικαιολογείται γιατί γίνεται οικονομία προσπάθειας. Το διαγνωσμένο υλικό θα δώσει έναν 

έλεγχο για τις κύριες φάσεις παρουσίας δραστηριότητας αποφεύγοντας έτσι την 

αναγκαιότητα να πλένονται και να επεξεργάζονται χιλιάδες αδιάγνωστα όστρακα και 

τμήματα κεραμίδων. Ωστόσο η συλλογή μόνο διαγιγνωσκόμενων οστράκων κάνει τους 

περιπατητές να μη συλλέγουν άλλα ασυνήθιστα όστρακα. Επίσης μπορεί να αφήσει έξω 

περιόδους για τις οποίες λίγα πράγματα γνωρίζουμε σε σχέση με τις φόρμες και το υλικό. 
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Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η ορατότητα και η συλλογή συγκεκριμένων τύπων 

κεραμικής μπορεί να υπεραντιπροσωπεύει την πραγματική τους παρουσία στην επιφάνεια 

π.χ. η ερυθροβαφής κεραμική είναι πιο εύκολα εντοπίσιμη από την κεραμική που έχει το 

χρώμα της γης των προϊστορικών οστράκων. Θα μπορούσε για να μετριαστεί αυτό το 

πρόβλημα να υπάρχει ένας ακόμη περιπατητής σε κάθε ομάδα ως ελεγκτής101.  

Μια μεγάλη αναλογία θέσεων δεν είναι ούτε αναγνωρίσιμες, ούτε 

αντιπροσωπευτικές του αληθινού τους μεγέθους, με την επιφανειακή εντατική έρευνα. Αν 

εξαιρέσουμε τα πολύ εκτεθειμένα παλαιοτοπία των ερήμων ή ημι-ερήμων νότιων και 

ανατολικών Μεσογειακών τοπίων, ένα τυπικό βόρειο Μεσογειακό τοπίο, θα αποκαλύψει 

μόνο ένα τμήμα, των επιφανειακών του θέσεων, στις καλύτερες συνθήκες ορατότητας, σε 

μια ειδική εποχή περπατήματος στο πεδίο.  

Η κατανόηση αυτών των παραγόντων ωστόσο, μας δίνει ένα εργαλείο να 

μετρήσουμε αυτό που χάσαμε -το πάντα μικρό και υπαίθριο, μκρές-μεσαίου μεγέθους 

διασπορές τεχνέργων κρυμμένες από τους περιπατητές του πεδίου τη στιγμή της 

έρευνας102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Mattingly D., 2000, Methods of collection, recording and quantification. The archaeology of Mediterranean 
Landscapes 5, 5-15, Oxford. 
102 Bintliff J., Sbonias K., 2000, Demographic trends: the contribution of regional survey data. The archaeology of 
Mediterranean Landscapes 5, 244-246, Oxford. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

3.1 The Vrokastro Regional Survey Project 

 

Η ανασκαφή του Βροκάστρου – έτσι ονομάζεται κορυφή με ύψος 313m πάνω από 

τον κόλπο του Μεραμπέλλου- υπήρξε η αφορμή για την έρευνα της περιοχής, αφού εκεί 

ανέσκαψε η Edith Hall το 1910 και 1912 έναν οικισμό της Ύστερη Εποχή του Χαλκού και 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες ανασκαμμένες θέσεις, 

της μεταβατικής αυτής περιόδου γι’ αυτό και είναι σημαντική για το μέγεθός της, τη 

διάρκεια κατοίκησής της, την ποικιλία ευρημάτων και τους τύπους ταφών (Χάρτης 1). 

 

 
     Χάρτης 1:  Χάρτης της Κρήτης και της περιοχής έρευνας103 

 

 Ο σκοπός της έρευνας που ακολούθησε από το 1986 έως το 1989 ήταν να καταστούν 

κατανοητές οι εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βροκάστρου, ο λειτουργικός τους 

χαρακτήρας, η σχέση τους με το περιβάλλον καθώς και οι διαδικασίες επιλογών των 

θέσεων κατοίκησης και εγκατάλειψής τους. 

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Λασιθίου και του 

εύφορου Ισθμού της Ιεράπετρας (Χάρτης 2). Ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ το σκηνικό μεγάλων 

ιστορικών γεγονότων ή πολιτισμού. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν 

ότι πρόκειται για μια περιοχή με αγροτικό χαρακτήρα. Υπήρξε συνήθως ένας οριακός 

τόπος, στον οποίο διασταυρώνονταν δρόμοι κάποιων πιο δημοφιλών κέντρων. 

                                                 
103 Η σειρά χαρτών που παρουσιάζουν την περιοχή του Βροκάστρου στο κεφάλαιο αυτό, προέρχονται από τη 
δημοσίευση της έρευνας: Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete: Volume 2, The 
Settlement History of the Vrokastro Area and Related Studies. 
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     Χάρτης 2: Η περιοχή έρευνας 

 

Ειδικότερα, εκτείνεται από τον κόλπο του Μεραμπέλλου και περιλαμβάνει την 

κοιλάδα του ποταμού Ίστρου. Ορίζεται στα δυτικά από τη μικρή πεδιάδα στα Γουρνιά, στα 

νοτιοδυτικά από το χωριό Μεσελέροι, στα νότια από το χωριό Πρινά, και στα ανατολικά 

από το βουνό Σταυρωμένος. Την περιοχή χαρακτηρίζουν επίσης το φαράγγι βόρεια του 

Πρινά, τα υψώματα Βρόκαστρο, Κοπράνες, Κολύμπους και Σκιναυριά (698m) και οι 

ποταμοί στα δυτικά Ξεροπόταμος και Ποταμός στα Γουρνιά. Διακρίνεται για το έντονο 

φυσικό ανάγλυφο, που είναι συχνά δύσκολα προσπελάσιμο με απότομες πλαγιές, πυκνά 

δάση και απόκρημνα φαράγγια που αποτέλεσαν εμπόδια στη συστηματική  έρευνα. 

Διαθέτει καλλιεργήσιμα εδάφη στην κοιλάδα του Ίστρου και σε υψίπεδα, όπου 

καλλιεργούνται σιτηρά, αμπέλια και ελιές. Τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής είναι το 

Καλό Χωριό, ο Πύργος, το Μεσελέροι και ο Πρινάς. Τέσσερα ακρωτήρια βγαίνουν στον 

κόλπο του Μεραμπέλλου: του Πρινιάτικου Πύργου, του Νησί Παντελεήμονος, του Ηλία το 

Νησί και του Βρυονησίου104. 

 

 

 
                                                 
104 Hayden B.L., Moody L.A., Rackham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 
Preliminary Results, Hesperia 61, 293-299. 
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3.1.1 Ζητήματα Μεθοδολογίας 

 

 Της συστηματικής εφαρμογής δειγματοληπτικής μεθόδου προηγήθηκαν 

αναγνωριστικές προσπάθειες στην περιοχή που καθόρισαν το πλαίσιο και τη στρατηγική 

της εντατικής έρευνας. Το 1986 η Moody και ο Rackham περπάτησαν δυο μεγάλες 

διαδρομές από την ακτή προς τα Σκιναυριά με προσανατολισμό βορρά-νότο. Εκτεταμένη 

εξερεύνηση έγινε με αυτοκίνητο και πεζή. Συλλέγησαν πληροφορίες σχετικές με τη 

γεωλογία, τα εδάφη, τη χρήση γης και τη βλάστηση. Οι παρατηρήσεις αυτές συνέβαλαν στη 

διαίρεση των οικολογικών ζωνών της έρευνας, οι οποίες συστήθηκαν για να εφαρμοστεί 

συστηματικά η λήψη δείγματος σε ένα σύνθετο ανάγλυφο και να διαπιστωθεί αν διαφορές 

στην πυκνότητα, το μέγεθος και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μπορούν να 

συσχετιστούν με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ζώνες. Το επόμενο στάδιο ανάλυσης ήταν 

ο προσδιορισμός των παραγόντων που ευθύνονταν για τις διαχρονικές αλλαγές σε σχέση 

με τις εγκαταστάσεις μέσα στις ζώνες. Σ΄αυτούς τους παράγοντες συνυπολογίστηκαν οι 

φυσικοί πόροι της περιοχής (ποιότητα εδαφών και υδρολογία), όπως επίσης και ιστορικές, 

πολιτικές και οικονομικές παράμετροι.  

 Ωστόσο το Κρητικό τοπίο παρουσιάζει μια συνολική σταθερότητα κατά το 

Ολόκαινο οπότε συνακόλουθα και η περιοχή έρευνας διατήρησε τα βασικά τοπογραφικά 

και γεωλογικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ιστορίας της εγκατάστασης των 

ανθρώπων. Οι μικρές αλλαγές αφορούν τη βλάστηση και σε κάποιο βαθμό τη 

γεωμορφολογία του τοπίου ως αποτέλεσμα της χρήσης γης και του κλίματος105.  

 

3.1.2 Καταγραφή Θέσεων και Δειγματοληψία υλικού 

 

Εκτός από την επιφανειακή έρευνα, απαραίτητες κρίθηκαν και μελέτες σχετικές με 

τις σύγχρονες μορφές κατοίκησης και τη χρήση γης, το κλίμα, τις ντόπιες καλλιέργειες με 

τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, τις συνθήκες υδροδότησης και 

ποιότητας εδαφών. Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων έγιναν ειδικές οικολογικές 

παρατηρήσεις για τη βλάστηση, τη βοσκή, τις πυρκαγιές και την υλοτόμηση. Λήφθηκαν, 

επίσης, υπόψη αρχεία και συνεντεύξεις σχετικές με τις σοδειές, την κατανάλωση και 

πώλησή τους, αλλά και την κτηνοτροφία. 

Η περιοχή διαιρέθηκε σε δεκατρείς τοπογραφικές ζώνες μελέτης (Χάρτης 3) με 

κριτήρια περιβαλλοντικά, όπως: η γεωλογία, οι κλίσεις, τα υψόμετρα  για να διερευνηθεί 
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αν διαφορές στην πυκνότητα, το μέγεθος και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μπορούν 

να ανιχνευθούν σε κάποιες ζώνες.  

 

 
  Χάρτης 3: Τοπογραφικός χάρτης και ζώνες της έρευνας 

 

Κατά τον ίδιο συστηματικό τρόπο οι παραπάνω ζώνες διαιρέθηκαν σε μακρόστενες 

μονάδες διαδρομών πλάτους 250m με προσανατολισμό βόρειο- βορειοανατολικό- νότιο- 

νοτιοδυτικό. Κάθε τέτοια μονάδα υποδιαιρέθηκε σε πέντε μικρότερους διαδρόμους 

πλάτους 50m (Χάρτης 4). 
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Χάρτης 4: Μονάδες διαδρόμων και λωρίδες 

 

Με τη διαίρεση του τοπίου σε διαδρόμους πεζοπορίας έγινε μια προσπάθεια να 

διασφαλιστεί ο εντοπισμός όλων των μεγάλων και μετρίου μεγέθους θέσεων της κάθε 

ζώνης, προκειμένου να αναπαρασταθεί ένα σύστημα ιεραρχίας των εγκαταστάσεων. 

Επίσης καλύφθηκε με σύστημα και συνέπεια όλη η περιοχή για να μελετηθούν οι σχέσεις 

μεταξύ των μεγαλύτερων κέντρων και των απομακρυσμένων οικισμών. Παράλληλα με την 

καταγραφή θέσεων συνδυάστηκε και η συλλογή δεδομένων σχετικών με τη βλάστηση, τα 

εδάφη, τη γεωμορφολογία και τη χρήση γης, για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εργασίας 

και να εκτιμηθούν οι εκμεταλλεύσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές και το περιβάλλον από 

την προϊστορική περίοδο ως τη σύγχρονη εποχή106.  

Οι διάδρομοι (transects) αυτοί, διασχίζονταν πεζή, από δυο έως τέσσερα άτομα 

κάθε φορά σε ένα διάδρομο, σε τακτά διαστήματα, κατά πλάτος. Από κάθε ένα διάδρομο 

συλλέχθηκε και καταγράφηκε κάθε διαγνωσμένο αντικείμενο. Συνήθως οι διάδρομοι 

συλλογής υλικού ακολουθούσαν το γενικό προσανατολισμό της έρευνας βόρειο-

βορειοανατολικό, νότιο-νοτιοδυτικό, άλλες φορές ωστόσο τοπογραφικοί περιορισμοί, όπως 

τα φαράγγια επέβαλλαν συχνά αλλαγή πορείας. Γενικότερες, οικολογικού και 

αρχαιολογικού χαρακτήρα, παρατηρήσεις, σημειώθηκαν για το σύνολο της ζώνης των 50m 

Τα διαστήματα που επελέγησαν για να γίνει η σάρωση του τοπίου, θεωρήθηκαν τα 

                                                 
106 Barbara J.H., Dierckx H., Harrison, G.W.M., Moody, J., Postma, G., Rackham, O., Stallsmith, A.B., 2004, 
Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete: The Settlement History of the Vrokastro Area and Related 
Studies (University Museum Monograph) 
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καταλληλότερα για τον εντοπισμό των μεγάλων αλλά και μεσαίου μεγέθους, θέσεων, ώστε 

να αποκατασταθεί η εικόνα της ιεράρχησής τους σε διακοινοτικό επίπεδο107. 

 

   

3.1.3 Ορισμός “θέσης” 

 

Ο όρος «θέση» χρησιμοποιήθηκε ως σύμβαση για να εκφράσει μια συγκέντρωση 

αντικειμένων, κυρίως κεραμικής, λίθινων, γυάλινων και αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Τα 

όρια της θέσης καθορίστηκαν από τη διασπορά των αντικειμένων, η οποία εξαρτάται από 

τις πάσης φύσεως, διαταράξεις (διάνοιξη δρόμων και κατασκευές, αγροτικές και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες) και άλλους παράγοντες λειτουργίας και δομής των 

θέσεων. Στο Βρόκαστρο, ο εντοπισμός θέσης κυμαίνεται σε διαστάσεις, από μερικά 

τετραγωνικά μέτρα, όταν πρόκειται για μια κατασκευή, έως 1,5 km, όταν πρόκειται για 

οικισμό.  

Κατά την πεζοπορία στους επιλεγμένους προς διερεύνηση διαδρόμους των 50m 

όταν γινόταν αντιληπτή η αύξηση κεραμικής και η καταγραφή γινόταν συστηματικότερη, 

η τοποθεσία χαρακτηριζόταν «θέση». Τότε προβαλλόταν κάνναβος και μια ομάδα τριών ή 

τεσσάρων ατόμων συνέλλεγε δείγματα κατά περίπτωση από την περιοχή που όριζε 

κάνναβος διαστάσεων 20Χ20 ή 10Χ10 ή 5Χ5m, είτε ακολουθώντας τα φυσικά χωρίσματα 

των πεζούλων.  Το όριο της θέσης ετίθετο στα σημεία στα οποία ο αριθμός των οστράκων 

που εντοπίζονταν στο πλέγμα του τετραγώνου δειγματοληψίας μειωνόταν και 

ισοδυναμούσε με τον αριθμό οστράκων που χαρακτήριζε «μη θέση» την περιοχή. Σ’ αυτό 

βοήθησε η συλλογή οστράκων εκτός θέσης προκειμένου να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς 

για την πυκνότητα κεραμικής των «μη θέσεων»108. Η συλλογή δηλαδή των οστράκων 

συνεχιζόταν, με τη χρήση του πλέγματος στα επόμενα 5Χ5 της διαδρομής, μέχρι να μειωθεί 

η πυκνότητά τους. 

Η περιοχή που χαρακτηριζόταν «μη θέση» παρείχε λιγότερα στοιχεία,  συνήθως 

είναι μικρής έκτασης και γενικά έφερε χαμηλές πυκνότητες οστράκων που δεν 

συνοδεύονταν από κάποιο αρχιτεκτονικό κατάλοιπο. Γενικά, τα διασκορπισμένα όστρακα 

εμφανίζονται περιστασιακά σε περιοχές που καλλιεργούνται, κατά τη διάρκεια ή μετά το 

όργωμα. Επίσης μπορεί να προκύπτουν από σπάσιμο αγγείων βοσκών, κυνηγών κατά τη 

διάρκεια μεταφοράς τους ή άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων.  

                                                 
107 Hayden B. L., Moody L. A., Rackham O., 1992, "The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design 
and Preliminary Results", Hesperia 61, 300-301. 
108 Gallant, T.W., 1986, “Background Noise'' and Site Definition: a Contribution to Survey Methodology 
JFA 13, 403-418. 
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Διάσπαρτη κεραμική προκύπτει και από τη διάβρωση του εδάφους από βροχή και   

τη μετακίνησή τους από την πραγματική θέση. Σε περιοχές όπου έγινε συλλογή κεραμικής 

εκτός θέσης έγινε επανάληψη επίσκεψης και κάποιες από αυτές καταγράφηκαν. Κάποιες 

συγκεντρώσεις κεραμικής μπορεί επίσης να υποδεικνύει μια θέση που βρίσκεται πιο βαθιά 

ή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά109. 

 

 

3.1.4 Γεωλογία – γεωμορφολογία,  κλίμα και υδρολογία 

 

 Οι σχηματισμοί των βουνών και η θάλασσα παρέμειναν αδιάβρωτα από τις πιο 

πρώιμες φάσεις της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί. Τα βασικά τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν κατά το Πλειστόκαινο ή νωρίτερα (600.000 χρόνια). Τα 

χώματα έχουν υποστεί μεταθέσεις, η κοιλάδα του ποταμού Ίστρου έχει περιστασιακά 

πλημμυρίσει, όπως και άλλες περιοχές και η ακτή έχει βυθιστεί ελάχιστα. Το επίπεδο της 

θάλασσας κατά την εποχή του Χαλκού ήταν τουλάχιστον δυο μέτρα χαμηλότερα από το 

σημερινό. Αν και οι σημαντικές αυτές οι αλλαγές συνέβησαν σε τοπικό επίπεδο, δεν 

μεταμόρφωσαν ριζικά το τοπίο. 

Εντοπίστηκαν έξι γεωμορφολογικές ενότητες η παραλία και τα ακρωτήρια, η 

πεδιάδα του Ίστρου, το λεκανοπέδιο του Πρινά, το λεκανοπέδιο του Μεσελερίου, το βουνό 

Σκιναυριά, οι λόφοι και οι πλαγιές νότια του Βροκάστρου και δυο ποτάμια: αυτό του 

Ίστρου και ο Ξεροπόταμος. Τα είδη υποστρωμάτων που κυριαρχούν στην περιοχή είναι οι 

κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή πετρώματα, ασβεστολιθικά και λατυποπαγή. 

Αυτές οι βραχώδεις αποθέσεις επικαλύφθηκαν μετά από κροκαλοπαγή πετρώματα, μάργες, 

αργίλους και ψαμμίτες. Τα αργιλικά εδάφη χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από ντόπιους 

κεραμοποιούς και οι ψαμμίτες σε οικοδομικές κατασκευές. Πετρώματα της περιοχής όπως 

χαλαζίες και φυλλίτες χρησιμοποιούνται συχνά για να κατασκευαστούν εργαλεία110. 

 

3.1.5 Η ιστορία των εγκαταστάσεων και οι τοπογραφικές ζώνες 

 

Η δραστηριότητα φαίνεται ότι ήταν πιο έντονη κατά τη διάρκεια της εποχής του 

Χαλκού και από τη Βυζαντινή ως την Τουρκική περίοδο. Από την Ύστερη Μινωική ΙΙΙ ως 

την πρώιμη εποχή του Σιδήρου βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα. 

                                                 
109 Hayden B.L., Moody L.A., Rackham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 
Preliminary Results, Hesperia 61, 301-306. 
110 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete: Volume 2, The Settlement History of the 
Vrokastro Area and Related Studies, 14. 
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Γενικώς η δραστηριότητα είναι πιο σημαντική στα πεδινά σημεία κοντά στο ποτάμι 

του Ίστρου (Ζώνη 2), και στου Αφέντη Χρήστου (Ζώνη 9), στην περιοχή Σκιναυριά Κορυφή 

(Ζώνη 8) και νότια του Βρόκαστρου (Ζώνη 4). Σ΄ αυτά τα σημεία η πυκνότητα είναι πιο 

μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος της θέσης. Όλες αυτές οι περιοχές διαθέτουν πολλές πηγές 

και καλλιεργήσιμη γη έως σήμερα. Η προτίμηση σ΄ αυτές τις θέσεις είναι προφανής ακόμη 

και όταν εξετάζονται ομαδοποιημένες κατά χρονολογική περίοδο.  

 

 
Εικόνα 1: Αριθμός θέσεων κατά τοπογραφικές ζώνες 

 

Συμπερασματικά, υπήρχε μια τάση εγκατάστασης σε περιοχές λιγότερο 

προσβάσιμες στο τέλος της εποχής του Χαλκού και κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. 

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εγκαταστάσεων στο οροπέδιο Σκιναυριά Κορυφή 

και το Μεσελέροι από την εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου ως τους 

ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Κάτι που υποδεικνύει την εξέλιξη ενός δεύτερου κέντρου 

δραστηριότητας κοντά στο νοτιότερο όριο της ερευνώμενης περιοχής κατά τους ελληνικούς 

ιστορικούς χρόνους. Οι προστατευμένες από βουνά, κοιλάδες της ενδοχώρας, συχνά 

φαίνεται να προτιμούνται, από τους Κλασικούς χρόνους και μετά.   

Το Βρόκαστρο παρουσιάζει υψηλά επίπεδα κατοίκησης σε όλες τις περιόδους. Η 

εποχή του Χαλκού παρουσιάζει το πιο υψηλό σημείο δραστηριότητας σε όλες τις ζώνες, 

εκτός από αυτές του Σκιναύρια Κορυφή και Μεσελέροι, που εμφανίζουν την ακμή τους 

στην ελληνορωμαϊκή περίοδο. 
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      Εντοπίστηκαν δυο σταθερότυποι: 

- Εντυπωσιακά χαρακτηριστική είναι η τάση δραστηριότητας κοντά στην παραλία αλλά όχι 

πάνω σ΄αυτή και σε αποστάσεις 0,5 και 1,75 km από την ακτή. Αυτό ίσως συνέβαινε 

στην περιοχή του Βρόκαστρου, λόγω της δύσκολης τοπογραφίας της ακτής αλλά 

και του φόβου της πειρατείας. 

 

- Για τις περισσότερες περιόδους υπήρχαν δυο τοπικά κέντρα δραστηριότητας. Το 

ένα βρισκόταν πάνω ή κοντά στην παραλία και το άλλο στην ενδοχώρα, στο 

νοτιότερο όριο της έρευνας. Το Μεσελέροι εξελίχθηκε σε τοπικό κέντρο στα τέλη της 

πρώιμης εποχής του Σιδήρου. 

 

 

3.1.6 Κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι 

 

Μερικές κύριες διαδρομές επέδρασαν στην επιλογή εγκατάστασης σε συγκεκριμένες 

θέσεις της μελετώμενης περιοχής: 

- μια πορεία από Ανατολή προς Δύση κατά μήκος της βόρεια παραλίας και των  

 υπωρειών λόφων, 

- ένας δρόμος από Βορρά προς Νότο, που περνά από την κοιλάδα του Ίστρου και 

διακλαδώνεται στο Καλό Χωριό και τον Πύργο για να οδηγήσει και σε άλλες θέσεις 

- ένας κύριος δρόμος εκτείνεται από το Καλό Χωριό στην κοιλάδα του Αφέντη 

Χριστού και τελειώνει στην Επισκοπή ή τη Βασιλική 

- και ένας ακόμη που εκτείνεται κατά μήκος του Ξεροπόταμου. 

 

Όλες αυτές οι διαδρομές είναι ακόμη σε χρήση σήμερα. Αποτελούσαν τα μέσα για 

την πρόσβαση και το εμπόριο μεταξύ μεγάλων λιμανιών και λιμανιών-πόλεων στις 

νοτιότερες και βορειότερες ακτές, καθώς επίσης και ένα σύνδεσμο, κατά τη διάρκεια 

κάποιων περιόδων, σε πολιτικά δυνατούς και επικίνδυνους γείτονες111. 

 
                                                 
111 Hayden B.L., Moody L.A., Rackham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 
Preliminary Results, Hesperia 61, 316-320. 
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3.1.7 Η χρονολόγηση της ιστορίας των εγκαταστάσεων 

 

Τελική Νεολιθική - Πρώιμη Μινωική Ι/ΙΙΑ  

Εντοπίστηκε μικρή Νεολιθική παρουσία. Μόνο τρεις θέσεις έχουν αναγνωριστεί, 

δυο στην παραλιακή ζώνη –από τις πρώτες που κατοικήθηκαν, στη δυτική πλευρά και στην 

κορυφή του λόφου Βουνό (ΒΔ του Βρόκαστρου) (Χάρτης 5).  

 

 
Χάρτης 5: Παράδειγμα κατανομής θέσεων 

 

Πρώιμη Μινωική - Μέση Μινωική ΙΙ 

Τέτοιες θέσεις εντοπίστηκαν σε κορυφές λόφων και κλίσεις υψομέτρου 100-200m 

Αρκετές θέσεις είναι παραλιακές και άλλες λίγο πιο μακριά από την ακτή. Η συγκέντρωση 

θέσεων γύρω από την εύφορη περιοχή του ποταμού του Ίστρου, υποδεικνύει ότι εκεί 

άρχισε η κατοίκηση της περιοχής. Οι συγκεντρωμένες θέσεις στα Δυτικά των Γουρνιών, 

βρίσκονται κοντά στη διασταύρωση μικρότερων και μεγαλύτερων δρόμων.  

 

Μέση Μινωική ΙΙΙ – Ύστερη Μινωική Ι 

Η δραστηριότητα επεκτείνεται στα ενδότερα αλλά συνεχίζει να απαντάται 

συγκεντρωμένη σε τέσσερις περιοχές: την περιοχή του ποταμού Ίστρου,  του Ξεροπόταμου, 

του Αφέντη Χριστού και στα υψίπεδα στη νότια πλευρά του Βροκάστρου. Πιθανότατα 

υπήρξε τοπική παραγωγή κεραμικής, όπως φαίνεται από σχετικές αναλύσεις, στο 
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Βρόκαστρο και στα Γουρνιά κατά την εποχή του Χαλκού. Τα Γουρνιά πρέπει να ήταν το 

κυριότερο κέντρο για την περιοχή του Βροκάστρου κατά την ύστερη Μινωική ΙΒ περίοδο. 

 

Ύστερη Μινωική Ι / ΙΙΙ – Πρώιμη εποχή Σιδήρου 

Από την Ύστερη Μινωική ΙΙΙ, η περιοχή γύρω από το Βρόκαστρο έχει μετατραπεί  

σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα δραστηριότητας. Οι εγκαταστάσεις που απέχουν 

500m από την ακτή μειώνονται, αλλά δεν εξαφανίζονται όλες. Αυτή η τάση συνεχίζεται ως 

την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Μειώθηκαν οι παραλιακές θέσεις αυξήθηκε το μέγεθός 

τους, υπάρχει όμως, μια τάση για έναν πιο πυρηνικό οικιστικό σταθερότυπο, ενώ η 

κεραμική συνεχίζει να παράγεται τοπικά. 

  Το Βρόκαστρο παραμένει ένα σημαντικό κέντρο δραστηριοτήτων και 

εγκατάστασης κατά μήκος της Βόρειας παραλίας του νησιού μεταξύ Αγ. Νικολάου και 

Ισθμού της Ιεράπετρας από το τέλος της εποχής Χαλκού ως τη Γεωμετρική περίοδο. 

 

Τέλος εποχής Σιδήρου – Αρχαϊκά χρόνια 

Ένα νέο στοιχείο είναι η συγκέντρωση θέσεων στα νότια της περιοχής, 

ακολουθούμενη από την εγκατάλειψη του Βρόκαστρου μετά τη Γεωμετρική περίοδο. Η 

σχέση των δυο γεγονότων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλά υπάρχουν οι εξής 

πιθανότητες: οι νοτιότερες θέσεις, απλά, αυξάνονται πληθυσμιακά, ενώ οι κάτοικοι του 

Βροκάστρου μετακινούνται στην παραλία, οι νοτιότερες θέσεις ιδρύθηκαν από κατοίκους 

του Βροκάστρου που ωθήθηκαν νότια από νέους κατοίκους της παραλιακής ζώνης, ή οι 

νότιες θέσεις ιδρύθηκαν από κατοίκους της Ιεράπυτνας112. 

 

 

3.1.8 Συμπεράσματα 

 
Αν εξαιρέσουμε την Πρώιμη εποχή Σιδήρου και ίσως τη δεύτερη Βυζαντινή 

περίοδο, ο οικιστικός σταθερότυπος που αποκαλύπτεται στην περιοχή του Βροκάστρου 

μοιάζει με αυτούς που συναντώνται και στην υπόλοιπη Κρήτη. 

Κατά την Μινωική ανακτορική περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ήταν 

ευδοκιμούσα αγροτική ενδοχώρα της κοντινής πόλης Γουρνιά, δηλαδή μια ενδιάμεση 

πολιτιστική ζώνη. Τα Γουρνιά, αν και σημαντικό τοπικό κέντρο, δεν θεωρήθηκε ποτέ 

σημαντικό κέντρο της εποχής του Χαλκού. 

                                                 
112 Hayden B.L., Moody L.A., Rackham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 
Preliminary Results, Hesperia 61, 320-334. 
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Η περιοχή του Βρόκαστρου μεταμορφώθηκε από αγροτική απόμακρη περιοχή που 

υποστήριζε πολλές μικρές κοινότητες, σε δεσπόζον ανεξάρτητο κέντρο στην πρώιμη εποχή 

του Σιδήρου. Κατά τους πρώτους αιώνες της ελληνορωμαϊκής περιόδου η εστίαση 

μετακινήθηκε από το Βρόκαστρο στον Όλερο και το Ίστρο. Οι δυο τελευταίες πόλεις μπορεί 

να λειτούργησαν και ως αυτόνομα κέντρα από εποχή σε εποχή αλλά κυριαρχούνταν από 

πιο δυνατούς γείτονες τη Λατώ και την Ιεράπυτνα. Από το τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου 

ως σήμερα οι θέσεις αυξήθηκαν κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο113.  

Τα μοντέλα Εκμετάλλευσης (Exploitative Models) και Προαίρεσης (Benevolent 

Models), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να χαρακτηρίσουν τις οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ πόλεων και των αγροτικών τους παράλληλων, είναι πολιτειο-κεντρικά. Επίσης 

παράγωγα των παραπάνω μοντέλων που εισάγουν και τους εξωτερικούς παράγοντες, ως 

καταλύτες των οικονομικών αλλαγών, είναι τα μοντέλα Διοίκησης (Administrative 

Models). Οι πόλεις και οι πλησιέστερες σ΄ αυτές αγροτικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζονται 

συχνά ως χωριστές μονάδες ανάλυσης, με τη χρήση μοντέλων που παρουσιάζουν τις 

αστικές και αγροτικές κοινωνικές σφαίρες, ως χωριστές δυνάμεις.   

Η περίπτωση της συστηματικής, εντατικής επιφανειακής έρευνας της περιοχής του 

Βρόκαστρου περιστοιχίζεται από δυο γειτονικές περιοχές: το Βρόκαστρο και το Καβούσι. 

Και οι δυο περιοχές εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: εμφανίζονται σε περιοχές 

χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψης δυναμικής διαθέσιμων πόρων. Καμιά περιοχή 

δεν κυριαρχείται ή κατέχεται ή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεγάλη πόλη ή προϊστορικό 

ανακτορικό κέντρο. Οι ερευνητές του Βρόκαστρου διατυπώνουν ότι «προκαταρκτικά 

αποτελέσματα υποδεικνύουν μια αρχικά αγροτική ή ενδιάμεση κατάσταση της περιοχής 

κατά τη διάρκεια των περισσότερων περιόδων: ήταν μια περιοχή, που βρισκόταν στη 

διασταύρωση πιο δοξασμένων τόπων». Ένα ευρύτερο σύνολο μικρότερων θέσεων μπορεί 

να αντανακλά χωριστές περιοχές επικράτειας μικρότερων κέντρων. Τουλάχιστον δυο 

περιοχές, το Βρόκαστρο και η δυτική Μεσαρά, παρουσιάζουν στοιχεία διασκορπισμένων 

εγκαταστάσεων στα αρχαϊκά χρόνια, με θέσεις που δείχνουν την προτίμηση εγκατάστασής 

τους κοντά σε κέντρα της περιοχής. Η διάταξη των αγροτικών θέσεων παρουσιάζει μια 

εγγύτητα σε διοικητικά κέντρα και ο ρόλος τους παραμένει σημαντικός για τις αστικές 

θέσεις αυτών των περιοχών114.    

 
 
 

                                                 
113 Hayden B. L., Moody L. A., Rackham O., 1992, The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design 
and Preliminary Results, Hesperia 61, 335-336. 
114 Raab, H.A., 2001, Rural Settlement in Hellenistic and Roman Crete. The Akrotiri Peninsula 
BAR International Series 984, 5-32. 
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3.2 Η Μελέτη της Οργάνωσης και Χρήσης του Χώρου και του Τοπίου στην 

περιοχή του Βροκάστρου 

 

Τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας προσφέρουν ένα πλήθος πληροφοριών 

τόσο σε ότι αφορά τις αρχαιολογικές ενδείξεις κατοίκησης ή περιστασιακής χρήσης του 

τοπίου, όσο και σε ότι αφορά τη γεωλογία και τη χλωρίδα της περιοχής. 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των σχέσεων των 

αρχαιολογικών θέσεων που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο (από τους προϊστορικούς 

χρόνους έως τη Γεωμετρική περίοδο), βάσει του μεγέθους, του λειτουργικού τους 

χαρακτήρα και της τοποθεσίας τους και η διερεύνηση της εξελικτικής διαδικασίας των 

χωρικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, μέσα από αναλύσεις του συνόλου των θέσεων 

της κάθε χρονολογικής περιόδου σε σχέση με την επόμενη.  

 

 

3.2.1 Επιλογές και αποφάσεις στη χρήση και διαχείριση των δεδομένων 

 

Η απόφασή μας να διερευνήσουμε σε χωροχρονικό επίπεδο τα ίχνη αρχαίας 

κατοίκησης μιας περιοχής προϋποθέτει τη διεξοδική μελέτη των δεδομένων, την 

αναγνώριση και απόσπαση των στοιχείων που θα συντελέσουν στην εκπλήρωση του 

σκοπού, την εκλέπτυνση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να αποτελέσουν 

ομοιόμορφο και -όσο γίνεται -αξιόπιστο δείγμα των χαρακτηριστικών που έχουν 

τεκμηριωθεί από την έρευνα. 

Βάσει αυτής της συλλογιστικής αντιμετωπίστηκε η επιφανειακή έρευνα στο 

Βρόκαστρο και τα δημοσιευμένα αποτελέσματά της για να στοιχειοθετήσουν και 

παράλληλα να εκπληρώσουν το σκοπό της εργασίας. Η αναγνώριση προτύπων 

κατοίκησης, «επικρατειών» μεγάλων θέσεων, ζωνών εκμετάλλευσης και η αξιολόγηση της 

σημασίας του μεγέθους των θέσεων είναι οι κύριες συνιστώσες που καθοδηγούν τις χωρικές 

αναλύσεις και τις παρατηρήσεις στατιστικής φύσης. Στο σημείο αυτό επιχειρήθηκε η 

εκλέπτυνση της πλούσιας σε γραπτό κείμενο, πληροφορίας με συνέπεια προκειμένου να 

διατηρηθεί η ομοιομορφία του είδους της πληροφορίας.  

 Καθώς η πρωτογενής πηγή διαθέτει τα δεδομένα στην αγγλική γλώσσα 

αποφασίσαμε να τη διατηρήσουμε –τουλάχιστον στο επίπεδο της οργάνωσης της βασικής 

πληροφορίας- στη βάση δεδομένων. Έτσι θεωρήσαμε ότι θα διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της 

πληροφορίας χωρίς να διακινδυνεύουμε την αξιοπιστία της, καθώς μια διαφορετική 
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απόφαση μετάφρασής της θα αποτελούσε από μόνη της αφορμή για τη διαπραγμάτευση 

θεμάτων αρχαιολογικών ορισμών. 

Η διαπραγμάτευση του θέματος της εργασίας δεν αφορά τη διαχρονική έρευνα του 

Βροκάστρου στο σύνολο των χρονολογικών περιόδων που απαντά στο πεδίο. Επιλέξαμε να 

ασχοληθούμε με την περίοδο, από την Τελική Νεολιθική έως τους Γεωμετρικούς χρόνους, 

αν και η έρευνα εντόπισε και τεκμηρίωσε θέσεις μέχρι την οθωμανική περίοδο. Θεωρήσαμε 

ότι η περίοδος αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη χρονολογική ενότητα καθώς τα κατάλοιπά της 

δεν τεκμηριώνονται από γραπτές πηγές. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μια 

επιπλέον πρόκληση γιατί δεν αξιολογούνται εύκολα τα αποτελέσματα των αναλύσεων και 

διασταυρώνονται μόνο με ερμηνευτικές προσεγγίσεις θέσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά 

και χρονολόγηση. Επιπλέον κρίναμε ότι τα κατάλοιπα των συγκεκριμένων περιόδων 

καταγράφηκαν με μεγαλύτερη συνέπεια και ακρίβεια τόσο στη χρονολόγηση όσο και στην 

περιγραφή τους. 

 

 

3.2.2 Η Μεθοδολογία 

 

3.2.2.1 Βάση Δεδομένων: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης της 

πληροφορίας 

Οι στόχοι της έρευνας υπαγόρευσαν τον τρόπο αντιμετώπισης, την επιλογή των 

μεθόδων και την ακολουθία της εφαρμογής τους. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη η 

ηλεκτρονική οργάνωση και διαχείριση των αρχαιολογικών δεδομένων της επιφανειακής 

έρευνας. Το συγκεκριμένο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων έχει διττό 

χαρακτήρα: αφενός σχεδιάστηκε ως αυτάρκες εργαλείο εισαγωγής, αποθήκευσης, 

οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων με δυνατότητες ταξινόμησης, ανάλυσης και 

σύνθεσης, αφετέρου αποτέλεσε βασική εφαρμογή για την μετάβαση εκλεπτυσμένης 

πληροφορίας στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, όπου και κατέστη δυνατό να 

πραγματοποιηθούν οι χωρικές αναλύσεις της έρευνας. 

 

 

3.2.2.2 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών: Η σύνδεση της πληροφορίας με το 

χώρο 

 

Η ανάπτυξη του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος της συγκεκριμένης 

μελέτης επιχειρεί να προσεγγίσει και να εκπληρώσει τους παρακάτω στόχους σε δυο άξονες: 
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Συγχρονικά, για τον εντοπισμό προτύπων εγκατάστασης των θέσεων στην επιφάνεια 

έρευνας, τον καθορισμό πρότυπων ζωνών εκμετάλλευσης, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 

της σημασίας των θέσεων. Διαχρονικά, για την αποτύπωση, ανάλυση και τεκμηρίωση των 

αλλαγών στην χωρική κατανομή των θέσεων και τις αντίστοιχες σχέσεις που αναπτύσσουν 

μεταξύ τους ή και με το περιβάλλον, τη σύγκριση των τάσεων κατανομής σε συνάρτηση με 

τοπογραφικά, υδρολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

του μοντέλου ζωνών εκμετάλλευσης των μεγάλων θέσεων μέσα από τη διαχρονική εξέταση 

του μεγέθους τους σε έκταση και του χαρακτήρα τους. 

 

 

3.2.2.3 Παγκόσμιο Γεωγραφικό Σύστημα Εντοπισμού (GPS) 

 

Με τον όρο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης νοείται ένα σύστημα 

προσδιορισμού των απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων σημείων, τόσο στην επιφάνεια 

της γης, όσο και στη θάλασσα με την επεξεργασία μετρήσεων από τεχνητούς δορυφόρους. 

Σήμερα υπάρχουν σε χρήση δύο δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης: το παλαιότερο, 

που δεν προσφέρεται για γεωδαιτικές εφαρμογές, σύστημα TRANSIT (ή NAVSAT ή NNSS, 

Navy Navigation Satellite System) και το νεότερο GPS που καλείται συνήθως Παγκόσμιο 

Σύστημα Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System ή 

NAVSTAR/NAVigation System with Time And Ranging), που χρησιμοποιείται πλέον για 

καθημερινές χαρτογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες115. 

Το Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης, GPS (NAVSTAR-GPS) 

αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. (Department of Defense/DoD). Eίναι 

ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, ταχύτητας και διανoμής χρόνου και 

αποτελείται από τα εξής τμήματα : 

α) Από το δορυφορικό τμήμα : είναι ένα σύνολο (constellation) 27 δορυφόρων 

τύπου NAVSTAR, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από την Γη σε ύψος 12.600 μιλίων (περίπου 

20200 Km).  

β) Από το τμήμα ελέγχου: αποτελείται από πέντε επίγειους σταθμούς 

παρακολούθησης των δορυφόρων και των σταθμών εκπομπής πληροφορίας προς τους 

δορυφόρους.  

γ) Aπό το τμήμα των χρηστών: αποτελείται από διάφορους στρατιωτικούς και 

ιδιωτικούς τύπους δεκτών GPS. 

                                                 
115 Μπαντέλας, Α., Σαββαίδης, Π., Υφαντής, Ι. και Δούκας, Ι., 1995, Γεωδαισία. Θεσσαλλονίκη, 501. 
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Ένας δέκτης GPS στη Γη, λαμβάνοντας το ραδιοσήμα από τρεις τουλάχιστον 

δορυφόρους συγχρόνως , μπορεί ακριβώς να εντοπίσει την θέση του στην επιφάνεια της 

Γης. Αυτή η θέση εκφράζεται σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Όπως ακριβώς τα 

ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα, τα λαμβανόμενα σήματα GPS, σήμερα, είναι 

διαθέσιμα σε οποιονδήποτε διαθέτει μία συσκευή GPS και τις κατάλληλες γνώσεις χρήσης 

του. 

Οι 24 ενεργοί δορυφόροι (οι άλλοι 3 είναι εφεδρικοί), είναι «αναπτυγμένοι» σε 6 

τροχιακά επίπεδα, ομαλά κατανεμημένες τροχιές, με τέτοια ταχύτητα ώστε ο κάθε 

δορυφόρος να περνά πάνω από κάθε επίγειο σταθμό παρακολούθησης κάθε 12 ώρες. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχουν πάντοτε περισσότεροι από 4 δορυφόροι ορατοί στον ουρανό από 

κάθε σημείο του πλανήτη116. 

Οι δορυφόροι συνεχώς μεταδίδουν σήματα σε δύο συχνότητες της φασματικής 

ζώνης L (L-band frequencies/390-1550MHz) και συγκεκριμένα στις συχνότητες L1= 1575,42 

MHz (19cm) και L2=1227,6 (24cm) MHz. Οι επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης στέλνουν 

διορθωμένα δεδομένα για να κρατούν τους δορυφόρους σε ετοιμότητα και ακριβώς στην 

θέση που προγραμματίστηκαν να βρίσκονται (Steede-Terry, 2000). 

Κάθε δορυφόρος χαρακτηρίζεται με δύο αριθμούς (ταυτότητες). Ο πρώτος είναι ο 

αύξων αριθμός εκτόξευσης και ο δεύτερος είναι ο αριθμός ασφαλείας (security) PRN 

(Pseudo Random Noise), που είναι ένας ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος σχετίζεται με τον 

κώδικα ακρίβειας Ρ (Precision Code/ΚώδικαςΑκρίβειας).  

Ο στρατιωτικός Κώδικας Ακρίβειας P (Precision Code/10,23 ΜΗz) χρησιμοποιεί τα 

σήματα L1 και L2 για τον ακριβή προσδιορισμό της απόστασης του δορυφόρου από το 

δέκτη GPS. Το σήμα L1 περιέχει, εκτός από τον κώδικα ακριβείας P, και τον πολιτικό 

(εμπορικό) κώδικα C/A (Coarse/Acquisition-Code/10,23 ΜΗz), ο οποίος περιέχει 

δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του κώδικα Ρ. Χρησιμοποιείται για την διόρθωση της 

καθυστέρησης των σημάτων, που οφείλεται στην ιονόσφαιρα. Εκτός από τους δύο 

προηγούμενους κώδικες, υπάρχει και ο κώδικας δεδομένων ή D-κώδικας (Data-Code) που 

υπερτίθεται στα σήματα L1 και L2 και περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως, π.χ. για την 

ακριβή θέση του δορυφόρου σε κάθε χρονική στιγμή, χρονικές καθυστερήσεις των 

δορυφορικών χρονομέτρων117. 

Η ακρίβεια των δύο κωδικών (C/A και P) είναι διαφορετική και αυτό γιατί ο 

πολιτικός δέκτης GPS δε μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό κωδικό P, όταν 

το καθεστώς ασφάλειας (security status) μέσω της επιλεκτικής διαθεσιμότητας (Selective 

                                                 
116 http://www.navsen.uscg.mil/gps 
117 Μπαντέλας, Α., Σαββαίδης, Π., Υφαντής, Ι. και Δούκας, Ι., 1995, Γεωδαισία. Θεσσαλλονίκη, 501. 
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Availability) είναι απαγορευτικό. Στην απαγορευτική αυτή περίπτωση ο στρατιωτικός 

δέκτης GPS δίδει τη θέση του στίγματος με οριζόντια ακρίβεια 17,8 m και κατακόρυφη 

ακρίβεια 27,7 m ενώ οι πολιτικοί δέκτες GPS με οριζόντια ακρίβεια 100 m και κατακόρυφη 

ακρίβεια 156 m 

Μερικές από τις βασικότερες εφαρμογές των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης 

και εντοπισμού θέσης, για πολιτικούς,  ερευνητικούς και εμπορικούς σκοπούς 

συνοψίζονται στην παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας, την τηλεπισκόπηση, τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

 

 

3.2.2.3.1 Εφαρμογή μετρήσεων στην περιοχή έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ύπαιθρο αρχικά για να 

εντοπιστούν οι θέσεις με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και στη συνέχεια για να ληφθούν οι 

μετρήσεις του γεωγραφικού τους εντοπισμού. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για 

να ελεγχθεί η χαρτογραφική αποτύπωση των θέσεων και να διασφαλιστεί η ακρίβεια 

εντοπισμού των θέσεων που τεκμηριώνονται με αρχαιολογικά κατάλοιπα. Πήραμε 

μετρήσεις καταλοίπων σε 33 θέσεις σε διάστημα δέκα ημερών και χρησιμοποιήσαμε φόρμες 

καταγραφής προκειμένου για την τεκμηρίωση των στοιχείων της κάθε μέτρησης στην 

έρευνά μας, οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμες και κατά την επεξεργασία των 

μετρήσεων. 

Τα στοιχεία της φόρμας καταγραφής αφορούσαν τα εξής στοιχεία: 

GPS point (ονομασία του σημείου) 

Ημερομηνία 

Ώρα έναρξης (λήψης μετρήσεων) 

Ώρα λήξης (λήψης μετρήσεων) 

Interval (συχνότητα λήψης μετρήσεων) 

Περιγραφή  

 Σχέδιο 

 Θέση 

 Σχόλια 

 Ακρίβεια εντοπισμού 

 Φωτογραφία 
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Εικόνα 2: Φόρμα καταγραφής των μετρήσεων GPS στην 
ύπαιθρο 

 

 Για τη λήψη των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν δυο δέκτες γεωδαιτικού 

εντοπισμού, τύπου Ashetch Z-12 διπλής συχνότητας και ακολουθήθηκε η μέθοδος του 

διαφορικού εντοπισμού που θέλει τον ένα δέκτη στατικό και τον άλλο να μεταφέρεται στο 

πεδίο των μετρήσεων. Οι μετρήσεις γίνονταν με στατικό εντοπισμό, δηλαδή το σήμα της 

μέτρησης καταγράφηκε από το δέκτη, ο οποίος σταθεροποιούνταν για λίγα δευτερόλεπτα 

πάνω από το σημείο μέτρησης.   

Για την επεξεργασία, που πραγματοποιήθηκε μετά την υπαίθρια εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Ashetch Office Suite for Survey 2.0 και έγινε η αναγωγή 

τους στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.  Τα δεδομένα αυτά 

εισήχθησαν στο GIS, μετά την αποθήκευσή τους σε αρχείο τύπου Excel.  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Για την πλήρωση των σκοπών του διαπραγματευόμενου θέματος κρίθηκε 

απαραίτητη η ηλεκτρονική οργάνωση και διαχείριση των αρχαιολογικών δεδομένων της 

επιφανειακής έρευνας. Το συγκεκριμένο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων 

έχει διττό χαρακτήρα: αφενός σχεδιάστηκε ως αυτάρκες εργαλείο εισαγωγής, αποθήκευσης, 

οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων με δυνατότητες ταξινόμησης, ανάλυσης και 

σύνθεσης, αφετέρου αποτέλεσε βασική εφαρμογή για την μετάβαση εκλεπτυσμένης 

πληροφορίας στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, όπου και κατέστη δυνατό να 

πραγματοποιηθούν οι χωρικές αναλύσεις της έρευνας.  

 

 

4.1 Μελέτη Απαιτήσεων 

4.1.1 Σκοπός 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής καθοδηγήθηκε από τους βασικούς 

στόχους της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, το ζητούμενο της διαχρονικής οργάνωσης και 

χρήσης του χώρου που προέκυψε κατά τη μελέτη της αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας 

του Βροκάστρου -βασικής πηγής πληροφοριών- διαπραγματεύεται μέσα από την 

ηλεκτρονική πλέον οργάνωση και διαχείριση της πληθώρας και ποικιλότητας των 

δεδομένων. Η βάση δεδομένων μοντελοποιήθηκε για να αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο 

συγκέντρωσης και οργάνωσης πληροφορίας ώστε να καταγραφούν όλα τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν κάθε αρχαιολογική θέση.  

Επιλεγμένα ερωτήματα της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για την ένωσή της 

με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Εκεί οι αρχαιολογικές θέσεις απέκτησαν 

γεωγραφική ακρίβεια εντοπισμού χωρίς να χάσουν τις άλλες προσδιοριστικές τους 

ιδιότητες. Αυτό το σύστημα μας επέτρεψε να διαχειριστούμε τη χαρτογραφική πληροφορία 

και να πειραματιστούμε σε χωρικές και στατιστικές αναλύσεις για να διαπιστώσουμε αν 

και σε τι βαθμό οι περιβαλλοντικές μεταβλητές επηρρέασαν την κατανομή των θέσεων στο 

χώρο και καθόρισαν την κοινωνική και πολιτική τους οργάνωση. 
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4.1.2 Χρήστες του Συστήματος 

 

Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός 

να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της μεταπτυχιακής εργασίας, με βασικό χρήστη την 

υποφαινόμενη. Αφετέρου, η δομή της και η συγκρότηση των δεδομένων επιτρέπει σε έναν 

πληροφοριακά εξοικειωμένο χρήστη-ερευνητή, αρχαιολόγο και κάθε ενδιαφερόμενο να 

αναζητήσει με προδιαγεγραμένα δυναμικά ερωτήματα πληροφορίες για κάθε θέση ή 

θέσεις. Έτσι παρατίθενται επιλογές αναζήτησης που επιτρέπουν τόσο την ειδική και πιο 

συγκεκριμένη ανάκτηση πληροφορίας, όσο και μια γενικότερη επισκόπηση του χαρακτήρα 

των θέσεων. 

 Ειδικότερα, οι ερευνητές της επιφανειακής έρευνας θα έχουν στη διάθεσή τους όλα 

τα δεδομένα που συγκέντρωσαν κατά την πολύχρονη έρευνά τους. Η οργάνωση και 

μοντελοποίηση της πληροφορίας έγινε με τρόπο που διατηρεί το ύφος και το χαρακτήρα 

της πρωτογενούς συγκέντρωσης και συστηματοποίησης του υλικού. Έτσι, η περιήγηση και 

η αναζήτηση στοιχείων γίνεται σε ένα οικείο πλαίσιο εργασίας, μέσα στο οποίο καθίσταται 

εύκολη και γρήγορη η αναζήτηση στοιχείων της δημοσίευσης προκειμένου να συνδράμει 

στη σύγκριση και ανάλυσή τους για την εξαγωγή περαιτέρω μελετών. 

 

 

4.1.3 Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

Οι λειτουργίες στις οποίες καλείται το σύστημα να ανταπεξέλθει συνοψίζονται σε 

αυτές που αφορούν την περιγραφή και τον ορισμό των δεδομένων, την αποθήκευσή τους, 

τη σύνδεση των δεδομένων με σχέσεις που δίνουν τη δυνατότητα απαντήσεων σε 

ερωτήματα και άλλες πιο ειδικές ή γενικότερες αναζητήσεις. Παράλληλα το σύστημα 

παραμένει ανοιχτό για να ενημερώνεται με νέα δεδομένα, με την είσοδο των οποίων 

γίνεται αυτόματη ανανέωση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων. Επιλέχθηκε η αγγλική 

γλώσσα για να διατηρηθεί αμιγής η πληροφορία της δημοσιευμένης αρχαιολογικής 

έρευνας, που υπήρξε και η κύρια πηγή δεδομένων.  

 

 

4.1.4 Παραδοχές και εξαρτήσεις 

  

Η διαχείριση και οργάνωση των δεδομένων της έρευνας υπήρξε κοπιαστική καθώς 

είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύνολο αρχείων καταγραφής με αυστηρά διατυπωμένο 
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τυπικό χαρακτηριστικών προσανατολισμένο στα ζητούμενα της έρευνας. Σ’ αυτό το σημείο 

λάβαμε την απόφαση να αποσπάσουμε και να φιλτράρουμε την πληροφορία που θα 

χρησίμευε στην εξυπηρέτηση των δικών μας στόχων, χωρίς να παραλείψουμε στοιχεία που 

τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Έτσι, μοντελοποιήθηκε ένα σχεδόν ρέον 

κείμενο που ωστόσο διατηρούσε μια τυπική σειρά διατύπωσης σε ενότητες. 

Τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στη βάση καλύπτουν το διαχρονικό χαρακτήρα 

της έρευνας, δηλαδή από την προϊστορική περίοδο έως την τουρκοκρατία. Ωστόσο, 

επιλέξαμε να εφαρμόσουμε τους προβληματισμούς μας, μόνο στο διάστημα από τη 

Νεολιθική ως τη Γεωμετρική περίοδο, για λόγους ακεραιότητας και ομοιογένειας των 

πληροφοριών. Ένα επιπλέον ίδιον της έρευνας ήταν ότι κατέγραψε με μεγαλύτερη 

χρονολογική ακρίβεια και συστηματικότητα τα δεδομένα των θέσεων αυτών των περιόδων.   

Αποφασίσαμε επίσης να διατηρήσουμε την αγγλική γλώσσα του κειμένου των 

πληροφοριών για μεγαλύτερη πιστότητα και συνέπεια. 

 

 

4.2 Επιλογή και βασική οργάνωση των δεδομένων 

 

Για την περιήγηση και αναζήτηση των στοιχείων κάθε θέσης, όπως επίσης και για 

την καταχώρηση νέων δημιουργήθηκαν φόρμες που κατευθύνουν μια περιήγηση και 

παράλληλα επιδέχονται νέες καταχωρήσεις. Η εισαγωγή στοιχείων διευκολύνεται με την 

δυνατότητα επιλογής τιμών από λεξιλόγια όρων και η ακεραιότητά της διασφαλίζεται με 

την επιβολή περιοριστικών παραμέτρων. 

Ειδικότερα: 

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα κράτησης στοιχείων για: 

- την περιγραφή των αρχαιολογικών θέσεων και κάθε μικρότερης θέσης που 

εκλαμβάνεται ως μέρος των μεγαλύτερων στα πλαίσια της έρευνας. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αναδρομική σχέση της οντότητας αρχαιολογικής θέσης 

προσθέτοντας ένα ακόμη πεδίο του Parent Site Code, για να δηλωθεί, όπου ήταν 

απαραίτητο, πού υπαγόταν η μικρότερη θέση. Τα υπόλοιπα πεδία που 

στοιχειοθετούν τη θέση αφορούν στην ευρύτερη ονομασία της περιοχής, το 

τοπωνύμιο, όπου αυτό υπήρχε, την τοπογραφική ζώνη στην οποία ανήκει, τις 

διαστάσεις της θέσης και την έκτασή της, την κατάσταση διατήρησης, την εκτίμηση 

του εντοπισμού της (αν εντοπίστηκε εύκολα ή δύσκολα λόγω βλάστησης), την 

απόστασή της από τη θάλασσα, ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο και μια περιγραφή 

κειμένου για τη συνοπτική της παρουσίαση. Τα πεδία που συμπληρώνονται με 
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στοιχεία για το μέγεθος της θέσης, την απόσταση από τη θάλασσα και το υψόμετρο 

στην συγκεκριμένη οντότητα χαρακτηρίζουν γενικότερα τη θέση χωρίς να 

αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο κατά την οποία 

κατοικήθηκε μια θέση.  

- η χρήση και η χρονολόγηση της θέσης, όπως επίσης και χαρακτηριστικά έκτασης, 

απόστασής της από τη θάλασσα και υψόμετρο επαναλαμβάνονται εδώ γιατί 

αναφέρονται επακριβώς στη συγκεκριμένη περίοδο και παρέχουν τη δυνατότητα 

συγκρίσεων. Η θέση, χρήση, και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά περιγράφονται σε μια τριαδική σχέση προκειμένου να 

γίνεται εύκολα η αναζήτηση θέσεων συγκεκριμένων περιόδων, υποπεριόδων και 

χρήσεων. 

- τα ευρήματα, επίσης καταχωρούνται για όποια θέση έχουν σημειωθεί και χωρίζονται 

στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, την κεραμική και τα λίθινα αντικείμενα. 

- η πληροφορία για σύγχρονα κτίρια στην περιοχή εντοπισμού της θέσης εισάγεται 

στην αντίστοιχη οντότητα προκειμένου να συνδυαστεί με την πληροφορία της 

χρήσης γης, ώστε να βοηθήσει στο χαρακτηρισμό της κάθε περιοχής-θέσης. 

- παρατηρήσεις για τη σύγχρονη χρήση γης στο σημείο εντοπισμού της θέσης κρατά 

μια σχετική οντότητα, η οποία παίρνει τις τιμές της από τη σχέση της με ένα πίνακα 

που λειτουργεί ως λεξικό όρων για τη χρήση γης. Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολη η 

αναζήτηση θέσεων με συγκεκριμένη χρήση γης. Επίσης η οντότητα που αναφέρει τη 

χρήση γης τεκμηριώνει την εκάστοτε χρήση γης αποθηκεύοντας την πληροφορία 

περιγραφής σε κείμενο. 

- οι γεωλογικές παρατηρήσεις σημειώνονται στην αντίστοιχη οντότητα και συνδέονται 

με ένα πίνακα-λεξικό όρων, όπως στην προαναφερόμενη οντότητα προκειμένου για 

την εύκολη αναζήτηση θέσεων με συγκεκριμένο πέτρωμα ή την εξαγωγή 

στατιστικών αναλύσεων. 

- δεδομένα για τα είδη βλάστησης, τις οικογένειες φυτών στις οποίες ανήκουν καθώς 

και τα ποσοστά στα οποία εντοπίζονται στην εκάστοτε περιοχή καταχωρήθηκαν στο 

σύνολο τεσσάρων πινάκων, δυο εκ των οποίων είναι λεξικά όρων που αποθηκεύουν 

το είδος βλάστησης και την οικογένεια στην οποία ανήκουν. Αποφεύγεται έτσι η 

επανάληψη της πληροφορίας και καθίσταται αποτελεσματική η αναζήτηση με 

κριτήρια όσο και η εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων. 

- η οντότητα που κρατά την πληροφορία για την παρουσία υδάτινων πηγών στην 

περιοχή εντοπισμού της θέσης συνδέεται με το είδος της πηγής σε αντίστοιχο πίνακα 

λεξικού όρων. 
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- παρόμοια καταχωρείται και η πληροφορία για την ύπαρξη καλντεριμιών, μονοπατιών 

ή διαδρομών που εντοπίζεται κοντά στο σημείο της θέσης. 

- κάθε θέση τεκμηριώνεται, όπου είναι δυνατό με την εισαγωγή φωτογραφιών ή 

εικόνων στη βάση και τα αντίστοιχα στοιχεία προέλευσής της, χρόνου λήψης και του 

τίτλου της. 

- η αντιστοίχιση των βιβλιογραφικών αναφορών, όπου υπήρχαν, κρίθηκε απαραίτητη 

για την τεκμηρίωση κάθε θέσης. Για την αποφυγή επαναλήψεων δημιουργήσαμε 

ένα πίνακα με τα ονόματα των συγγραφέων απ’ όπου παίρνει τις τιμές της κάθε 

βιβλιογραφική αναφορά, είτε πρόκειται για βιβλίο, είτε πρόκειται για άρθρο σε 

περιοδικό ή δημοσίευση, κατηγορίες για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες 

οντότητες.  

 

 

4.3 Σχεδίαση και Εννοιολογικό Μοντέλο 

 

Η οργάνωση και το περιεχόμενο της πληροφορίας καθορίστηκε από το χαρακτήρα 

της καταγραφής της. Οι πληροφορίες για κάθε θέση συνοψίζονταν σε μια σύντομη 

αναφορά, οργανωμένη θεματικά σε παραγράφους (Εικόνα 3). Επιλέξαμε τα δεδομένα που 

θεωρήσαμε χρήσιμα και αξιοποιήσιμα για τους σκοπούς μας και αναλάβαμε τη δόμηση 

τους με τρόπο που θα καθιστούσε εύκολη την αναζήτηση και ανάκλησή τους. Το 

φιλτράρισμα και η εκλέπτυνση των δεδομένων υπήρξαν ιδιαίτερα κοπιαστικά και 

χρονοβόρα δεδομένου ότι αποσπάστηκαν από ένα σύνολο κειμένων. 
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Ginara 4: GN4 
Figs. 1, 2, 58, Pls. 25c-e 
Zone 11 
Site Dimensions: N-S: 120 m.; E-W: 120 m. 
Primary period(s): FN?/EM I, LM IIIC-EIA, Venetian 
Function: LM III-EIA: Fortified settlement/watch station?  
Visibility: Good 
Condition: Cleared, burned, terraced, bulldozed 
 
Location 
Nearest modern village and distance: Pyrgos 1.4 km.; Distance from sea: .75 km.; Elev.: 70-90 m.; Location on 
Brit. map: 14.2/65.6. 
 
Topography 
This settlement is located on a limestone and conglomerate knoll directly S of the national highway (Pl. 25c). 
The knoll is a protected location, enclosed by massive bedrock outcrops on the N, W, and S; it descends steeply 
on its eastern side to the highway. On the SE, broad terraced fields descend from the center of the knoll to a 
drop-off. A rocky pinnacle on the northwest of the knoll provides a view of the entire area, and rises ca. 15 m. 
above fields below. From the knoll the entire northern fan of the Istron River is visible, Mount Vathi on 
Ioannimiti, Priniatikos Pyrgos, Vrokastro, and Nisi Pandeleimon. The site commands the entrance into the 
Istron Valley from the W. 
Geology and Soil 
 
Conglomerate and limestone knoll with white fine powdery soil, from 0.20 cm. depth to over 1 m. under some 
of the damaged terraces. Munsell 10YR 8/2-2.5Y 8/2-8/3. Massive bedrock boulders have fallen from the 
encircling crest of the ridge surrounding the knoll onto soil below. Under one boulder along the W side, a line 
of smashed sherds from a possible LM IIIC cooking pot and a marl mortar rest on 5-20 cm. of white soil (this is 
approximately 2.50 m. below 9 on the plan, Fig. 58). This stratum is above a slope and under at least 10 cm. of 
powdery white soil below the bottom surface of the boulder. This line of sherds and ground stone have been 
pushed down slope by the impact of the boulder, but suggest that the floor of the ancient structure may have 
been above the present surface (i.e., some erosion has occurred) and it is the same white marly soil as in the 
surrounding fields. 
 
Summary 
This is a large and important multiperiod defensive settlement; the most important phase is early Greek 
(7th/6th through 5th/4th c. B.C.), but a few LM IIIC or later storage jar fabrics were found, and sherds from 
Geometric cups. Pottery also belongs to the FN?/EM I periods: Calcite ware and brown cooking ware, and 
quartz-tempered cooking sherds were found. One tall jar rim with crackled red surface appears similar to a 
FN/EM I example from PI1 (cat. no. 1272). Abundant small prismatic obsidian blades were evidenced on the 
site. 
 
Architecture 
One of the best-preserved architectural features is a large rubble wall that extends E from the base of a knob on 
the northwest edge of the knoll, then turns S and SE, to frame the terraces in the center and S side of the site 
(Fig. 58). The wall begins at 7 on the plan, where a recent small room has been placed on what might be an 
ancient tower. The wall is over 1 m. thick, and pieces still preserved in place measure, at maximum, over 1 m. 
(Pls. 25c,e). The leveling courses are also still observable in places, and are built in stepped fashion, so that the 
entire wall construction appears in places to be much more massive. Because of the size of this wall, and the fact 
that it was placed along the elevated bedrock contours that frame the site (see 8 on the plan), it is most probably 
a fortification.  
 
Bibliography  
Hayden, B. J. , 2003, "Final Neolithic-Early Minoan I/IIA Settlement in the Vrokastro Area,  
                                      Eastern Crete," AJA 107:363-412.  

 
Εικόνα 3: Πρότυπη φόρμα καταγραφής των αρχαιολογικών θέσεων του Βροκάστρου  
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4.3.1 Οντότητες και Γνωρίσματα 

 

Αρχαιολογική Θέση: είναι η θέση-περιοχή στην οποία εντοπίστηκαν -στα όρια της 

συγκεκριμένης- από τη μεθοδολογία, έρευνα, αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

Γνωρίσματά της: 

SiteName : η ονομασία της περιοχής στην οποία είναι 

πιθανό να εντοπίζονται περισσότερες της μιας 

θέσης. 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης που υιοθετήθηκε από 

την απόδοση κωδικού της έρευνας και προέρχεται 

από τα αρχικά γράμματα της ονομασίας περιοχής 

μαζί με έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει τον αύξων 

αριθμό της θέσης που ανακαλύφθηκε σε κάθε 

περιοχή. 

Parent_SiteCode : καταγράφει τον κωδικό θέσης σε περίπτωση που 

αυτή η θέση περιλαμβάνει στα όριά της και άλλες ή 

άλλη μικρότερη θέση.  

Zone :καταγράφει τον αριθμητικό κωδικό της 

τοπογταφικής ζώνης στην οποία ανήκει η θέση. Οι 

τοπογραφικές ζώνες έχουν συσταθεί από τους 

ερευνητές βάσει γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών για να μελετηθούν πιο 

συστηματικά.  

NS_in_Km :καταγράφει τη μια διάσταση της θέσης με 

κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο 

EW_in_Km :καταγράφει τη μια διάσταση της θέσης με 

κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση. 

Visibility : αξιολογεί τις συνθήκες ορατότητας, δηλαδή πυκνής 

ή μη βλάστησης, που επέτρεψαν τον εντοπισμό της 

θέσης π.χ. good, fair, poor. 

Condition :αξιολογεί την κατάσταση διατήρησης του 

αρχαιολογικού τοπίου, αν έχει διαταραχθεί από 



 55

μηχανικές επεμβάσεις, π.χ. bulldozed, terraced, 

good. 

Sea_Distance_in_Km : καταγράφει την ευκλείδια απόσταση της θάλασσας 

από την ακτή  

Elevation_min_in_m :καταγράφει το ελάχιστο υψόμετρο, στο οποίο 

εντοπίστηκαν τα όρια μιας θέσης 

Elevation_max_in_m :καταγράφει το μέγιστο υψόμετρο, στο οποίο 

εντοπίστηκαν τα όρια μιας θέσης 

Toponym :καταγράφεται η πληροφορία του τοπωνυμίου της 

περιοχής όπου εντοπίστηκε η θέση.  

Description :δίνεται μια περιληπτική αναφορά των 

χαρακτηριστικών της θέσης σε κείμενο. 

Area_in_sqKm : καταγράφει την πληροφορία της έκτασης της θέσης 

σε τετραγωνικά χιλιόμετρα που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό των δυο    προηγούμενων πεδίων. 

Comment : οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο που μπορεί να έχει 

βοηθητική ή επεξηγηματική σημασία. 

 

 Arch_Site_Function_in_Time: Οι χρήσεις, το μέγεθος, τα υψόμετρα, και η απόσταση 

των θέσεων από τη θάλασσα σε όλες τις περιόδους και υποπεριόδους των θέσεων. 

 Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης που υιοθετήθηκε από 

την απόδοση κωδικού της έρευνας. 

Function : παίρνει τις τιμές από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 

Settlement, Habitation, Tomb)  

SubPeriod  : παίρνει τις τιμές από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 

EM II, MM I, LMIB, EIA) 

Period : παίρνει τις τιμές από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 

Prepalatial, Postpalatial, Neopalatial) 

NS_in_m       : καταγράφει τη μια διάσταση της θέσης με 

κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. 

EW_in_m : καταγράφει τη μια διάσταση της θέσης με 

κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση. 
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Area_in_sqKm : καταγράφει την πληροφορία της έκτασης της θέσης 

σε τετραγωνικά χιλιόμετρα που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό των δυο προηγούμενων πεδίων. 

Distance_from_Coast_in_Km : καταγράφει την ευκλείδια απόσταση της  θάλασσας 

από την ακτή  

Elevation_min_in_m         : καταγράφει το ελάχιστο υψόμετρο, στο οποίο 

εντοπίστηκαν τα όρια μιας θέσης 

Elevation_max_in_m        : καταγράφει το μέγιστο υψόμετρο, στο οποίο 

εντοπίστηκαν τα όρια μιας θέσης 

Comment            : οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο που μπορεί να έχει 

βοηθητική ή επεξηγηματική σημασία. 

 

Arch_Site_Findings: Περιγράφει τα αρχαιολογικά ευρήματα της κάθε θέσης 

τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα την ύπαρξή της. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης που υιοθετήθηκε από 

την απόδοση κωδικού της έρευνας. 

Architectural_Remains : περιγράφει σε σύντομο κείμενο τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα της θέσης, όπου αυτά υπάρχουν. 

Pottery : αναφέρει συνοπτικά τα όστρακα κεραμικής που 

εντοπίστηκαν και τεκμηριώνουν τη θέση. 

Stone_Artefacts :αναφέρονται, όπου εντοπίστηκαν, λίθινα 

ευρήματα. 

 

WA_ARC (Wider Area Architecture): Περιγράφει τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα ή κτίρια δίνοντας ταυτόχρονα ένα προσδιοριστικό τοπικό σημείο αναφοράς σε 

σχέση με την αρχαία θέση. 

Γνώρισματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης.  

Related Architecture : σύντομη περιγραφή του τύπου των καταλοίπων ή 

των κτισμάτων. 

 

WA_LU (Wider Area Land Use): Πρόκειται για τα είδη χρήσης γης που σημειώθηκαν 

στην περιοχή εντοπισμού της αρχαιολογικής θέσης. Για τα είδη χρήσης γης δημιουργήθηκε 

ξεχωριστός πίνακας που λειτουργεί ως ελεγχόμενο λεξιλόγιο των τύπων χρήσης γης. 
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Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

Documentation_Note : παρατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση-αναφορά 

της δημοσίευσης που τεκμηριώνει τον τύπο της 

χρήσης π.χ. pastoralism, olives, vegetables. 

Full_Text : παρατίθεται το σχετικό κείμενο που αναφέρεται 

περιγραφικά σε όλες τις χρήσεις γης της θέσης. 

 

WA_GEO (Wider Area Geology): Πρόκειται για τα είδη γεωλογικών στρωμάτων που 

καταγράφηκαν για την περιοχή εντοπισμού της αρχαιολογικής θέσης. Για τους τύπους των 

γεωλογικών στρωμάτων δημιουργήθηκε ξεχωριστός πίνακας που λειτουργεί ως ελεγχόμενο 

λεξιλόγιο των γεωλογικών τύπων. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

Documentation_Note : παρατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση-αναφορά 

της δημοσίευσης που τεκμηριώνει τον τύπο του 

γεωλογικού στρώματος. 

Full_Text : παρατίθεται το σχετικό κείμενο που αναφέρεται 

περιγραφικά σε όλα τα είδη γεωλογικών τύπων της 

θέσης π.χ. alluvial, limestones, conglomerates. 

 

WA_VG (Wider Area Vegetation): πρόκειται για τις οικογένειες φυτών που 

καταγράφηκαν για την περιοχή εντοπισμού της αρχαιολογικής θέσης. Για τις οικογένειες 

των φυτών δημιουργήθηκε ξεχωριστός πίνακας που λειτουργεί ως ελεγχόμενο λεξιλόγιο 

των φυτολογικών ειδών. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

Plant_Family : ελεγχόμενο λεξιλόγιο-πίνακας π.χ. garigue, steppe. 

Percentage : ορίζει το ποσοστό εμφάνισης της για κάθε μια από 

τις οικογένειες φυτών που καταγράφονται για κάθε 

θέση. 

Comment : οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο που μπορεί να έχει 

βοηθητική ή επεξηγηματική σημασία. 
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WA_VG_Species (Wider Area Vegetation Species): Κάθε οικογένεια φυτών 

συμπεριλαμβάνει πολλά είδη φυτών, τα οποία καταγράφηκαν σε ένα πίνακα και 

λειτουργούν ως ελεγχόμενο λεξιλόγιο π.χ. garigue, steppe, maquis. Αυτά τα είδη των 

φυτών συνδέονται επίσης με τον πίνακα-ελεγχόμενο λεξιλόγιο Vegetation και περιγράφει 

τα είδη των οικογενειών φυτών. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

Species_Name : τα είδη φυτών που καταγράφηκαν σε πίνακα-

ελεγχόμενο λεξιλόγιο π.χ. asparagus, carob, grass, 

lentisk. 

 

WA_WS (Wider Area WaterSource): εμφανίζει τον τύπο της υδάτινης πηγής, όπου 

έχει καταγραφεί, κοντά σε μια εντοπιζόμενη θέση. Για τον τύπο της πηγής, επίσης 

δημιουργήθηκε πίνακας-ελεγχόμενο λεξιλόγιο, από όπου παίρνει τις τιμές της το 

αντίστοιχο πεδίο στη σχολιαζόμενη οντότητα. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

WaterSource_Type : τιμή που αντιστοιχεί αυστηρά σε μια από τις 

ορισμένες τιμές του αντίστοιχου πίνακα-

ελεγχόμενου λεξιλογίου. 

Documentation_Note : παρατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση-αναφορά 

της δημοσίευσης που τεκμηριώνει τον τύπο της 

υδάτινης πηγής π.χ. well, spring, river. 

 

WA_Route (Wider Area Route): εμφανίζει το είδος του δρόμου επικοινωνίας, όπου 

έχει καταγραφεί, κοντά σε μια εντοπιζόμενη θέση. Για το είδος του δρόμου, επίσης 

δημιουργήθηκε πίνακας-ελεγχόμενο λεξιλόγιο, από όπου παίρνει τις τιμές της το 

αντίστοιχο πεδίο στη σχολιαζόμενη οντότητα. 

Γνωρίσματά της: 

SiteCode : η κωδική ονομασία της θέσης. 

Route : τιμή που αντιστοιχεί αυστηρά σε μια από τις 

ορισμένες τιμές του αντίστοιχου πίνακα-

ελεγχόμενου λεξιλογίου. 
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Documentation_Note : παρατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση-αναφορά 

της δημοσίευσης που τεκμηριώνει τον τύπο δρόμου 

επικοινωνίας π.χ. route, calderimi, path. 

Author : κρατά τα στοιχεία του συγγραφέα που μπορεί να έχει γράψει βιβλίο 

(μονογραφία) ή/και άρθρο σε περιοδικό ή/και σε δημοσίευση  για μια ή περισσότερες 

αρχαιολογικές θέσεις. 

Γνωρίσματά του:  

Author_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

συγγραφέα 

Last_Name : καταγράφει το επίθετο του συγγραφέα 

First_Name : καταγράφει το όνομα του συγγραφέα 

Middle_Name : καταγράφει το μεσαίο όνομα του συγγραφέα, όπου 

υπάρχει. 

 

BReference : πρόκειται για τα κύρια στοιχεία μιας βιβλιογραφικής αναφοράς που 

διαθέτει το κοινό πεδίο των σελίδων, είτε άρθρου, είτε περιοδικού, ώστε να αποφευχθεί η 

επανάληψή του. 

Γνωρίσματά της: 

Page_No :καταγράφει τον αριθμό σελίδας/ων των 

μονογραφιών ή άρθρων, οι οποίες αναφέρονται σε 

μια η περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις. 

Book_ID : καταγράφει τον κωδικό του βιβλίου 

Art_ID : καταγράφει τον κωδικό του άρθρου 

 

Book : καταγράφει τα στοιχεία του βιβλίου που αναφέρεται μια ή περισσότερες 

αρχαιολογικές θέσεις. 

Γνωρίσματά του:  

Book_ID : καταγράφει τον κωδικό του βιβλίου 

Book_Title : καταγράφει τον τίτλο του βιβλίου 

Editors : καταγράφει τους εκδότες/η του βιβλίου 

Place_Edition : καταγράφει τον τόπο έκδοσης του βιβλίου 

Publishing_Date : καταγράφει την ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου 

 

Magazine : καταγράφει τα στοιχεία του περιοδικού, το οποίο περιέχει σχετικό με την 

εντοπιζόμενη αρχαιολογική θέση, άρθρο. 
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Γνωρίσματά της: 

Mag_ID  :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

περιοδικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 

Magazine_Title : καταγράφει τον τίτλο του περιοδικού, στο οποίο 

εμπεριέχεται το άρθρο. 

 

Magazine_Issue  : καταγράφει τα στοιχεία του τεύχους τπυ περιοδικού, 

το οποίο περιέχει σχετικό με την εντοπιζόμενη 

αρχαιολογική θέση, άρθρο. 

Γνωρίσματά της: 

Issue_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

περιοδικού 

Issue_No : καταγράφει τον αριθμό τεύχους του περιοδικού 

Issue_Date : καταγράφει την ημερομηνία δημοσίευσης του 

τεύχους του περιοδικού 

Mag_ID  : καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

περιοδικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το 

άρθρο. 

 

Article : καταγράφει τα στοιχεία του άρθρου που στα οποία αναφέρεται μια ή 

περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις. 

Γνωρίσματά του: 

Art_ID : καταγράφει τον κωδικό του άρθρου 

Article_Title : καταγράφει τον τίτλο του άρθρου 

Mag_ID  :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

περιοδικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 

Issue_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης του 

περιοδικού 

Vol_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης της 

δημοσίευσης 

 

Publication : καταγράφει τα στοιχεία της δημοσίευσης στην οποία εμπεριέχεται 

άρθρο αναφερόμενο σε μια ή περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις. 

Γνωρίσματά του: 
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Pub_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης της 

δημοσίευσης 

Pub_Title : καταγράφει τον τίτλο της δημοσίευσης 

Publisher : καταγράφει τον εκδότη της δημοσίευσης 

Place_Edition : καταγράφει τον τόπο έκδοσης της δημοσίευσης 

 

Volume : καταγράφει τα στοιχεία του τόμου της δημοσίευσης στην οποία 

εμπεριέχεται άρθρο αναφερόμενο σε μια ή περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις. 

Γνωρίσματά του:  

Vol_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης της 

δημοσίευσης 

Volume_Date :καταγράφει την ημερομηνία δημοσίευσης του 

τόμου της δημοσίευσης 

Volume _No : καταγράφει τον αριθμό τόμου της δημοσίευσης 

Pub_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης της 

δημοσίευσης. 

 

Arch_Site_Photo: καταγράφει τα στοιχεία αλλά καλεί και τις ίδιες τις φωτογραφίες 

που εισάγονται στο σύστημα και αντιστοιχούν, σε κάθε αρχαιολογική θέση, αν είναι 

διαθέσιμες. 

Γνωρίσματά της: 

Ph_ID :καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης της κάθε 

φωτογραφίας 

Title :αναφέρεται στην επεξηγηματική λεζάντα κάθε 

φωτογραφίας 

Origin : κρατάει τα στοιχεία προέλευσης της φωτογραφίας 

Year_Date :καταγράφει την ημερομηνία λήψης της 

φωτογραφίας 

Photo : καλεί και εμφανίζει την φωτογραφία. 

 

 

4.3.2 Σχέσεις Οντοτήτων 

 

Η Αρχαιολογική Θέση είναι μέρος μιας άλλης Αρχαιολογικής Θέσης: Η αναδρομική αυτή 

σχέση δημιουργήθηκε για να καλύψει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια αρχαιολογική 
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θέση συμπεριλαμβάνει άλλες μικρότερες. Το πεδίο που συμπληρώνεται επιπλέον στον 

δεύτερο πανομοιότυπο πίνακα που δημιουργείται είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο 

κωδικός της θέσης που περιλαμβάνει τις άλλες μικρότερες (Parent_SiteCode). 

 

Η Αρχαιολογική Θέση έχει χρήση και χρονολόγηση: Κάθε αρχαιολογική θέση  σε 

διαφορετική χρονική περίοδο και υποπερίοδο μπορεί να έχει διαφορετική χρήση και 

έκταση. Για να καλυφθεί με ικανοποιητικό τρόπο αυτή η πληροφορία, δημιουργήθηκε μια 

τριαδική σχέση, όπου χρήση, περίοδος και υποπερίοδος αποτέλεσαν και ξεχωριστούς 

πίνακες. Έτσι, αποφεύγεται η περιττή επανάληψη της πληροφορίας και γίνεται εύκολα η 

αναζήτηση των δεδομένων τόσο βάσει χρονολόγησης, όσο και βάσει χρήσης. Οι πίνακες 

είναι ταυτόχρονα ελεγχόμενα λεξιλόγια αποτρέποντας έτσι λάθη στη συμπλήρωση. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση έχει Ευρήματα: κάθε θέση μπορεί να έχει αρχαιολογικά 

ευρήματα. Σχέση ένα προς ένα. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση έχει Σύγχρονη σχετιζόμενη Αρχιτεκτονική. Σχέση ένα προς ένα. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση έχει Χρήσεις Γης: κάθε θέση μπορεί να έχει μια και περισσότερες 

χρήσεις που ενημερώνονται από έναν πίνακα λεξιλόγιο που έχει προβλέψει όλες τις 

χρήσεις γης που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη. 

  

Η Αρχαιολογική Θέση χαρακτηρίζεται από Γεωλογικά πετρώματα: κάθε θέση μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από ένα ή και περισσότερα γεωλογικά πετρώματα τα οποία ενημερώνονται 

από έναν πίνακα λεξιλόγιο που έχει προβλέψει όλους του γεωλογικούς τύπους που 

συναντώνται κατά τη έρευνα. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση χαρακτηρίζεται από Οικογένειες και είδη φυτών: κάθε  θέση μπορεί 

να χαρακτηρίζεται από μια ή και περισσότερες οικογένειες φυτών και είδη φυτών τα οποία 

αντίστοιχα ενημερώνονται από δυο πίνακες-λεξικά όρων, αλληλοεξαρτώμενους. Γιατί 

πολλά είδη φυτών μπορούν να ανήκουν σε μια οικογένεια. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση χαρακτηρίζεται από παρουσία Υδάτινης Πηγής: κάθε  θέση μπορεί 

να χαρακτηρίζεται από μια ή και περισσότερες υδάτινες πηγές και ο το αντίστοιχο πεδίο 

του πίνακα ενημερώνεται από πίνακα-λεξικό όρων, που έχει προβλέψει όλους τους τύπους 

πηγών που συναντώνται κατά τη έρευνα. 
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Η Αρχαιολογική Θέση χαρακτηρίζεται από δρόμους επικοινωνίας: κάθε θέση μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από έναν ή και περισσότερους δρόμους επικοινωνίας και το αντίστοιχο 

πεδίο του πίνακα ενημερώνεται από πίνακα-λεξικό όρων, που έχει προβλέψει όλα τα είδη 

δρόμων επικοινωνίας που συναντώνται κατά τη έρευνα. 

 

Η Αρχαιολογική Θέση αντιστοιχεί  σε βιβλιογραφική αναφορά: κάθε θέση μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από μια ή και περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, είτε πρόκειται για 

βιβλία (μονογραφίες), είτε πρόκειται για άρθρα σε περιοδικά και δημοσιεύσεις.  

 

Η Αρχαιολογική Θέση έχει Φωτογραφία: κάθε θέση μπορεί να αντιστοιχεί σε μια ή και 

περισσότερες φωτογραφίες.  

 

Για λόγους απλοποίησης του μοντέλου υλοποίησης τα πεδία των πινάκων που 

συνδέονται με πίνακες λεξικά όρων είναι ταυτόχρονα και κλειδιά, αφού πρόκειται για 

μοναδικούς χαρακτηρισμούς. 

 

 

4.4 Τεχνική Υλοποίηση της Σχεδίασης 

 

Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων υλοποιήθηκε με το λειτουργικό πρόγραμμα 

Microsoft Access. Οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν απεικονίζονται και στο περιβάλλον της 

Access (Εικόνα τάδε). 

 

4.4.1 Δημιουργία Πινάκων και Συσχετίσεων 

 

CREATE TABLE Arch_Site_AFindings 

(CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

Architecture MEMO, 

Pottery  MEMO, 

Other VARCHAR (100), 

PRIMARY KEY (CodeSite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite)); 

 

CREATE TABLE ArcH_Site_Photo 
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(Ph_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Ph_ID, CodeSite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite), 

FOREIGN KEY (Ph_ID) REFERENCES Photos(Ph_ID)); 

 

CREATE TABLE Arch_Site_Wider_A 

(CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

WA_ID VARCHAR(5) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (CodeSite, WA_ID), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Arch_Site_Function 

(Function_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Function_ID, CodeSite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite), 

FOREIGN KEY (Function_ID) REFERENCES Function (Function_ID)); 

 

CREATE TABLE Arh_Site_WA 

(WA_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(WA_ID, Codesite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area (WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Archaeological_Site 

(SiteName VARCHAR(20) NOT NULL, 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

Zone VARCHAR(10) NOT NULL, 

Toponym VARCHAR(20), 

Condition VARCHAR(20) NOT NULL, 

Visibility VARCHAR(20) NOT NULL, 

Description MEMO, 
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NS_in_m INT, 

EW_in_m INT, 

Area_in_m INT, 

Sea_Distance_in_Km INT, 

Elevation_in_m INT, 

PRIMARY KEY (CodeSite)); 

 

CREATE TABLE Arh_Site_BR 

(BR_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(BR_ID, Codesite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite), 

FOREIGN KEY (BR_ID) REFERENCES  BReference (BR_ID)); 

 

CREATE TABLE Author_Book 

(Last_Name  VARCHAR(50) NOT NULL, 

Book_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Book_ID, Surname), 

FOREIGN KEY (Surname) REFERENCES Author (Surname), 

FOREIGN KEY (Book_ID) REFERENCES  BReference (Book_ID)); 

 

CREATE TABLE Article 

(Art_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Article_Title VARCHAR(150), 

PRIMARY KEY(Art_ID)) ; 

 

CREATE TABLE Author 

(LastName VARCHAR(50) NOT NULL, 

FisrtName VARCHAR(30), 

Middle_Name VARCHAR(30), 

PRIMARY KEY(Surname)); 

 

CREATE TABLE Book 

(Book_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Book_Title VARCHAR(150), 
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Publishing_House VARCHAR(50), 

Place_Edition VARCHAR (50), 

Publishing_Date VARCHAR (50), 

PRIMARY KEY(Book_ID)); 

 

CREATE TABLE BReference 

(BR_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Page_No VARCHAR(30), 

Book_ID  VARCHAR(10), 

Art_ID  VARCHAR(10), 

PRIMARY KEY(BR_ID)); 

 

CREATE TABLE Magazine 

(Mag_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

Magazine_Title VARCHAR(150), 

Issue_No VARCHAR(10), 

Issue_Date VARCHAR(50), 

PRIMARY KEY(Mag_ID)) ; 

 

CREATE TABLE Article_Publication 

(Pub_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Pub_Title VARCHAR(150), 

Publisher VARCHAR(50), 

PRIMARY KEY(Pub_ID)) ; 

 

CREATE TABLE Article_Volume 

(Vol_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

Volume_Date DATE, 

Volume_Title VARCHAR(150), 

PRIMARY KEY(Vol_ID)); 

 

CREATE TABLE Land_Use 

(LU_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Land_Use_Type  VARCHAR(150), 

PRIMARY KEY(LU_ID)); 
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CREATE TABLE Partial_Site 

(PCodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

CodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

PDescription MEMO, 

P_NS VARCHAR(10), 

P_EW VARCHAR(10), 

Area VARCHAR(10), 

PRIMARY KEY ( P_CodeSite), 

FOREIGN KEY (CodeSite) REFERENCES Archaeological_Site(CodeSite)); 

 

CREATE TABLE Partial_Site_Findings 

(PCodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

Architecture MEMO, 

Pottery  MEMO, 

Other VARCHAR (100), 

PRIMARY KEY (PCodeSite), 

FOREIGN KEY (PCodeSite) REFERENCES Partial_Site(PCodeSite)); 

 

CREATE TABLE Partial_Site_Function 

(PCodeSite VARCHAR(10) NOT NULL, 

Function_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY ( PCodeSite, Function_ID), 

FOREIGN KEY (PCodeSite) REFERENCES Partial_Site(PCodeSite), 

FOREIGN KEY (Function_ID) REFERENCES Function (Function_ID)); 

 

CREATE TABLE Photos 

(Ph_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

Title VARCHAR(100), 

Origin VARCHAR(100), 

Year_Date Date, 

PRIMARY KEY ( Ph_ID)); 

 

CREATE TABLE Function 

(Function_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 
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Type_Function VARCHAR(200), 

Period_From VARCHAR(50), 

Period_to VARCHAR(50), 

Subperiod_from VARCHAR(50), 

Subperiod_to VARCHAR(50), 

PRIMARY KEY (Function_ID)); 

 

CREATE TABLE WA_Architecture 

(WA_ID VARCHAR(5) NOT NULL, 

Architecture MEMO, 

PRIMARY KEY (WA_ID, Architecture), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Geology 

(GEO_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Geology  VARCHAR(150), 

PRIMARY KEY(GEO_ID)); 

 

CREATE TABLE WA_Vegetation 

(WA_ID VARCHAR(5) NOT NULL, 

Plant VARCHAR (200) NOT NULL, 

Percentage VARCHAR (10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (WA_ID, Plant, Percentage), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE WaterSource 

(WS_ID VARCHAR(5) NOT NULL, 

WaterSource  VARCHAR (150), 

PRIMARY KEY (WS_ID), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Geology 

(GEO_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Geology  VARCHAR(150), 

PRIMARY KEY(GEO_ID)); 
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CREATE TABLE Wider_Area 

(WA_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Documenation_Note MEMO, 

LU_ID  VARCHAR(10), 

Geo_ID VARCHAR(10), 

PRIMARY KEY(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE WA_LU 

(LU_ID VARCHAR(10) NOT NULL, 

Documentation_Note  MEMO, 

PRIMARY KEY(LU_ID, WA_ID), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Wider_Area 

(WA_ID VARCHAR(10) NOT NULL , 

Documenation_Note MEMO, 

LU_ID  VARCHAR(10), 

Geo_ID VARCHAR(10), 

WS_ID VARCHAR(10), 

ARC_ID VARCHAR(10), 

VG_ID VARCHAR(10), 

PRIMARY KEY(WA_ID)); 

 

CREATE TABLE Wider_A_Vegetation 

(WA_ID VARCHAR(5) NOT NULL, 

Plant VARCHAR (200) NOT NULL, 

Percentage VARCHAR (10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (WA_ID, Plant, Percentage), 

FOREIGN KEY (WA_ID) REFERENCES Wider_Area(WA_ID)); 
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4.4.3 Επερωτήσεις στη Βάση Δεδομένων 

  

Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η βάση είναι τριών ειδών:  

α) ερωτήματα που γίνονται για να φιλτράρουν την πληροφορία ώστε να 

δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, 

β) ερωτήματα που αφορούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν 

κάποιες θέσεις για να εξαχθούν συμπεράσματα ή να αξιολογηθούν σύμφωνα με 

τις θεωρητικές παραδοχές μας, 

γ) ερωτήματα που ελέγχουν την αξιοπιστία των δεδομένων μας διασταυρώνοντάς 

τα με τα αποτελέσματα αναλύσεων αποστάσεων του γεωγραφικού συστήματος 

πληροφοριών.  

  

Μια σειρά ενδεικτικών και απλών ερωτημάτων από τις κατηγορίες κάθε είδους στα 

οποία μπορεί να ανταποκριθεί η βάση μας είναι τα ακόλουθα: 

 

- «Ποιες θέσεις εντοπίστηκαν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες π.χ. 

 κατάσταση διατήρησης: «μέτρια», ορατότητα: «καλή»; 

 

SELECT Archaeological_Site.SiteCode, Archaeological_Site.SiteName, 

Archaeological_Site.Visibility, Archaeological_Site.Condition 

FROM Archaeological_Site 

WHERE Archaeological_Site.Visibility="Good" Or 

Archaeological_Site.Condition="Good"; 

 

- «Ποιες θέσεις αποτελούν μέρη μεγαλύτερων αρχαιολογικών θέσεων;» 

 

SELECT Archaeological_Site.SiteCode, Archaeological_Site.Parent_SiteCode 

FROM Archaeological_Site 

WHERE (((Archaeological_Site.Parent_SiteCode) Is Not Null)); 

 

- «Ποιες θέσεις χρονολογούνται σε μια χρονολογική περίοδο π.χ.          

Προανακτορική;» 
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SELECT DISTINCT Archaeological_Site.SiteCode, 

Arch_Site_Function_In_Time.Function, Arch_Site_Function_In_Time.Area_in_sqm, 

Arch_Site_Function_In_Time.SubPeriod, 

Arch_Site_Findings.Architectural_Remains, Arch_Site_Findings.Stone_Artefacts, 

Arch_Site_Function_In_Time.Elevation_max_in_m, 

Arch_Site_Function_In_Time.Distance_from_Coast_in_Km 

FROM (Archaeological_Site LEFT JOIN Arch_Site_Function_In_Time ON 

Archaeological_Site.SiteCode=Arch_Site_Function_In_Time.SiteCode) LEFT JOIN 

Arch_Site_Findings ON 

Archaeological_Site.SiteCode=Arch_Site_Findings.SiteCode 

WHERE Arch_Site_Function_In_Time.Period="Prepalatial"; 

 

- «Ποιες οι χρήσεις μιας θέσης σε ένα χρονολογικό εύρος π.χ. Γεωμετρική περίοδο;» 

 

SELECT DISTINCT Archaeological_Site.SiteCode, Archaeological_Site.SiteName, 

Archaeological_Site.Parent_SiteCode, Arch_Site_Function_In_Time.Function, 

Arch_Site_Function_In_Time.Period 

FROM Archaeological_Site INNER JOIN Arch_Site_Function_In_Time ON 

Archaeological_Site.SiteCode=Arch_Site_Function_In_Time.SiteCode 

WHERE Arch_Site_Function_In_Time.Function And 

Arch_Site_Function_In_Time.Period="Geometric"; 

 

- «Ποιες θέσεις εντοπίζονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες του χιλιομέτρου από τη 

θάλασσα;» 

 

SELECT Archaeological_Site.SiteCode, Archaeological_Site.Sea_Distance_in_Km 

FROM Archaeological_Site 

WHERE Archaeological_Site.Sea_Distance_in_Km>=1; 

 

- «Ποιες θέσεις εντοπίζονται σε υψόμετρα που κυμαίνονται από π.χ. 0-100m;» 

 

SELECT DISTINCT Arch_Site_Function_In_Time.SiteCode, 

Arch_Site_Function_In_Time.Elevation_max_in_m 

FROM Arch_Site_Function_In_Time 
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WHERE (((Arch_Site_Function_In_Time.Elevation_max_in_m)=0 or 

(Arch_Site_Function_In_Time.Elevation_max_in_m)<=200)); 

 

- «Σε ποιες θέσεις ανακαλύφθηκαν ευρήματα, π.χ. αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 

ποια;» 

 

SELECT Arch_Site_Findings.SiteCode, Arch_Site_Findings.Architectural_Remains, 

Arch_Site_Findings.Stone_Artefacts, Arch_Site_Findings.Pottery 

FROM Arch_Site_Findings 

WHERE (((Arch_Site_Findings.Architectural_Remains) Is Not Null)) OR 

(((Arch_Site_Findings.Pottery) Is Not Null)) OR 

(((Arch_Site_Findings.Stone_Artefacts) Is Not Null)); 

 

- «Σε ποιες θέσεις εντοπίστηκαν και σύγχρονα κτίρια;» 

 

SELECT WA_ARC.SiteCode, WA_ARC.[Related Architecture] 

FROM WA_ARC 

WHERE (((WA_ARC.[Related Architecture]) Is Not Null)); 

 

- «Τι είδη χρήσης γης καταγράφηκαν για την τάδε θέση π.χ. Aph1;» 

 

SELECT WA_LU.SiteCode, WA_LU.Land_Use_Type 

FROM WA_LU 

WHERE (((WA_LU.SiteCode)="Aph1")); 

 

- «Για ποιες θέσεις καταγράφηκαν συγκεκριμένα είδη χρήσης γης π.χ. ελαιώνες ή/και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες;» 

 

SELECT Archaeological_Site.SiteCode, WA_LU.Land_Use_Type 

FROM Archaeological_Site, WA_LU 

WHERE (((Archaeological_Site.SiteCode)=[WA_LU].[SiteCode]) AND 

((WA_LU.Land_Use_Type)=[Forms]![Browsing Land Use]![Combo4])); 

 

- «Ποια είδη γεωλογικών πετρωμάτων σημειώθηκαν για την τάδε θέση π.χ. TM1;» 
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SELECT WA_GEO.SiteCode, WA_GEO.Geology_Type 

FROM WA_GEO 

WHERE (((WA_GEO.SiteCode)="AC1")); 

 

- «Για ποιες θέσεις καταγράφηκαν συγκεκριμένα είδη πετρωμάτων π.χ. αλλουβιακά 

ή/και αποθέσεις;» 

 

SELECT WA_GEO.SiteCode, WA_GEO.Geology_Type 

FROM WA_GEO 

WHERE (((WA_GEO.Geology_Type)="Alluvial" Or 

(WA_GEO.Geology_Type)="Deposits")); 

 

- «Σε ποιες θέσεις εντοπίζονται υδάτινες πηγές και τι είδους;» 

 

SELECT WA_WS.SiteCode, WA_WS.WaterSource_Type 

FROM WA_WS 

WHERE (((WA_WS.WaterSource_Type) Is Not Null)); 

 

- «Κοντά σε ποιες θέσεις υπάρχουν φυσικές πηγές νερού ή/και ποτάμια;» 

 

SELECT Archaeological_Site.SiteCode, WA_WS.WaterSource_Type 

FROM (Archaeological_Site INNER JOIN Arch_Site_Function_In_Time ON 

Archaeological_Site.SiteCode = Arch_Site_Function_In_Time.SiteCode) LEFT JOIN 

WA_WS ON Archaeological_Site.SiteCode = WA_WS.SiteCode 

WHERE (((WA_WS.WaterSource_Type) Is Not Null)); 

 

- «Ποιες θέσεις βρίσκονται κοντά σε δρόμους επικοινωνίας π.χ. μονοπάτια ή/και 

καλντερίμια;» 

 

SELECT WA_Route.SiteCode, WA_Route.Route 

FROM WA_Route 

WHERE (((WA_Route.Route) Is Not Null)); 

 

- «Ποια είδη φυτών και σε τι ποσοστά εντοπίστηκαν σε κάθε θέση;» 
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SELECT Archaeological_Site.SiteCode, WA_VG.Plant_Family, WA_VG.Percentage 

FROM (Archaeological_Site INNER JOIN Arch_Site_Function_In_Time ON 

Archaeological_Site.SiteCode=Arch_Site_Function_In_Time.SiteCode) LEFT JOIN 

WA_VG ON Archaeological_Site.SiteCode=WA_VG.SiteCode; 

 

- «Σε ποιες θέσεις καταγράφηκε το ποσοστό 50% ενός συγκεκριμένου είδους φυτού 

π.χ. φρύγανα;» 

 

SELECT WA_VG.SiteCode, WA_VG.Plant_Family, WA_VG.Percentage 

FROM WA_VG 

WHERE (((WA_VG.Plant_Family)="Garigue") AND ((WA_VG.Percentage)=50)); 

 

- «Ποιοι συγγραφείς έχουν αναφερθεί σε μια συγκεκριμένη θέση;» 

 

SELECT Arch_Site_BR.CodeSite, Author.Last_Name, Author.First_Name 

FROM (Book INNER JOIN ((Author INNER JOIN ((Article INNER JOIN 

Author_Article_Table ON Article.Art_ID = Author_Article_Table.Art_ID) INNER 

JOIN BReference ON Article.Art_ID = BReference.Art_ID) ON Author.Author_ID = 

Author_Article_Table.Author_ID) INNER JOIN Author_Book_Table ON 

Author.Author_ID = Author_Book_Table.Author_ID) ON (Book.Book_ID = 

BReference.Book_ID) AND (Book.Book_ID = Author_Book_Table.Book_ID)) 

INNER JOIN Arch_Site_BR ON BReference.BR_ID = Arch_Site_BR.BR_ID 

WHERE (((Arch_Site_BR.CodeSite)="AC3")); 

 

Πιο σύνθετα και ουσιαστικά ερωτήματα της προαναφερόμενης δεύτερης 

κατηγορίας, που εξυπηρετούν πιο άμεσα την έρευνα είναι τα εξής: 

 

- «Ποιες θέσεις μιας συγκεκριμένης χρονολογικής περιόδου πληρούν τα παρακάτω 

κριτήρια: εμφανίζουν χρήσεις γης π.χ. που δηλώνουν κάποιες καλλιέργειες, 

εντοπίζονται σε συγκεκριμένα πετρώματα π.χ. αλλουβιακά, βρίσκονται κοντά σε 

υδάτινες πηγές και δρόμους επικοινωνίας;» 

 

Με μια ερώτηση τέτοιου τύπου μπορούμε να αναζητήσουμε αρχικά τις θέσεις που 

θεωρητικά συγκεντρώνουν τις προδιαγραφές να χαρακτηριστούν αγροτικές ή 

κτηνοτροφικές. Κάνοντας παρόμοιες ερωτήσεις για κάθε περίοδο είμαστε σε θέση να 
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συγκρίνουμε τα ποσοστά των θέσεων, το χαρακτήρα της λειτουργίας τους και τη 

δυνατότητα να επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε την κατανομή τους και την οργάνωσή τους 

στο χώρο με τη βοήθεια του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και των στατιστικών 

γραφημάτων που μας παρέχονται τόσο από τη βάση δεδομένων, όσο και από το 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. 

 

- «Ποιό είναι το μέσο υψόμετρο θέσεων στην π.χ. Προανακτορική περίοδο;» 

- «Ποιά είναι η μέση απόσταση από τη θάλασσα στην π.χ. Προανακτορική περίοδο;» 

- «Ποιός είναι ο μέσος όρος έκτασης θέσεων στην Προανακτορική περίοδο;»  

 

Οι παραπάνω τύποι ερωτήσεων επαναλαμβανόμενοι για κάθε χρονολογική 

περίοδο μπορούν να δώσουν συγκριτικούς πίνακες-γραφήματα αποτελεσμάτων για να 

ανιχνεύσουμε τις γεωγραφικές τάσεις κατοίκησης και να επιχειρήσουμε να τις 

ερμηνεύσουμε με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των θέσεων βάσει μεγέθους118 για κάθε 

χρονολογική περίοδο επιλέγουμε τις μεγαλύτερες θέσεις και αναζητούμε τις εξής 

απαντήσεις: 

 

- «Ποιός είναι ο μέσος όρος απόστασής τους από τη θάλασσα και το μέσο 

      υψόμετρο των συγκεκριμένων μεγαλύτερων θέσεων;» 

 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των γεωγραφικών αναλύσεων σχετικά με τις 

αποστάσεις των θέσεων από τις εγγύτερές τους επιχειρούμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι 

«μεγαλύτερες» στατιστικά θέσεις –δεδομένων των δυσχερειών αναγνώρισης που επιφέρει 

μια επιφανειακή έρευνα- θα μπορούσαν να είναι σημείο αναφοράς των μικρότερων. 

Παράλληλα εξετάζεται και η διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμης γης γύρω από τις μεγαλύτερες 

θέσεις για κάθε περίοδο. 

 

4.5 Σχέση Συστήματος Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών 

Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά την επιφανειακή 

                                                 
 



 77

έρευνα και να δώσει γρήγορες και σαφείς απαντήσεις σε λογικά και στατιστικά ερωτήματα 

συναφή με τους στόχους της μελέτης:  

Ερωτήματα χρονολογικής ταξινόμησης στα οποία απαντά η βάση δεδομένων 

εισήχθησαν στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για περαιτέρω επεξεργασία σε ότι 

αφορά τις αντίστοιχες αναλυτικές δυνατότητες του προγράμματος. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων είναι δυνατό να διασταυρωθούν, να ελεγχθούν και να συγκριθούν με 

αποτελέσματα ερωτημάτων που γίνονται στη βάση. Έτσι, δημιουργείται μια αμφίδρομη 

σχέση ανάμεσα στα δυο συστήματα με προοπτικές αναίρεσης ή επιβεβαίωσης της 

αξιοπιστίας των αρχαιολογικών δεδομένων σε ότι αφορά την ακρίβεια διατύπωσης της 

τοπογραφικής πληροφορίας. 

 

 

4.6 Διεπαφή Χρήσης 

 

 Για την εύκολη και φιλική περιήγηση στις πληροφορίες της βάσης μας σχεδιάσαμε 

και υλοποιήσαμε ένα περιβάλλον διεπαφής για το χρήστη με τη δημιουργία φορμών και 

υποφορμών. Παράλληλα επιχειρήσαμε τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των δεδομένων 

στη βάση αλλά και την αναζήτηση και ανάκτησή της. Η πλοήγηση στο σύστημα γίνεται με 

ήδη διαμορφωμένα ερωτήματα και η πληροφορία παρουσιάζεται με τη μορφή φορμών. Το 

μενού στην αρχική σελίδα εισαγωγής καθοδηγεί το χρήστη και στις υπόλοιπες σελίδες-

φόρμες που αφορούν τις τρεις κύριες ενότητες Αρχαιολογικές Θέσεις (Archaeological Sites), 

Bibliography Βιβλιογραφία) και Αναζήτηση σε συγκεκριμένα ήδη διαμορφωμένα ερωτήματα 

(Browse) (Εικόνα 4).   

 

 
Εικόνα 4: Περιβάλλον διεπαφής. Η φόρμα εισόδου στο σύστημα περιήγησης. 
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Ενδεικτικά παρατίθενται μερικά παραδείγματα πλοήγησης στην οργανωμένη 

αρχαιολογική πληροφορία: Από τη φόρμα των αρχαιολογικών θέσεων μπορούμε να 

οδηγηθούμε με αντίστοιχα κουμπιά στις χρήσεις και τη χρονολόγηση των εκάστοτε θέσεων 

(Function and Dating), στα ευρήματά τους (Findings), τη χρήση γης και τα τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής (Land Use and Topography) καθώς και τη 

βιβλιογραφία  (Bibliographical References) που τεκμηριώνουν την πληροφορία (Εικόνες 5-8). 

 
Εικόνα 5: Η φόρμα πλοήγησης, ανάκτησης και συμπλήρωσης δεδομένων που 

αφορούν στοιχεία ταυτότητας της αρχαιολογικής θέσης. 
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Εικόνα 6: Η φόρμα πλοήγησης, ανάκτησης και συμπλήρωσης δεδομένων που    

αφορούν στοιχεία χρήσης και  χρονολόγησης των θέσεων. 

 

 
Εικόνα 7: Η φόρμα πλοήγησης, ανάκτησης και συμπλήρωσης δεδομένων που 

αφορούν στοιχεία χρήσης γης, γεωλογίας και βλάτησης της ευρύτερης      

περιοχής των θέσεων. 

 

 
Εικόνα 8: Η φόρμα πλοήγησης, ανάκτησης και συμπλήρωσης δεδομένων που 

αφορούν τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των θέσεων. 
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 Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να αναζητήσουμε το εποπτικό υλικό που συνοδεύει 

τις θέσεις και τα στοιχεία τεκμηρίωσής του (Εικόνα 9). 

 

 
Εικόνα 9: Η φόρμα ανάκτησης του εποπτικού υλικού μιας θέσης 
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

 

5.1 Η έννοια και η χρήση τους 

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/ΓΣΠ (Geographical Information 

Systems/G.I.S.), είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν τη 

δυνατότητα: συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης, οπτικοποίησης 

και εν τέλει μετασχηματισμού και απεικόνισης χωρικών δεδομένων από τον πραγματικό 

κόσμο σε ψηφιακό περιβάλλον119. Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά, 

χαρτογραφικά ή και χωρικά και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά 

δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. 

Η λειτουργία των ΓΣΠ στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων που καλύπτει τις 

πληροφοριακές ανάγκες του συστήματος. Η βάση αυτή, αποτελείται από μια σειρά 

πληροφοριακών επιπέδων, τα οποία αφορούν την ίδια γεωγραφική περιοχή. Το καθένα 

από τα επίπεδα αυτά, περιλαμβάνει είτε μη επεξεργασμένα δεδομένα, όπως τοπογραφικά, 

δορυφορικά, είτε θεματικές πληροφορίες όπως είδος βλάστησης, τύπος εδαφών, κλίση και 

έκθεση του αναγλύφου, αποτελέσματα ταξινόμησης δορυφορικών δεδομένων. Όλα όμως τα 

παραπάνω, είναι αυστηρά προσανατολισμένα σε ένα κοινό γεωγραφικό σύστημα, ώστε να 

καθίσταται δυνατός ο συνδυασμός τους, ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Θα πρέπει 

να τονιστεί ότι όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι σε ψηφιακή μορφή και η 

επεξεργασία τους γίνεται με ειδικά προγράμματα120. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων σε μια 

βάση, είναι η συσχέτιση γεγονότων και καταστάσεων τα οποία προηγουμένως ήταν 

χωριστά. 

 

                                                 
119 Burrough, P.A., 1992, Are GIS data structures too simple minded? Computers and Geosciences, 18, 194 και 
Burrough P.A., McDonnell Rachael A., 2000, Principles of Geographical Information Systems. Oxford, 333. 
120 Καρτέρης, M, 1994, Τηλεπισκόπηση φυσικών πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη, 247. 
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5.1.1 Τα Χαρτογραφικά δεδομένα και τα είδη τους 

 

Εδώ αρχικά πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών. Τα 

δεδομένα συντίθεται από παρατηρήσεις, μετρήσεις και καταγραφές των ιδιοτήτων των 

αντικειμένων. Από αυτά τα δεδομένα μπορούν να προέλθουν άμεσα ή έμμεσα οι 

πληροφορίες.121Ως χαρτογραφικά δεδομένα, θεωρούμε το σύνολο των δεδομένων, που 

είναι απαραίτητα για την κατασκευή του χάρτη. Τα χαρτογραφικά δεδομένα διακρίνονται 

σε διάφορες κατηγορίες. Ανάλογα με τον τύπο τους, διακρίνονται σε γεωμετρικά και 

θεματικά (μη γεωμετρικά). Ανάλογα με την προέλευσή τους, κατατάσσονται σε 

παρατηρούμενα (συγκεκριμένα) και επινοήσεις (αφηρημένα). Δεδομένα προερχόμενα από 

παρατηρήσεις γεωμετρικού τύπου, συλλέγει η γεωδαισία, η τοπογραφία, η 

φωτογραμμετρία και η τηλεπισκόπηση. Οι επινοήσεις γεωμετρικού τύπου, είναι: ισοϋψείς 

καμπύλες, κάνναβος και αντίστοιχα οι επινοήσεις θεματικού τύπου είναι αφηρημένες 

χαρτογραφικές επιφάνειες και  περιγράφουν αφηρημένα φαινόμενα.  

 

 

5.1.2 Ψηφιακή Χαρτογραφία . Διανυσματική και ψηφιδωτή απεικόνιση χαρτών 

 

Ένας χάρτης για να είναι συμβατός και κατ’ επέκταση αναγνώσιμος από έναν Η/Υ 

και τις περιφερειακές συσκευές του πρέπει να μετατραπεί από τη φυσική του μορφή, σε 

ψηφιακή. Απαιτείται η διαδικασία που μετατρέπει τη δισδιάστατη αναλογική κατανομή 

του χάρτη σε ψηφιακή. Η Ψηφιακή Χαρτογραφία είναι η παραγωγή χαρτών και 

χαρτογραφικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των 

GIS, και ταυτίζεται με το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού το παράγωγο 

προϊόν είναι κάποιος χάρτης, είτε στην γνωστή του μορφή δηλαδή εκτυπωμένος σε χαρτί 

(hardcopy) ή σε ψηφιακό αρχείο (softcopy) και δεν απαιτεί όλες τις λειτουργίες (κυρίως 

αυτές της επεξεργασίας και ανάλυσης) που παρέχει ένα Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών.   

                                                 
121 Καρτέρης, M και Μελιάδης, Ι., 1992, Τηλεπισκόπηση φυσικών πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών. Τόμος II, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 278. 
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Η αναπαράσταση των δεδομένων των χαρτών (Map Data Representation) μπορεί 

να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που χρησιμοποιεί διανυσματικές μορφές 

(vector), όπου μια σειρά σημείων δίνουν τα όρια για τη γραφική αναπαράσταση των 

χαρακτηριστικών μιας περιοχής και είναι κατάλληλος για τοπολογική δόμηση. Ο άλλος 

τρόπος είναι αυτός που χρησιμοποιεί ψηφιδωτές μορφές (raster), όπου η εικόνα 

κατανέμεται στα κελιά ενός καννάβου και κάθε χαρακτηριστικό παίρνει μια τιμή που 

αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό αυτό και είναι κατάλληλος για περιγραφή συνεχών 

δεδομένων του χώρου (π.χ. θερμοκρασία) (Idrisi User Guide, 1992). 

Οι λειτουργίες ενός GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη για 

διαχείριση χωρικών δεδομένων ή ακόμα και όπου υπάρχει ανάγκη για ανάλυση της 

χωρικής διάστασης των δεδομένων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, 

καθιστά εφικτές πολλές από τις εφαρμογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας 

της διαθέσιμης πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. 

Μερικές από τις πλέον κοινές εφαρμογές των GIS είναι αφορούν την Περιβαλλοντική 

Διαχείριση (Environmental Management), την Πολεοδομία και Χωροταξία, την 

Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία.122 

Τα δεδομένα που εισάγονται μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης και αφού 

υποστούν τις απαραίτητες διορθώσεις- χρησιμοποιούνται στα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών, ανάλογα με την φύση και το περιεχόμενό τους και διακρίνονται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες: 

 

- Τα χωρικά δεδομένα, τα οποία χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τη θέση τους στο χώρο 

σε σχέση με κάποιο σύστημα συντεταγμένων, διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

σημειακά δεδομένα, π.χ. οι θέσεις πηγών, γραμμικά δεδομένα, π.χ. κλάδοι του 

υδρογραφικού δικτύου, επιφανειακά δεδομένα τα οποία καταλαμβάνουν μια κλειστή 

έκταση, δεδομένα αναγλύφου ή τρισδιάστατα, τα οποία καταλαμβάνουν όχι μόνο μια 

συγκεκριμένη επιφάνεια, αλλά εκτείνονται και στο χώρο. Περιλαμβάνουν δηλαδή 

επιφάνειες καθώς και κατακόρυφες ή τρίτης διάστασης (Ζ) συντεταγμένες. Έχουν δηλαδή 

μήκος, έκταση και ύψος. Τέτοια περίπτωση είναι η τρισδιάστατη εμφάνιση ενός χάρτη 

κλίσεων ή γενικότερα η προσομοιωμένη τρισδιάστατη εμφάνιση του αναγλύφου. 

- Τα μη χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται ή περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες της υπόψη χωρικής θέσης. Έτσι π.χ. η θέση μιας ισοϋψούς 

καμπύλης πάνω στο χάρτη είναι χωρική πληροφορία, ενώ ο χαρακτηρισμός της με βάση το 

υψόμετρό της, μη χωρική. 

                                                 
122 http://www.geoapikonisis.gr/gis-greek.htm  
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5.1.3 Αρχαιολογία και GIS 

 

  Το GIS άρχισε να χρησιμοποιείται στην αρχαιολογία κατά τα μέσα του ’80123. Η 

δυνατότητα του GIS να ενσωματώνει στο σύστημά του δεδομένα σε συνδυασμό με την 

έμφαση στο χώρο και τις χωρικές σχέσεις των ανθρώπινων κοινωνιών του έδωσαν μεγάλες 

δυνατότητες ως εργαλείο στην αρχαιολογία124. Παρά τα θεωρητικά ζητήματα που έχουν 

προκύψει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η δύναμη της οπτικοποίησης, ειδικότερα 

των οικιστικών κατανομών σε δυο διαστάσεις. Είναι όμως πλέον ξεκάθαρο ότι δεν 

πρόκειται απλά για ένα εξειδικευμένο εργαλείο χαρτογράφησης.  

Όταν εφαρμόστηκε μάλιστα σε μεγάλες και εκτεταμένες περιοχές στις οποίες είχε 

προηγηθεί μικρή ή και καθόλου έρευνα, το GIS έδωσε τη δυνατότητα στους αρχαιολόγους 

να αξιολογήσουν πολιτισμικά μεγάλες εκτάσεις γης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη 

διερεύνηση χωρικών προβλημάτων και έχει τη δυνατότητα να διερευνά θέματα με 

κοινωνικές και οικολογικές προεκτάσεις. Κατά την περίοδο της Αμερικανικής 

αρχαιολογίας (π. 1930-1960) μεγάλη έμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένες θέσεις και την 

χρονολόγηση των ευρημάτων. Με τη «Νέα Αρχαιολογία» στα τέλη του 1960 με αρχές 1970 

περισσότερη προσοχή άρχισε να δίνεται σε μελέτες προτύπων εγκατάστασης και στη σχέση 

των ανθρώπων με το τοπίο και τις μετακινήσεις τους125. 

  

 

5.2 Άλλες Εφαρμογές 

 

 Η επιρροή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών συνέβαλλε στη 

δημιουργία μιας νέας σχολής ερμηνευτικής προσέγγισης ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί συχνά με παραδοσιακές μεθόδους αλλά προσανατολίζονται σε νέους 

τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων τους με τη χρήση των αντίστοιχων λογισμικών. 

Παρατίθενται μια σειρά παραδειγμάτων (Πίνακας 3): 

                                                 
123 Savage, S.H., 1990, GIS in Archaeological research. In: Allen K.M.S. et al., Interpreting space: Gis and 
archaeology, London, 22-32. 
124 Cowen, D.J.,  1990, GIS versus CAD versus DBMS: what are the differences?, Introductory Readings in 
Geographic Information Systems. London, 18. 
125 Barcelo, J.A., Pallares, M., 1996, A critique of GIS in Archaeology. From Visual seduction to Spatial Analysis 
Archeologia e Calcolatori  6, 1996. 
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Πίνακας 2: Εφαρμογές GIS σε αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας 

Περιοχή 
Έρευνας 

Μέγεθος Χρονική 
Περίοδος 
Μελέτης 

Σκοπός Αναλύσεις 

Dolenjska126, 
Σλοβενία 

900km2 Εποχή Χαλκού, 
Εποχή Σιδήρου 

Καθορισμός 
επικρατειών οχυρών  
λόφων 

-Site Catchment 
Analysis (σε 1,2 και 
5km.) 
-Thiessen Polygons  
-Cost Surface Analysis 

Aland127, 
Φινλανδία 

7000km2 Εποχή Χαλκού, 
Μεσαιωνικοί 
Χρόνοι 

-Χωρική οργάνωση και 
οικιστική εξέλιξη 
-επιδράσεις της 
ισοστατικής ανύψωσης 
στο περιβάλλον και 
τους οικισμούς 

 -Αναλύσεις 
αποστάσεων 
κοντινότερης 
γειτνίασης (Νearest 
neighbour distances)  
-Μέσες αποστάσεις 
μεταξύ των θέσεων 

Albegna 
Valleyi, 
Τοσκάνη 

275km2 7ος-2ος αι. π.Χ. 
(Ετρουσκική 
περίοδος) 

Οικιστικοί 
Σταθερότυποι και 
σχέσεις θέσεων τοπίου 

-Γεωστατιστικές 
Αναλύσεις, ανάλυση 
κλίσης και 
προσανατολισμού 

Carnac128, 
Βρεττάνη 

2.000km2 Νεολιθική 
περίοδος 

-Συσχέτιση ορατότητας 
μνημείων 
τοπογραφικών 
χαρακτηριστικών, 
προσανατολισμού-
μεγέθους θέσεων 

-Αναλύσεις ορατότητας 
και στατιστικές 
αναλύσεις 

Valencia129, 
Ισπανία 

 7os -1os π.Χ. Ο ρόλος των οχυρών 
λόφων ως πρότυπο 
κατοίκησης 

- Allocation, cost 
surface, site catchment, 
viewsheds 

Upper 
Lussatia130, 
Γερμανία 

 Μεσαιωνικοί 
χρόνοι 

Αποκατάσταση του 
πρώιμου μεσαιωνικού 
τοπίου 

-Quadrat analysis, 
nearest neighbor, line-
of-sight 

Languedoc, 
Γαλλία 

1300km2 Εποχή του 
Χαλκού 

Αποκατάσταση 
προτύπων επικρατειών 

-Gravity model, 
viewsheds, networks 
model 

Sibaritide131, 
Ιταλία 

 Εποχή Χαλκού, 
Εποχή Σιδήρου 

Αναγνώριση και 
εξέλιξη των 

-Viewsheds 

                                                 
126 Stancic, Z.,J. Dular, V. Gaffney et al., 1995, A GIS-based Analysis of Later Prehistoric Settlement Patterns in 
Dolenjska, Slovenia. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993. BAR International 
Series 598. Oxford, 161-164. 
2Daly, P., Frachetti M., Okkonen, Jari, 1996, GIS and Early Aland: Spatial analysis in an archipelago of south-western 
Finland, Proceedings of the 24th CAA held at the Institute of Archaeology and the Al.I.Cuza University, Iasi, 
Romania, from 25-27th March 1996, 91-100. 
3Perkins, P., 2000, A GIS investigation of site location and landscape relationships in the Albegna Valley, 
Tuscany. In Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology, 133-140. BAR International Series 845, 
Oxford. 
128 Roughley, C., 2000, Understanding the Neolithic landscape of the Carnac region: a GIS approach. Proceedings 
of the Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, BAR International Series 931. 
Oxford, 211-218. 
129 Mira I.G., 2001, GIS approach to Iberian iron age landscape in central—south Valencia region (Spain), 
Proceedings of the 28th CAA conference held at Visby, Gotland, Sweden, 25-29 April, 43-47. 
130 Indruszewski, G., 2003, GIS-analysis in the reconstruction of an early medieval landscape. The Upper 
Lusatian case-study, CAA, Vienna, Austria, 1-14. 
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Περιοχή 
Έρευνας 

Μέγεθος Χρονική 
Περίοδος 
Μελέτης 

Σκοπός Αναλύσεις 

πρωτοϊστορικών 
επικρατειών 

Rhineland132, 
Κολωνία 

 Πρώιμη 
Νεολιθική  

Αναγνώριση των 
κοινωνικών προτύπων 
εγκαταστάσεων 

-Social network 
analysis, tessellations 

Potenza 
Valley133, 
Ιταλία 

3,2km2 Πρωτοϊστορική 
περίοδος – 
Μεσαιωνικοί 
χρόνοι 

Ανάλυση οικιστικών 
προτύπων 

-Χωρικές αναλύσεις 

Bell 
Beaker134, 
Μαδρίτη, 
Ισπανία 

 Νεολιθική 
περίοδος – 
Εποχή του 
Σιδήρου 

Πρότυπα κατανομής 
θέσεων, οικονομικές 
προοπτικές 
επικρατειών 

-Αναταξινόμηση 
εδαφών, buffers <3km, 
visibility 

Vinorsky135, 
Βοημία, 
Τσεχία 

190km2 Εποχή Χαλκού-
Ρωμαϊκή 
περίοδος 

Μελέτη οικιστικών 
σταθερότυπων, 
αλληλεπίδραση 
οικισμών και 
περιβάλλοντος 

-Ταξινομήσεις, 
γεωμορφολογικών 
χαρακτηριστικών, 
 -Βuffer zones 

Vera 
Basin136, 
Ισπανία 

 Εποχή Χαλκού Μοντελοποίηση 
κοινωνικο-
οικονομικών 
δραστηριοτήτων 

-Αναλύσεις απόστασης, 
ορατότητας, βέλτιστης 
διαδρομής, buffers 4km 
(αξιολόγηση 
αγροτικών δυναμικών) 

Hvar137, 
Δαλματία, 
Κροατία 

1020km2 Εποχή Χαλκού-
Εποχή Σιδήρου 

Καθορισμός ορίων 
επικρατειών, ανάλυση 
διαδρομών 
επικοινωνίας, σχέση 
θέσεων και αγροτικής 
γης 

-Site catchment 
analysis, 
-Viewsheds, least cost 
paths 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      
131 Van Leusen, P.M., Attema, P.A.J., 2000, Regional archaeological patterns in the Sibaritide; preliminary results of the 
RPC field survey campaign, 397-416. 
132 Claßen, E., Zimmermann, A., 2003, Tesselations and Triangulations - Understanding Early Neolithic social 
networks, CAA 2003, Vienna Austria.  
133 Verhoeven, G., Vermeulen, F., De Dapper, M., De Vliegher, B., 2003, The Potenza Valley survey: Towards an 
explanation of the settlement patterns through the combined use of GIS and different survey techniques, CAA 
2003. 
134 Baena, J., Blasco, C., Recuero, V., 1995, The Spatial Analysis of Bell Beaker Sites in the Madrid Region of 
Spain, in Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, edited by Gary Lock and 
Zoran Stančič, London, 101-116. 
135 Kuna, M., Adelsbergerova, D., 1995, Prehistoric Location Preferences: An Application of GIS to the Vinorsky 
Potok Project, Bohemia.Archaeology and Geographic Information Systems: A European Perspective. London. 
136 Verhagen, P., McGlade, J., Gili, S., Risch, R.,1995, Some criteria for modelling socio-economic activities in the 
Bronze Age of South East Spain, Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, 
London, 187-209. 
137 Gaffney, V., Stancic, Z., 1996, GIS Apporaches to Regional Analysis: A Case Study of the Island of Hvar, Ljubljana 
1991.  
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5.3 Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

 Το GIS δεν έχει την ιδιότητα μόνο να αποθηκεύει τα χωρικά δεδομένα  και τις 

ιδιότητές τους αλλά και τις μεταξύ τους χωρικές σχέσεις138. Εμείς θα επιχειρήσουμε να 

χρησιμοποιήσουμε το GIS όχι μόνο ως μεθοδολογικό εργαλείο, αλλά ως μέσο για την 

παρουσίαση υποθετικών σεναρίων σχετικών με την αντίληψή μας για τις σχέσεις 

ανθρώπου-περιβάλλοντος. 

 Αυτό θα επιχειρηθεί κυρίως με την κατασκευή ενός μοντέλου «ζωνών 

εκμετάλλευσης» («επικρατειών») για να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα επίπεδα 

πληροφορίας (χρήση γης) που πιθανά επηρεάζουν την επιλογή και οργάνωση 

συγκεκριμένων αρχαιολογικών τόπων ή οικισμών. Οι αρχές αυτού του μοντέλου 

προέρχονται από την οικονομική θεωρία και προϋποθέτει ότι δραστηριότητες όπως η 

παραγωγή τροφής ανάγεται σε μια λογική οικονομική συμπεριφορά που θέλει τον 

άνθρωπο να ενδιαφέρεται για τη δαπάνη λιγότερης ενέργειας. Κάτι τέτοιο σχετίζεται με 

την υπόθεση ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή κοντά σε μια θέση τόσο πιο πιθανή 

είναι η εκμετάλλευσή της.  

Η ανάπτυξη του συστήματος στηρίχθηκε στην ψηφιοποίηση τοπογραφικών 

χαρτών, τη χρήση ψηφιοποιημένων γεωλογικών χαρτών και χαρτών χρήσης γης. Επίσης, 

χαρτογραφήθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά όπως, πηγές, πηγάδια, ποτάμια και 

αποτυπώθηκαν αρχαιολογικές θέσεις βάσει μετρήσεων του Παγκόσμιου Συστήματος 

Εντοπισμού (GPS). 

Η πληροφορία που εισήχθηκε στο GIS είχε προηγουμένως οργανωθεί σε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα βάσης δεδομένων (ACCESS). Σ’ αυτό το σύστημα έγιναν μια σειρά 

από ερωτήματα χρονολογικής εκλέπτυνσης της πληροφορίας που χρειαζόμαστε για να 

κάνουμε χρήση των δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε με διττό σκοπό: 

α) την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση της αρχαιολογικής πληροφορίας με τρόπο 

που να απαντά σε απλά και πιο σύνθετα ερωτήματα σχετικά με τη χρονολόγηση, τα 

ευρήματα, τα φυσικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά μιας θέσης αλλά και τη 

βιβλιογραφική της τεκμηρίωση 

β) την ανάκληση συγκεκριμένων ερωτημάτων σχετικών με τη χρονολόγηση, τη 

χρήση και τα χαρακτηριστικά εντοπισμού των θέσεων. Τα ερωτήματα αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν για να εισαχθούν ως πίνακες στοιχείων στο GIS και να αποτελέσουν τη 

βάση των χωρικών και στατιστικών αναλύσεων που εφαρμόστηκαν σε αυτό. 
                                                 
138 Barcelo, J.A., Pallares, M., 1996, A critique of GIS in Archaeology. From Visual seduction to Spatial Analysis 
Archeologia e Calcolatori, 6, 1996. 
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Η σύνδεση των ερωτημάτων της σχεσιακής βάσης με το περιβάλλον του GIS έγινε με 

την εισαγωγή του εκάστοτε ερωτήματος και τη σύνδεση του με έναν πίνακα που περιείχε τις 

αντιστοιχίες κωδικές ονομασίες όλων των αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες παράλληλα 

απεικονίζονται ψηφιοποιημένες στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής. 

Η ανάπτυξη του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος της συγκεκριμένης 

μελέτης επιχειρεί να προσεγγίσει και να εκπληρώσει τους παρακάτω στόχους σε δυο άξονες: 

 

Συγχρονικά: 

o εντοπισμό προτύπων εγκατάστασης των θέσεων στην επιφάνεια έρευνας 

o καθορισμό πρότυπων ζωνών εκμετάλλευσης  

o αξιολόγηση και έλεγχο της σημασίας των θέσεων 

 
Διαχρονικά: 
o αποτύπωση, ανάλυση και τεκμηρίωση των αλλαγών στην χωρική κατανομή των θέσεων 

και τις αντίστοιχες σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους ή και με το περιβάλλον 

o σύγκριση των τάσεων κατανομής σε συνάρτηση με τοπογραφικά, υδρολογικά και 

γεωλογικά χαρακτηριστικά 

o έλεγχος και αξιολόγηση του μοντέλου ζωνών εκμετάλλευσης των μεγάλων θέσεων μέσα 

από τη διαχρονική εξέταση του μεγέθους τους, σε έκταση και του χαρακτήρα τους, που 

υπαγορεύεται από τις διαθέσιμες πηγές. 

 

Τοπογραφικά και αρχαιολογικά χαρακτηριστικά των θέσεων που σηματοδοτούν 

τον εντοπισμό τους χρησιμοποιούνται για αναλύσεις απόστασης προκειμένου να 

αναγνωριστούν διαφορετικά πρότυπα κατανομής των θέσεων. Έτσι υπολογίζεται η 

απόσταση από την ακτή σε συνάρτηση με τα υψόμετρα και η μέση απόσταση από πηγές 

και ποτάμια. Στα πλαίσια αυτά ανήκουν και οι αναλύσεις ορατότητας για να ελεγχθεί η 

υπόθεση ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος θέσεις πιθανά να επιλέχθηκαν για την οπτική τους 

εμβέλεια. 

Η αξιολόγηση αγροτικών δυναμικών εκμετάλλευσης επιχειρήθηκε με τη χρήση τη 

ανάλυσης δαπάνης ενέργειας/χρόνου, με την οποία μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη 

αναπαράσταση των χαρακτηριστικών που περιβάλλουν τις θέσεις. Στην περίπτωσή μας 

εφαρμόζουμε το μοντέλο της ζώνης εκμετάλλευσης στην απόσταση της μισής ώρα από τη 

θέση και υπολογίζουμε την έκταση της εν δυνάμει καλλιεργήσιμης γης.  

Ακόμη επιδιδόμαστε στη συσχέτιση θέσεων και γεωμορφολογίας για να ελέγξουμε 

την υπόθεση ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις κατοίκησης σε συγκεκριμένες 

περιόδους σε ότι αφορά τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά  του τοπίου. Αν οι υποθέσεις 
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ισχύουν τότε οι προτιμήσεις των θέσεων μπορούν να ληφθούν υπόψη προσφέροντας 

σημαντικές όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς με ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές 

επιπτώσεις. 

 

 

5.3.1 Χαρτογραφική αποτύπωση 

 

  Η πρώτη βασική ιδιότητα του προγράμματος του GIS είναι η χαρτογραφική 

απεικόνιση των δεδομένων της έρευνας. Για την αποτύπωση της περιοχής έρευνας 

προμηθευτήκαμε με τους αντίστοιχους χάρτες από τη ΓΥΣ, κλίμακας 1:5000, πάνω στους 

οποίους σχηματίσαμε τις αρχαιολογικές θέσεις με ελλείψεις, έτσι όπως αυτές είχαν 

αποτυπωθεί σε ανάλογους χάρτες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας. Οι χάρτες 

αυτοί σαρώθηκαν ψηφιακά, ακολούθησε η γεωγραφική τους διόρθωση, ψηφιοποιήθηκαν 

οι ισοϋψείς, οι σημειωμένες αρχαιολογικές θέσεις και ενώθηκαν για συνθέσουν το φυσικό 

ανάγλυφο της περιοχής.  

 

 

5.3.2 Ψηφιοποίηση Χαρτών 

 

 Για την δημιουργία του κατάλληλου υποβάθρου των χωρικών μελετών έγιναν 

ψηφιοποιήσεις χαρτών και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, χρησιμοποιήθηκαν μια 

σειρά από χάρτες χρήσης γης, γεωλογίας, ψηφιακά δεδομένα υδρολογίας, ακτογραμμής.  

Συνοπτικά: 

 

o ψηφιοποιήθηκαν 8 χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5000 σε διάστημα 

20 m για να δημιουργηθεί το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) 

 

o πραγματοποιήθηκε η διόρθωσή τους ως προς το ελληνικό προβολικό σύστημα 

(ΕΓΣΑ ’87) 

 

o εισήχθησαν ψηφιοποιημένοι δυο ειδών χάρτες χρήσης γης και γεωλογίας. Από 

αυτούς, επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία 

επαναταξινόμηθηκαν και αξιολογήθηκαν για προσαρμοστούν στα ζητούμενα της 

έρευνας. 
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o εντοπίστηκαν σε επιτόπια έρευνα με GPS οι αρχαιολογικές θέσεις στις οποίες ήταν 

ορατά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, προκειμένου να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η 

σωστή αποτύπωση των θέσεων στο χάρτη. Τα στοιχεία των μετρήσεων εισήχθησαν 

στη βάση του GIS για να συγκριθούν με τις τιμές εντοπισμού που φέρουν οι 

ψηφιοποιημένες θέσεις.  

 

 

5.3.3 Χωρικές Αναλύσεις 

 

5.3.3.1 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους  (DEM) - Το βασικό υπόβαθρο  

 

Πριν από την εφαρμογή των επιμέρους ειδικών αναλύσεων που εφαρμόζονται και 

επαναλαμβάνονται για κάθε χρονολογική περίοδο, τα ψηφιοποιημένα τοπογραφικά 

δεδομένα και συγκεκριμένα αυτά των υψομετρικών καμπύλων αποτέλεσαν το υπόβαθρο 

για την παραγωγή μιας σειράς χαρτογραφικών επιπέδων με διαφορετικές θεματικές 

ιδιότητες.  

Το βασικό μοντέλο πάνω στο οποίο εφαρμόζονται οι περαιτέρω αναλύσεις είναι το 

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους για τη δημιουργία του οποίου συγκεντρώθηκαν οι αναλογικοί 

χάρτες της ερευνώμενης περιοχής. Έτσι τα αναλογικά πρωτογενή δεδομένα των χαρτών 

σαρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν (Εικόνα 10) για να δημιουργήσουν το Ψηφιακό Μοντέλο 

Εδάφους (Εικόνα 11).  Αποδίδουν έτσι ψηφιακά την αναπαράσταση της μεταβλητότητας 

του αναγλύφου στο χώρο, οπότε χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της τοπογραφίας της 

περιοχής.  
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Εικόνα 10: Ψηφιοποίηση χάρτη της περιοχής έρευνας (μεγέθυνση). 

 

 
Εικόνα 11: Η ίδια περιοχή μετά την μετατροπή της σε Ψηφιακό Μοντέλο 
Εδάφους 
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Με τη χρήση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους της περιοχής μελέτης προχωρήσαμε 

στις εξής αναλύσεις: 

 

5.3.3.2 Δημιουργία Επιφάνειας Κλίσης (Slope)  

Η ανάλυση της κλίσης χρησιμοποιεί το ανάγλυφο της επιφάνειας εδάφους. Οι 

υψομετρικές τιμές του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους υπολογίζονται από τον αλγόριθμο 

της ανάλυσης σε σχέση με τις οριζόντιες αποστάσεις για να δώσουν τις τιμές σε μοίρες ή σε 

ποσοστά (Χάρτης 6). Η κλίση αναγνωρίζει το ρυθμό της μεγαλύτερης αλλαγής στις τιμές 

του ύψους για κάθε κελί139. Ο βαθμός της κλίσης σε μοίρες στην περιοχή του Βροκάστρου 

κυμαίνεται από 0˚ ως 77,4˚.  

 

Χάρτης 6: Ανάλυση κλίσης εδάφους. Οι διαφοροποιήσεις της κλίσεις εδάφους                 

αποδίδονται με χρωματικές διαβαθμίσεις. 

                                                 

139 Burrough, P.A., 1986, Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, New York, 
50.  
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5.3.3.3 Δημιουργία επιφάνειας Προσανατολισμού (Aspect)  

Ο προσανατολισμός είναι η κατεύθυνση της μεγαλύτερης τιμής αλλαγής στις 

τιμές του υψομέτρου για κάθε κελί στην ψηφιδωτή (raster) επιφάνεια και 

εκφράζεται σε μοίρες από 0 έως 359.9, που μετρώνται αντίστροφα από τη φορά του 

ρολογιού αρχίζοντας από το νότο (Χάρτης 7). Η επίπεδη επιφάνεια σημειώνεται  με 

-1. 

 
Χάρτης 7: Η δημιουργία επιφάνειας προσανατολισμού. 

 

 

5.3.3.4 Δημιουργία επιφάνειας Σκίασης (Hillshade)   

 

Υπολογίζει τις τιμές σκίασης για μια ψηφιδωτή επιφάνεια (raster) 

λαμβάνοντας υπόψη την γωνία φωτισμού και τις σκιές. Προκύπτει έτσι ένα 

σκιασμένο ανάγλυφο, όπου οι σκιές δημιουργούνται με τα εφέ του τοπικού 

ορίζοντα σε κάθε κελί. Τα ψηφιδωτά κελιά στη σκιά παίρνουν τιμή 0. Έτσι 
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δημιουργείται μια παραστατική τρισδιάστατη άποψη σκιασμένης επιφάνειας 

(Χάρτης 8).  

 

 
Χάρτης 8: Επιφάνεια σκίασης του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του Βροκάστρου 

 

 

5.3.4 Η Θεωρία των Χωρικών Αναλύσεων. Αναζήτηση προτύπων κατοίκησης 

 

 Στα πλαίσια της λεγόμενης Αρχαιολογίας του Τοπίου εμπίπτουν και οι χωρικές 

αναλύσεις στόχος των οποίων είναι η ανάκτηση της πληροφορίας από χωρικές 

αρχαιολογικές σχέσεις και η μελέτη των σταθερότυπων της ανθρώπινης δραστηριότητας140.  

Σε ότι αφορά την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των αρχαιολογικών θέσεων η 

απόσταση καταρχήν είναι μια βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη για την 

εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο οι αρχαιολογικές θέσεις συνδέονται μεταξύ τους και 

σχετίζονται με το περιβάλλον.  

Στη συνέχεια εξετάζουμε την κατανομή των θέσεων στο χώρο για να διερευνηθούν 

οι σχέσεις μεταξύ συστημάτων κατοίκησης (settlement pattern analysis). Ο εντοπισμός των 

θέσεων είναι το πρώτο βήμα για τη μελέτη των σταθερότυπων της κατανομής των 

                                                 
140 Clarke, D.L., 1977, Spatial Archaeology, London, 9.  
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οικισμών. Ο καθορισμός των σχέσεων που έχουν οι θέσεις μεταξύ τους, με το περιβάλλον ή 

και τα δυο ταυτόχρονα καθορίζονται από τις μετρήσεις. Η κατανομή των θέσεων στο χώρο 

είναι τριών ειδών:  κανονική (ordered), τυχαία (random) ή ομαδοποιημένη (clustered). 

Τυχαία χαρακτηρίζεται η κατανομή για την οποία δεν διαπιστώνεται κάποια 

αναγνωρίσιμη δομή, ένα οικιστικό σταθερότυπο δηλαδή. Στην κανονική κατανομή οι 

οικισμοί κατανέμονται στο χώρο με μια κανονικότητα, η οποία στην ιδανικότερη των 

περιπτώσεων απεικονίζεται με τον κάθε οικισμό να ισαπέχει από τους γειτονικούς του. 

Τέλος, στην ομαδοποιημένη κατανομή οι οικισμοί εντοπίζονται σε συγκεντρώσεις γύρω 

από μια αξιόλογη φυσική ή κοινωνική πηγή141.  

Μετά τη διάκριση των ειδών σταθερότυπων και τη διαπίστωση της μιας ή της άλλης 

δομής για κάθε χρονολογική περίοδο, διατυπώνονται υποθέσεις που καθορίζουν το 

επόμενο είδος της χωρικής ανάλυσης και την επιλογή του μοντέλου που ενδείκνυται για 

την περίπτωση.  

Ωστόσο οι χωρικές αναλύσεις δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παραγωγή 

ολοκληρωμένων αρχαιολογικών ερμηνειών αλλά ως πολύτιμο εργαλείο που συμπληρώνει 

με τον πιο πλήρη μαθηματικά τρόπο την ανθρώπινη αντίληψη. Μολονότι το ανθρώπινο 

μυαλό είναι ένα έξοχο ερμηνευτικό εργαλείο αν έρθει αντιμέτωπο με μια σειρά σημείων στο 

χάρτη έχει την τάση να «βλέπει» πρότυπα εκεί που δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι τα μάτια 

και το μυαλό δεν μπορούν να μας δώσουν μια ερμηνεία των χωρικών σταθερότυπων χωρίς 

προκατάληψη και εδώ η ποσοτικοποίηση μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη. Οι στατιστικές 

αναλύσεις ή τα ερμηνευτικά μοντέλα των χωρικών κατανομών των πολιτιστικών 

κατάλοιπων είναι αριθμητικά και γραφικά εργαλεία που μεγιστοποιούν την ικανότητά μας  

να αναγνωρίζουμε και να περιγράφουμε οικιστικούς σταθερότυπους.142  

 

 

5.3.5 Χωρικές Στατιστικές Αναλύσεις. Καθορισμός του κοινωνικού τοπίου 

 

 Μετά τη διάκριση των ειδών κατανομής όπως προκύπτουν από τη χωρική ανάλυση 

οι στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να εντοπιστεί το είδος της κατανομής αυτής. 

Για παράδειγμα και όπως θα εφαρμόσουμε παρακάτω, οι τεχνικές που βασίζονται στην 

απόσταση χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση του βαθμού της διασποράς ή της 

συγκέντρωσης των οικισμών σε ομάδες (clustering).  Έτσι επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τις 

                                                 
141 Gibbon, G., 1984, Anthropological Archaeology, Columbia university press. New York, 224. 
142 Wheatley, D. and Gillings, M. 2002, Spatial technology and archaeology: archaeological applications of GIS London: 
Taylor and Francis, 125. 
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διαδικασίες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή μιας τοποθεσίας για εγκατάσταση 

και το βαθμό ή το χαρακτήρα πολιτικής και κοινωνικής ιεραρχίας ή συγκεντρωτισμού.  

 Η ανάλυση πλησιέστερης γειτνίασης συνιστά την πιο διαδομένη στατιστική μέθοδο 

clustering για τον υπολογισμό της χωρικής συγγένειας σ’ ένα σύστημα κατανομής. 

Επιτρέπει τη μελέτη των ιδιοτήτων και της ποιότητας του δείκτη διασποράς και παράλληλα 

καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών κατανομών. Με τη σύγκριση αυτή 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρονολογική εξέλιξη των χωρικών σχέσεων. 

 Ειδικότερα η δημιουργία cluster βασίζεται στη σύνδεση μεταξύ σημείων με κριτήριο 

την απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και σε κάθε μέλος της ομάδας, ενώ για να συνδεθούν 

δυο ομάδες μεταξύ τους πρέπει κάθε μέλος της μιας ομάδας να παρουσιάζει παρόμοιες 

αποστάσεις με κάθε μέλος της δεύτερης ομάδας143. Οι δείκτες παρατήρησης της 

πλησιέστερης γειτνίασης δημιουργούν ένα πίνακα με τις διαφοροποιήσεις της 

παρατηρούμενης κατανομής των σημείων από την θεωρητικά αναμενόμενη για μια 

κατανομή ομαδοποιημένη, τυχαία ή κανονική. Ο πίνακας αυτός συγκρίνει την 

πραγματική απόσταση μεταξύ ενός συγκεκριμένου αριθμού γειτονικών σημείων με μια 

αναμενόμενη και υπολογίζεται ο λόγος του μέσου όρου των σημείων της πραγματικής 

κατανομής προς αυτόν της αναμενόμενης. Έτσι, σε μια τυχαία κατανομή ο λόγος πλησιάζει 

τη μονάδα, ενώ στην κανονική κατανομή τείνει προς το θεωρητικά ανώτατο σημείο, τον 

αριθμό 2,14 και ανταποκρίνεται σε μια τέλεια ορθογώνια κατανομή144. 

Ο καθορισμός των σχέσεων που έχουν οι θέσεις μεταξύ τους, με το περιβάλλον ή και 

τα δυο ταυτόχρονα καθορίζονται από τις μετρήσεις. Η κατανομή των θέσεων στο χώρο 

είναι τριών ειδών:  κανονική (ordered), τυχαία (random) ή ομαδοποιημένη (clustered). Το 

εργαλείο του GIS Average Nearest Neighbor (Spatial Statistics Tools/Analyzing 

Patterns/Average Nearest Neighbor) που υπολογίζει το μέσο όρο απόστασης του πιο 

κοντινού γειτονικού σημείου, μετρά την απόσταση μεταξύ του κέντρου των σημείων 

ενδιαφέροντος και του πιο γειτονικού σε αυτά σημείο ενδιαφέροντος. Υπολογίζει μετά ένα 

μέσο όρο των γειτονικών αποστάσεων και αναγνωρίζει αν υπάρχουν συγκεντρώσεις 

θέσεων ή αν είναι διασκορπισμένες. 

 

 

 

 

 
                                                 
143 Shennan S. 1988 Quantifying archaeology Edinburgh, Edinburgh University Press. 
144 Wheatley, D. and Gillings, M. 2002, Spatial technology and archaeology: archaeological applications of GIS London: 
Taylor and Francis, 129-130. 
 



 97

5.3.6 Μεγέθη Θέσεων και Επικράτειες 

 

 Στα πλαίσια των χωρικών αναλύσεων και προκειμένου να διευρενήσουμε την 

ύπαρξη ιεραρχίας στις θέσεις αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις παρατηρήσεις και τις 

αναλύσεις μας στις μεγαλύτερες σε έκταση θέσεις κάθε περιόδου, όπως αυτές προέκυψαν με 

τη χρήση του συστήματος κατηγοριοποίησης θέσεων βάσει μεγέθους (Rank Size), από τη 

μελέτη του υλικού του Βροκάστρου. Η μαθηματική αυτή μέθοδος υιοθετήθηκε από τους 

ερευνητές της περιοχής και στηρίζεται στην αρχή ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος 

του οικισμού και τη σπουδαιότητά του, σε ότι αφορά τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία της 

περιοχής145. Υπολογίζεται λοιπόν για κάθε περίοδο το μέγεθος των οικισμών και βάση των 

μεγαλύτερων σε έκταση προκύπτουν οι κατηγορίες των μικρότερων. Ειδικότερα, θεωρείται 

ότι ο δεύτερος σε τάξη οικισμός θα έχει το μισό μέγεθος του πρώτου, ο τρίτος το εν τρίτο και 

ούτω καθ’ εξής. 

 

 

5.3.8 Αναλύσεις στις  Μεγαλύτερες Θέσεις 

 

 Για να διευρενήσουμε την εμφάνιση ιεραρχίας στις θέσεις αποφασίσαμε να 

στηρίξουμε τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις μας στις μεγαλύτερες σε έκταση θέσεις κάθε 

περιόδου, όπως αυτές προέκυψαν με τη χρήση του συστήματος κατηγοριοποίησης θέσεων 

βάσει μεγέθους (Rank Size), από τη μελέτη του υλικού του Βροκάστρου. Η μαθηματική 

αυτή μέθοδος υιοθετήθηκε από τους ερευνητές της περιοχής και στηρίζεται στην αρχή ότι 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του οικισμού και τη σπουδαιότητά του, σε ότι αφορά 

τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία της περιοχής146.  

 Συλλέγουμε και για τις μεγαλύτερες θέσεις στοιχεία που σχετίζονται με την έκταση 

και τον εντοπισμό τους σε σχέση με τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά ώστε να 

παρατηρήσουμε την εξέλιξη των υποτιθέμενων κέντρων της κάθε περιόδου, σε ότι αφορά 

τις τάσεις επιλογής κατοίκησης στο τοπίο. Έτσι επιχειρούμε να συγκρίνουμε την 

χωροοργανωτική δομή της εκάστοτε περιόδου με συστήματα κοινοτικής οργάνωσης άλλων 

περιοχών της αντίστοιχης περιόδου. 

 

 

                                                 
145 Zipf, G. K., 1941, National Unity and Disunity: the Nation as a Bio-Social Organism. Principia Press, 
Bloomington, IN. Z. 
146 Zipf, G. K., 1941, National Unity and Disunity: the Nation as a Bio-Social Organism. Principia Press, 
Bloomington, IN. Z. 
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5.3.7.1 Thiessen Polygons 

 

Για τη μελέτη των οικιστικών σταθερότυπων η κατασκευή πολυγώνων Thiessen 

ενδείκνυται προκειμένου να προσδιορίσει περιοχές, που είναι υπό την άμεση επιρροή μιας 

θέσης. Η εφαρμογή αυτής της ανάλυσης βασίζεται στη διαίρεση του χώρου βάσει των 

γεωμετρικών ιδιοτήτων του σημείου-θέσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναπτύσσεται 

πάνω στο θεωρητικό μοντέλο που αναπαριστά το πως διαιρείται ο χώρος λαμβάνοντας 

υπόψη μόνο την απόσταση. Αυτό γίνεται με το σχηματισμό πολυγώνων γύρω από μια 

θέση-σημείο147. Τα πολύγωνα δημιουργούνται γύρω από κάθε σημείο που αναπαριστά μια 

θέση, αν τραβήξουμε ευθείες γραμμές ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι γειτονικών θέσεων και στη 

συνέχεια, στο μέσο κάθε μιας από αυτές τις γραμμές, μια δεύτερη σειρά γραμμών κάθετα 

προς την πρώτη. Η τελευταία αυτή ένωση γραμμών δημιουργεί τα πολύγωνα Thiessen. 

Προκύπτουν έτσι, απλά γεωμετρικά σχήματα που διαιρούν μια περιφέρεια σε έναν αριθμό 

χωριστών περιοχών, καθεμιά από τις οποίες έχει σημείο αναφοράς μια μεμονωμένη θέση, 

δηλαδή ζώνες επιρροής που περιλαμβάνουν όλα τα σημεία-θέσεις που βρίσκονται 

πλησιέστερα στο πρώτο σημείο-θέση148. 

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι θέσεις αντιμετωπίζονται ως σημεία σε μια 

ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως το μέγεθος του 

οικισμού, η φύση του ή το ανάγλυφο του εδάφους. Για το λόγο αυτό τα πολύγωνα Thiessen 

εφαρμόζονται σε θέσεις της ίδιας χρονικής περιόδου και του ιδίου χαρακτήρα στην 

ιεραρχία149.  

 

 

5.3.7.2 Ανάλυση Δαπάνης Απόστασης (Cost Surface) 

 

 Στην αδυναμία του μοντέλου των Thiessen Polygons σε ότι αφορά την παράμετρο 

του αναγλύφου την οποία δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του, η θεωρία της ανάλυσης 

δαπάνης-απόστασης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Το εξελιγμένο αυτό μοντέλο που 

βασίζεται στην αρχή του Weber150, λαμβάνει υπόψη του τις ποιοτικές διαφορές των 

χωρικών ιδιοτήτων, όπως αυτή του υψομέτρου, των κλίσεων και γενικότερα του 

                                                 
147 Drysdale, S., 1993, Solving closest-point problems by searching the Delaunay diagram. In 2nd MSI Workshop on 
Computational Geometry. 
148 Gold, C.M., Zhou, F., 1990, Spatial statistics based on Voronoi polygons, In Trends and Concerns of Spatial 
Sciences: Fourth Annual International Symposium - Collected Papers. 
149 Renfrew C. & Bahn P., 1991, Archaeology: theories, methods and practice.  London, 185. 
150 Weber, A.W., 1929, Theory of the Location of Industries, Chicago. 
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αναγλύφου που επηρεάζουν την κίνηση και την ίδια την αντίληψη του χώρου151.  Η 

ανάλυση cost distance υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο για να διανυθεί μια απόσταση. 

Το ανάγλυφο που δημιουργεί το GIS αποτελεί τη βάση για να υπολογιστεί εύκολα η 

δαπάνη ενέργειας.  Οι επιφάνειες που δημιουργούνται εκτός από τον παράγοντα της 

εγγύτητας λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα του αναγλύφου και κατά προτίμηση το 

είδος εδάφους. Στο μαθηματικό αυτό μοντέλο, ο υπολογισμός γίνεται με βάση αλγορίθμους 

που διακρίνονται σε δύο τύπους: τους ισοτροπικούς και ανισοτροπικούς. Στην πρώτη 

περίπτωση, ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη το κόστος της κίνησης στην επιφάνεια, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση η κατεύθυνση επηρεάζει το κόστος μετακίνησης152.  

 Τα cost surfaces μπορούν να τροποποιηθούν για να αντανακλούν τη δυσκολία 

προσπέλασης σε εδάφη με διαφορετικές κλίσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία παραμέτρων 

που χρησιμοποιούνται ευρέως στις δημοσιεύσεις για να υπολογίσουν το κόστος ή τη 

δαπάνη ενέργειας προσπέλασης της επιφάνειας εδάφους και αντιστοίχως αλγόριθμοι για 

να εκτελέσουν αυτό τον υπολογισμό153. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος του Tobler154 για να υπολογίσουμε το κόστος προσπέλασης: 

 

 W = 6 exp { -3.5 * abs (S + 0.05 )} 

 

Όπου W είναι η ταχύτητα περπατήματος σε Km/h, S είναι η κλίση, ενώ σε επίπεδη 

επιφάνεια η ταχύτητα είναι 5km/h.  

 Έτσι για να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο αρχικά υπολογίζουμε την κλίση του 

αναγλύφου και τη μετατρέπουμε σε ταχύτητα προσπέλασης και αυτή την ανάγουμε σε 

χρόνο (W=S/t). Για να υπολογίσουμε το κόστος επιφάνειας χρησιμοποιούμε τον ψηφιδωτό 

χάρτη κλίσης εδάφους στον οποίο πραγματοποιείται αναταξινόμηση (reclass) των τιμών 

κλίσης. Αποδώσαμε δηλαδή σε κάθε μοίρα του χάρτη της κλίσης μια νέα τιμή χρόνου. Ο 

νέος ψηφιακός ψηφιδωτός χάρτης που προκύπτει, του οποίου κάθε ψηφίδα περιέχει την 

πληροφορία του δαπανώμενου χρόνου για να προσπελαστεί, είναι το βασικό υπόβαθρο 

για την ανάλυση του κόστους επιφάνειας από κάθε ζητούμενο ψηφιοποιημένο 

χαρακτηριστικό της μελέτης.  

                                                 
151 Clarke, D. L., 1977, Spatial Archaeology, London και Haggett P., Cliff A. D., Frey A., 1977, Locational Analysis in 
Human Geography, Arnold, London. 
152 Wheatley, D., Gillings, M., 2002, Spatial technology and archaeology: archaeological applications of GIS, London, 
151. 
153 Leusen, P.M. van, 2002, Pattern to process: methodological investigations into the formation and interpretation of 
spatial patterns in archaeological landscapes, University of Groningen, Phd, 6-4. 
154 Tobler, W., 1993, Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling, Non-Isotropic Geographic Modeling 
Speculations on the Geometry of Geography Global Spatial Analysis, Technical Report 93-1. 
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 Με τον τρόπο αυτό μπορούμε λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος χρόνου 

προσπέλασης της επιφάνειας να εφαρμόσουμε τη θεωρία των Thiessen Polygons με το Cost 

Allocation. 

  

 

5.3.7.3 Cost Allocation 

 

 Η συμβολή της ανάλυσης δαπάνης-απόστασης ή αλλιώς cost-surface μας δίνει τη 

δυνατότητα να προσδιορίσουμε περιοχές, που είναι υπό την άμεση επιρροή μιας θέσης 

λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα του αναγλύφου εδάφους.  Με το Cost Allocation 

υπολογίζεται για το κάθε κελί η πιο κοντινή του πηγή με τη  μικρότερη δαπάνη ενέργειας 

πάνω στο ανάγλυφο εδάφους. Ο σκοπός γενικά της ανάλυσης στο επίπεδο λειτουργίας του 

κελιού είναι για κάθε θέση ενός κελιού να καθορίζεται το λιγότερο δαπανηρό μονοπάτι 

προς τον τελικό προορισμό. Οι λειτουργίες της δαπάνης απόστασης (cost distance) 

αντιλαμβάνονται την απόσταση σε μονάδες κόστους. Η μονάδα κόστους που αποδίδεται σε 

κάθε κελί είναι ανά μονάδα απόστασης για κάθε κελί.  Εδώ η μονάδα κελιού εκφράζεται σε 

χρόνο. 

 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι περιοχές όσες και οι πηγές από τις οποίες 

εφαρμόζεται η ανάλυση, των οποίων τα όρια καθορίζονται συνυπολογίζοντας την κλίση 

του εδάφους δηλαδή το ανάγλυφο και κατ΄ επέκταση, όπως προέκυψε από τις αναγωγές 

μας το χρόνο προσπέλασης της επιφάνειας εδάφους ανάλογα με την τιμή της κλίσης της. 

  

 

5.3.7.4 Site Catchment Analysis 

5.3.7.4.1 Η μέθοδος 

 

 Η μελέτη της λεκάνης τροφοδότησης ενός οικισμού, όπως αποδίδεται στα ελληνικά, 

είναι η προσπάθεια να ανασυσταθεί η περιοχή εκμετάλλευσης μιας αρχαιολογικής θέσης. 

Αυτό επιχειρείται με τη συλλογή τεκμηρίων από τη θέση και τη μελέτη για την ανακάλυψη 

της περιοχής προέλευσής τους, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα όρια της επικράτειας της 

θέσης. 

Η βασική αρχή αυτής της μεθόδου εκφράζεται αντιπροσωπευτικά στις μελέτες των 

Chisholm155 και Lee156, όπου υποστηρίζεται η αρχή ότι η ικανότητα των ανθρώπων να 

                                                 
155 Chisholm, M., 1962, Rural Settlement and Land Use: An Essay in Location. London, 46-48. 
156 Lee, R., 1969, Kung Bushmen Subsistence: An Input-Output Analysis, Environment and Cultural Behaviour, 
New York. 
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εκμεταλλεύονται μια πλουτοπαραγωγική πηγή προς όφελός τους σχετίζεται άμεσα με την 

απαραίτητη κατανάλωση ενέργειας για την εκμετάλλευση αυτή.157  

Πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλεύονται πλουτοπαραγωγικές 

πηγές που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από τη θέση κατοίκησης. Τα ακριβή 

όρια πάντα ποικίλλουν με τη συμβολή πολλών και σύνθετων παραγόντων, όπως η 

τεχνολογία, η πληθυσμιακή αύξηση και το ισχύον οικονομικό σύστημα. Οι ανθρώπινες 

κοινωνίες αστικές, αγροτικές και μη, δεν εκμεταλλεύονται τυχαία το άμεσο περιβάλλον 

τους. Σε κάθε θέση λειτουργούν πρότυπα που χαρακτηρίζουν τα όρια ή τις αφετηρίες πέρα 

από τα οποία η εκμετάλλευση μιας πηγής είναι μη προσοδοφόρα. Έχουμε ωστόσο πολύ 

λίγα δεδομένα ειδικά για μικρότερες λιγότερο οργανωμένες κοινότητες, ωστόσο οι 

ανθρωπολογικές έρευνες που έχουν γίνει ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί. 

Για παράδειγμα οι Kung, μια φυλή στην Αφρική που έχει μελετηθεί από τον ανθρωπολόγο 

Lee Richard, σπάνια εκμεταλλεύονται μια περιοχή που απέχει περισσότερο από 9,5km από 

τις εγκαταστάσεις τους, η οι γυναίκες της φυλής Hadza στην Τανζανία, συλλέγουν τροφή 

σε απόσταση μιας ώρας από τις εγκαταστάσεις τους, ενώ οι Αυστραλιανοί αβορίγινες158 

κυνηγούν σε μια περιοχή ακτίνας 11km. Ο Chisholm μελετώντας τις σύγχρονες αγροτικές 

κοινωνίες απέδειξε ότι όσο οι αποστάσεις μεγαλώνουν από την αγροτική εγκατάσταση η 

παραγωγικότητα μειώνεται. 

Οι ζώνες εκμετάλλευσης ποικίλλουν ανάλογα με τα διαθέσιμα αγαθά, το μέγεθος 

της εγκατάστασης, τον πληθυσμό. Έτσι, κατ’ αυτή την έννοια θεωρείται ότι κάθε 

αρχαιολογική θέση έχει μια περιοχή εκμετάλλευσης. Ο οικολογικός ορισμός του όρου 

«περιοχή» θεωρεί ότι άτομα ή οικογένειες περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή159. Παρόμοια αντιλαμβάνονται και οι Vita-Finzi και Higgs160 τον 

ορισμό αυτό161. 

Ωστόσο πολλές ομάδες ανθρώπων στο παρελθόν, όπως και τώρα, ζουν με ένα 

πρότυπο εποχιακής μετακίνησης για να μεγιστοποιήσουν τη σχέση εκμετάλλευσης του 

περιβάλλοντος. Έτσι μια εκλέπτυνση της θεωρίας των ζωνών εκμετάλλευσης υποστηρίζει 

ότι μια ή περισσότερες περιοχές αποτελούν ζώνες εκμετάλλευσης μιας μόνο ομάδας 

ανθρώπων σε διάστημα ενός έτους162.  

                                                 
157 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. Models in 
Archaeology, Metuen, 706. 
158 Davidson, D.S., 1928, The Family Hunting Territory in Australia.  American Anthropologist, 30:614-631. 
159 Odum, E., 1959, Fundamentals of Ecology, Philadelphia.  
160 Higgs E.S, Vita-Finzi C., 1972, Prehistoric economies: a territorial approach. Papers in economic prehistory.  
Cambridge, 27 - 36. 
161 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. Models in 
Archaeology, Metuen, 707. 
162 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. Models in 
Archaeology, Metuen, 707. 
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Εθνογραφικές μελέτες βοηθούν στο καθορισμό του μήκους της ακτίνας της ζώνης 

κοινοτικής εκμετάλλευσης και υποδεικνύουν περίπου 10km για κοινωνία κυνηγών-

τροφοσυλλεκτών και περίπου 1km για μια απλή αγροτική κοινωνία. Ο Chisholm163 

υποστηρίζει ότι σε ακτίνα 1km από τη θέση εκτείνεται η πιο προσοδοφόρα περιοχή 

εκμετάλλευσης και σπάνια ξεπερνά το όριο των 5km από αυτή. Στον παράγοντα απόσταση 

ωστόσο πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα χρόνο και ενέργεια. Κάτι που 

γίνεται ακόμη πιο προφανές σε περιοχές με δύσκολη τοπογραφία. Το επίπεδο ανάπτυξης 

της τεχνολογίας παίζει μεγάλο ρόλο στο μέγεθος και το σχήμα των περιοχών καθώς 

καλύτερα μέσα μεταφοράς μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες προς εκμετάλλευση 

περιοχές164.  

Η περιοχή εκμετάλλευσης εξαρτάται και από την οικονομία που εφαρμόζεται στη 

θέση. Τα αποτελέσματα των εργασιών του Chisholm και Lee δείχνουν ότι οι οικονομίες που 

στηρίζονται στο κυνήγι και την κτηνοτροφία αναμένεται να εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες 

περιοχές από τη θέση που η οικονομία της είναι αγροτική165. 

Οι Νεολιθικές θέσεις ασχολούνται με την καλλιέργεια και περιορίζονται στην 

εκμετάλλευση της περιοχής σε απόσταση 1 ώρας περπατήματος από τη θέση. Οι ζώνες 

κοινοτικής εκμετάλλευσης αποκαθίστανται σε συνδυασμό με την ανάλυση του cost 

distance. Έτσι, το μέγεθος και το σχήμα της ζώνης καθορίζεται όχι στη βάση της 

γεωμετρικής απόστασης από τη θέση, αλλά σε εξάρτηση από την τοπογραφία του εδάφους. 

Σκοπός της μεθόδου είναι η ανάλυση των οικονομικών δυνατοτήτων που 

προσφέρει η τοποθεσία μιας θέσης, όπως αυτές προκύπτουν από τις διαθέσιμες πηγές. Έτσι, 

αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι η χρήση της γης στην επικράτεια της θέσης, στη συνέχεια 

υπολογίζεται το μέγεθος της πιθανής εκμεταλλεύσιμης περιοχής για να εξαχθούν 

συμπεράσματα για τη φύση και τη λειτουργία της θέσης166. 

Μετά τον καθορισμό των ορίων των ζωνών κοινοτικής εκμετάλλευσης, μπορεί να 

υπολογιστεί το ποσοστό της γης που είναι κατάλληλο για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με την ταξινόμηση εδαφών σε διάφορους τύπους 

(αρόσιμα, κατάλληλα για βοσκή κ.α.) και την ανάλυσή τους. Υπoθέτουμε από τα 

συμφραζόμενα των δεδομένων χρήσης γης το είδος της παραγωγής της εκάστοτε θέσης από 

την οποία έχει εφαρμοστεί η ανάλυση του cost distance, και έτσι προσδιορίζονται οι 

σταθερότυποι χρήσης γης (land use patterns).  

                                                 
163Chisholm, M., 1962, Rural Settlement and Land Use: An Essay in Location, London. 
164 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. Models in 
Archaeology, Metuen, 710. 
165 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. Models in 
Archaeology, Metuen, 713. 
166 Renfrew C., Bahn P., 2001, Αρχαιολογία: θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα, 264. 
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Η αντιστρόφως ανάλογη σχέση απόστασης και πηγών εκμετάλλευσης μπορεί να 

αντανακλάται στη δημιουργία πολλών οικιστικών συγκεντρώσεων σε μια περιοχή167. Έτσι 

η πολλαπλή δημιουργία χωριών μπορεί να ειδωθεί εν μέρει ως στρατηγική 

ελαχιστοποίησης της εντατικότητας παραγωγής και της δαπανώμενης ενέργειας στη 

μετακίνηση. Τα πρώιμα αγροτικά χωριά είναι αρκετά μικρά αριθμώντας κατά μέσο όρο 

100-150 ανθρώπους. Ο Renfrew προτείνει τον αριθμό των 100 ανθρώπων ως τυπικό για τις 

πρώιμες νεολιθικές κοινωνίες του Αιγαίου168. 

Πρέπει ωστόσο να είμαστε επιφυλακτικοί καθώς μπορεί να έχουν συμβεί αλλαγές 

στον τύπο χρήσης της γης και την παραγωγικότητά του.  Επίσης η έκταση των ζωνών 

εκμετάλλευσης καθορίζεται και από άλλους παράγοντες που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν με αξιοπιστία, όπως το μέγεθος του πληθυσμού ή η αποδοτικότητα της γης. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες αποξήρανσης, διάβρωσης, αποθέσεων ή η εντατική 

καλλιέργεια που μειώνει τη γονιμότητα των εδαφών169.   

 

 

5.3.7.4.2 Κριτική αξιολόγηση της μεθόδου 

 

Η μέθοδος και η εφαρμογή της προαναφερόμενης ανάλυσης δέχθηκε εκτεταμένη 

κριτική. Από τις πιο διαδεδομένες επικρίσεις είναι αυτή που αναφέρεται στην αδυναμία 

της μεθόδου να βασίζεται σε σύγχρονες περιβαλλοντικές παρατηρήσεις170 και 

χαρακτηρίζεται γενικότερα από περιβαλλοντικό ντετερμινισμό δηλαδή τα κριτήριά της 

είναι αμιγώς περιβαλλοντικά. Επίσης, διαδικασίες όπως η διάβρωση, το κλίμα, οι 

γεωμορφολογικές αλλαγές έπαιξαν ίσως το ρόλο τους στη διαμόρφωση του τοπίου και 

γι΄αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ίσχυε κατά την περίοδο κατοίκησης της θέσης που 

εξετάζουμε. 

Η αρχή της μεγιστοποίησης των κερδών και της ελαχιστοποίησης του κόστους, 

πάνω στην οποία βασίζεται η θεωρία του site catchment, μπορεί να καθορίζει την 

οικονομική συμπεριφορά του σύγχρονου κόσμου δεν γνωρίζουμε όμως κατά πόσο ίσχυε 

στις προϊστορικές κοινωνίες171. Μόνο σε κοινωνίες που διαθέτουν αγορά η περιοχή 

επέκτασης αξιοποιείται στο έπακρό της. Κοινωνικοί παράγοντες, το εμπόριο, η άμυνα, τα 

                                                 
167 Johnson, G. A., 1977, Aspects of Regional Analysis in Archaeology, Annual Reviews of Anthropology 6: 490. 
168 Renfrew, C.,1972, Patterns of population growth in the prehistoric Aegean, Man, Settlement and Urbanism,  
London, 383-399. 
169 Jarman, M.R., 1972, A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. In Models 
in Archaeology, Metuen, 714. 
170 Hodder, I.R., Orton, C., 1976, Spatial analysis in archaeology, 230-236. 
171 Dalton, G., 1981, Anthropological Models in Archaeological Perspective, Pattern of the Past: Studies in 
Honour of David Clarke, 17-48. 
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υλικά δομής είναι παράμετροι που πολύ πιθανό να εμπλέκονται στον καθορισμό 

αποστάσεων μεταξύ των οικισμών αλλά δε λαμβάνονται υπόψη από τους ερευνητές που 

εφαρμόζουν την ανάλυση του site catchment. Τέλος, ένα θέμα που προκύπτει κατά την 

εφαρμογή της ανάλυσης των περιοχών κοινοτικής εκμετάλλευσης είναι η 

αλληλοεπικάλυψή τους. Γεγονός που εισάγει ένα λάθος στον υπολογισμό του δυναμικού 

των διαθέσιμων πηγών172. 

Το δεύτερο βήμα είναι η ανάλυση των ιδιοτήτων της catchment area για να 

διερευνήσουμε τα οικονομικά πλεονεκτήματα της κεντρικής θέσης αναφοράς και να 

συγκρίνουμε τους παράγοντες χρήση γης, πετρώματα, υδάτινες πηγές αν και πόσο 

συνέβαλλαν και σε τι ποσοστό από θέση σε θέση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
172 Zvelebil, M., 1983, Site Catchment Analysis and Hunter- Gatherer Resource Use, Ecological Models in Economic 
Prehistory, Arizona, 73-114. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο :  

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΩΡΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

6.1 Οι προϊστορικές εγκαταστάσεις στο Βρόκαστρο 

 

Η εφαρμογή της ανάλυσης που σχετίζεται με τη ζώνη κοινοτικής εκμετάλλευσης 

κάθε θέσης εφαρμόζεται στη μελέτη μας για τις μεγαλύτερες θέσεις όπως αυτές έχουν 

προκύψει από την αρχή της τάξης μεγέθους (size ranking) που χρησιμοποιήθηκε από τους 

ερευνητές του Βροκάστρου. Συνυπολογίζεται ο γεωγραφικός κανόνας απόστασης από 

αυτές τις θέσεις από τις οποίες  εφαρμόζουμε την ανάλυση δαπάνης απόστασης σε χρόνο 30 

λεπτών για να προσδιοριστούν οι εν δυνάμει περιοχές κοινοτικής εκμετάλλευσης. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί για τις αγροτικές κοινωνίες η απόσταση από τη θέση έχει οριστεί έως 

και 1 ώρας περπάτημα. 

Για να διερευνήσουμε τις αγροτικές ή κτηνοτροφικές δυνατότητες εκμετάλλευσης 

των περιοχών των μεγάλων θέσεων και να εξετάσουμε αν και κατά πόσο επιβεβαιώνεται ο 

κανόνας της τάξης του μεγέθους τους, αποφασίσαμε να συνθέσουμε ένα νέο χάρτη που 

απεικονίζει χωρικά τις δυνατότητες αυτές.  

Ο χάρτης της καλλιεργήσιμης γης που δημιουργήσαμε αποκλειστικά για την 

εφαρμογή της ανάλυσης περιοχών κοινοτικής εκμετάλλευσης προέκυψε από τρεις 

διαφορετικούς χάρτες (δυο χάρτες χρήσης γης και ένα γεωλογικό) (Χάρτης 9-12): 

 

 Ο χάρτης χρήσης γης (Υπουργείο Γεωργίας, 1:50.000) φέρει ανάμεσα σε 

άλλα, χαρακτηριστικά αξιολόγησης: καλλιεργήσιμης γης, βάθους χώματος 

και διάβρωσης, των οποίων τις χωρικές και ποιοτικές ιδιότητες επιλέγουμε 

και αποσπούμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο χάρτη (Πίνακας 4). 

Επιλέξαμε λοιπόν τις χωρικές ενότητες με χαρακτηριστικά: Artif_Veg: 

“Agriculture”,  Soil_Depth: “Deep” και “Deep and Shallow” και Erosion: 

“None”.  
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Πίνακας 4: Οι ιδιότητες των χαρακτηριστικών της χρήσης γης του Υπ. Γεωργίας. 

SURF_GEOL PHYSIOG
R SURF_GEOL SOIL_DEPT

H EROSION LAND_REGIO ARTIF_VEG 

DEPOSITIO
N CONES 

CLOSED 
VALLEYS 

MIXED 
FLYSCH DEEP NONE 

PINUS 
BRUTTIA AND 
CYPRESS MODERATE 

MIXED 
FLYSCH 

LOWER 
SLOPES 

TERTIARY 
DEPOSITS 

DEEP AND 
BARE 

NONE 
AND 
MODERAT
E 

BROADLEAVE
D EVERGREEN 
ZONE 

AGRICULT
URE 

TERTIARY 
DEPOSITS 

ROUNDED 
SUMMITS 

HARD 
LIMESTONE
S 

DEEP AND 
SHALLOW     NIL 

HARD 
LIMESTONE
S 

OPEN 
VALLEYS   SHALLOW     SEVERE 

ALLUVIUM     
SHALLOW 
AND BARE       

      
SHALLOW 
AND DEEP       

 

 

 
Χάρτης 9: Χρήση γης και αξιολόγηση καλλιεργήσιμων εδαφών 
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Χάρτης 10: Χρήση γης και αξιολόγηση βάθους εδαφών 

 

 
Χάρτης 11: Χρήση γης και αξιολόγηση διάβρωσης 
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Χάρτης 12: Επιλογή καλλιεργήσιμων εδαφών με βάση τον χάρτη του Υπ. Γεωργίας 

 

 Ο χάρτη χρήσης γης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης 

CORINE (πρόγραμμα χρήσεων/καλύψεων γης για το υποπρόγραμμα 

Φύση), περιγράφει χωρικά τις κατανομές (Πίνακας 5). Από την ταξινόμηση 

αυτή επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες για τη σύνθεση του 

νέου χάρτη καλλιεργήσιμης γης: Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Γεωργία 

με σημαντική φυσική βλάστηση, Ελαιώνες (Χάρτης 13-14). 

 

Πίνακας 5: Κατηγορίες γης σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης CORINE 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μικτό δάσος 
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 
Γεωργία με σημαντική φυσική βλάστηση 
Ελαιώνες 
Φυσικοί  βοσκότοποι 
Θάμνοι και χερσότοποι 
Σκληροφυλλική βλάστηση 
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 
Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές 
Απογυμνωμένοι βράχοι 
Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 
Αποτεφρωμένες εκτάσεις 
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Χάρτης 13: Χρήση Γης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης Corine 

 

 
Χάρτης 14: Επιλογή ειδών από το χάρτη Χρήσης Γης του προγράμματος Corine 
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 Ο γεωλογικός ψηφιακός χάρτης (ΙΓΜΕ, 1:50.000), στου οποίου τις ονομασίες 

έγινε αντιστοίχιση από γεωλόγο173, προσθέτοντας ένα νέο πεδίο, ως προς τη 

δυνατότητα καλλιέργειας που προσφέρει κάθε είδος γεωλογικού πετρώματος 

(Πίνακας 6). Η αξιολόγηση έγινε με τα εξής τρία πεδία: Καλλιεργήσιμη γη, 

Μη καλλιεργήσιμη, Μέτρια καλλιεργήσιμη, εκ των οποίων 

χρησιμοποιήσαμε για το χάρτη μας μόνο το πεδίο «Καλλιεργήσιμη γη» 

(Arable) (Χάρτης 15). 

 

 

 

 
Χάρτης 15: Τα γεωλογικά πετρώματα με βάση τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
173 Τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών ως προς τη δυνατότητα να φέρουν καλλιέργειες έκανε ο 
γεωλόγος, Νίκος Παπαδόπουλος. 
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Πίνακας 6: Αξιολόγηση ειδών πετρωμάτων ως προς 
τις δυνατότητες καλλιέργειας. 
 

GEOLOGY Correlation  

Alluvial Καλλιεργήσιμη γη 

Breccias and Conglomerates Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Conglomerates Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Deposits Καλλιεργήσιμη γη 

Diabases Μη καλλιεργήσιμη 

Diorites Μη καλλιεργήσιμη 

Flysch Μη καλλιεργήσιμη 

Granites Μη καλλιεργήσιμη 

Granites - Diorites Μη καλλιεργήσιμη 

Limestones Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Marls Καλλιεργήσιμη γη 

Marls and Conglomerates Καλλιεργήσιμη γη 

Marls and Sandstones Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Marls-Marly limestones Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Phyllites Μέτρια καλλιεργήσιμη 

Sandstones Μέτρια καλλιεργήσιμη 
 

 
Χάρτης 16: Τα εν δυνάμει καλλιεργήσιμα εδάφη με βάση τον γεωλογικό χάρτη του                    

ΙΓΜΕ 
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Με το συνδυασμό και τη σύνθεση όλων των παραπάνω δεδομένων προκύπτει η 

τομή (Intersect, ArcGIS 9.0) των τριών επιπέδων πληροφοριών που δεν είναι άλλη από τα 

εν δυνάμει καλλιεργήσιμα εδάφη (Χάρτης 16-17).  

 

 
Χάρτης 17: Τα εν δυνάμει καλλιεργήσιμα εδάφη, όπως προέκυψαν από το συνδυασμό 

των χαρτών χρήσης γης και γεωλογίας. 

 

Σε αυτό το ίδιο επίπεδο και για λόγους που υπαγορεύονται από το έντονο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής, αποφασίστηκε η εκλέπτυνση των εδαφών 

αποκλείοντας τα καλλιεργήσιμα εδάφη που εμφανίζονται σε κλίση άνω των 20 μοιρών 

(Χάρτης 18). 
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Χάρτης 18: Τα εν δυνάμει καλλιεργήσιμα εδάφη, που βρίσκονται σε κλίση όχι 

μεγαλύτερη των 20 μοιρών.  

 

Συνοπτικά, για την εφαρμογή της μεθόδου λαμβάνονται υπόψη οι εξής διαθέσιμες 

πηγές: 

 

- οι υδάτινοι πόροι (ποτάμια και πηγές) 

Τα ποτάμια και οι πηγές είναι ψηφιοποιημένα δεδομένα υπερτιθέμενα στον 

ψηφιακό χάρτη της περιοχής. 

- η χρήση και η ποιότητα των εδαφών (χάρτης χρήσης/κάλυψης γης Corine) 

- οι ορυκτοί πόροι (χάρτης χρήσης/κάλυψης γης Corine) 

Η πληροφορία αποσπάται από χάρτη χρήσης γης που αναγνωρίζει και αποτυπώνει 

χωρικά τις περιοχές εξόρυξης ορυκτών πόρων. 

- οι καλλιέργειες (χάρτης χρήσης/κάλυψης γης Corine) 

- η βλάστηση (χάρτης χρήσης/κάλυψης γης Corine) 

- η γεωλογία (ΙΓΜΕ) 
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6.2 Χωρικές Στατιστικές Αναλύσεις 

 

Ο καθορισμός των σχέσεων που έχουν οι θέσεις μεταξύ τους, με το περιβάλλον ή και 

τα δυο ταυτόχρονα καθορίζονται από τις μετρήσεις. Για να μελετήσουμε την πυκνότητα 

και τους τύπους κατοίκησης της περιοχής έρευνας πάνω σε χωρική στατιστική βάση 

χρησιμοποιούμε το εργαλείο του GIS που εφαρμόζει την αρχή της κοντινότερης γειτνίασης. 

Κατά αυτό τον τρόπο, όταν οι σταθερότυποι κατοίκησης είναι ομαδοποιημένοι (clustered), 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μέσης Κοντινότερης Γειτνίασης (Average Nearest 

Neighbor) υποδηλώνεται ένα διαφορετικό σύνολο δομικών αρχών. Προσπαθώντας να 

διερευνήσουμε μερικούς από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στον χαρακτηρισμό αυτό, 

αναλύουμε αποστάσεις εγγύτητας και αποστάσεις από φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες και 

διαθεσιμότητα εύφορης γης σε αποστάσεις αντιστρόφως ανάλογες της δαπάνης ενέργειας 

από τις θέσεις. Η κατανομή των θέσεων στο χώρο είναι τριών ειδών:  κανονική (ordered), 

τυχαία (random) ή ομαδοποιημένη (clustered). Το εργαλείο του GIS Average Nearest 

Neighbor (Spatial Statistics Tools/Analyzing Patterns/Average Nearest Neighbor) που 

υπολογίζει το μέσο όρο απόστασης του πιο κοντινού γειτονικού σημείου, μετρά την 

απόσταση μεταξύ του κέντρου των σημείων ενδιαφέροντος και του πιο γειτονικού σε αυτά 

σημείο ενδιαφέροντος. Υπολογίζει μετά ένα μέσο όρο των γειτονικών αποστάσεων και 

αναγνωρίζει αν υπάρχουν συγκεντρώσεις θέσεων ή αν είναι διασκορπισμένες (Εικόνα 13). 

 
 

Εικόνα 13: Η διαδικασία εφαρμογής της ανάλυσης της κοντινότερης 
γειτνίασης. 
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Ειδικότερα, επιλέγουμε την τάξη των μεγαλύτερων θέσεων της περιόδου 

προκειμένου να ελέγξουμε τις υποτιθέμενες επικράτειές τους, εφαρμόζοντας την ανάλυση 

κατανομής (allocation analysis). Η εφαρμογή αυτής της ανάλυσης μας δίνει τη δυνατότητα 

να εξετάσουμε την έκταση επικράτειας της κάθε μιας από τις μεγάλες θέσεις, παρατηρώντας 

τον αριθμό των θέσεων υπό την γεωμορφολογική και δαπάνη κόστους, επικράτεια και αν 

αυτή διατηρείται διαχρονικά. 

Η ανάλυση ορατότητας (Viewshed analysis) που εφαρμόζεται σε κάθε μια από τις 

παραπάνω θέσεις εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί αν η τάξη θέσεων που προέκυψε με την 

αρχή τάξη-μεγέθους επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητά της και σ’ αυτό το επίπεδο της επιλογής 

τοποθεσίας θέσης.  

 

 

6.3 Τελική Νεολιθική – Πρώιμη Μινωική ΙΙ Α 

 

6.3.1 Κατανομή Θέσεων 

 

Οι παραλιακές θέσεις της περιόδου είναι κανονικά κατανεμημένες στο τοπίο και 

έχουν μια μέση απόσταση μεταξύ τους από 0,7-1km. Ειδικά οι θέσεις στην περιοχή του 

Ιωαννιμίτη απέχουν μεταξύ τους περίπου 0,5km και η κατανομή τους είναι αποτέλεσμα της 

τοπογραφίας και των διαθέσιμων πηγών174. 

Οι θέσεις εντοπίζονται κατά μήκος του ποταμού Ίστρου, του Ξεροπόταμου και των 

παρακλαδιών τους. Κάποιες θέσεις βρίσκονται γύρω από την κοιλάδα του Ίστρου, ενώ στην 

παραλιακή ζώνη υπάρχει μια προτίμηση στις πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό. Πολλές 

βρίσκονται ακριβώς πάνω από καλλιεργήσιμα εδάφη.  

Γενικά υπάρχει μια έντονη προτίμηση για τις παραλιακές θέσεις, ωστόσο η 

παρουσία κάποιων θέσεων στην ενδοχώρα δηλώνει την πρόθεση ελέγχου και 

εκμετάλλευσης όλου του τοπίου, κοντά σε υδάτινες πηγές και τοποθεσίες με καλή 

ορατότητα. 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Hayden, B.J., 2003, Final Neolithic – Early Minoan I/IIA Settlement in the Vrokastro Area, Eastern Crete, AJA 
107, 363-412. 
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Πίνακας 7. ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ: Κατανομή Θέσεων175 

Απόσταση από την ακτή  

 
Απόσταση σε km 

 
Σύνολο Θέσεων Ποσοστά Θέσεων 

0–.5    7    31  
.51–1.    8    35  
1.1–1.5    1    4  
1.6–2.    1    4  
2.1–2.5    1    4  
2.6–3.    1    4  
3.1–3.5   —   —  
3.6–4.    —   —  
4.1–4.5    1    4  
4.6–5.    1    4  
5.1–5.5    2    9  
5.6–6.    —   —  
 

Οι θέσεις στην ενδοχώρα είναι πολύ λιγότερες και παρουσιάζουν ένα μοντέλο 

κατοίκησης υπαγορευμένο πιθανά από αμυντικές αναγκαιότητες. Εντοπίζονται σε 

υψώματα λόφων κοντά σε διαδρόμους επικοινωνίας και φυσικούς πόρους. 

 

Πίνακας 8. ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ: Κατανομή Θέσεων 
Υψόμετρα και ποσοστά θέσεων 

 
Υψόμετρο   Σύνολο Θέσεων  Ποσοστά Θέσεων  

0–50    7    30  

51–100    6    30  

101–200    5    22  
201–300    —   —  

301–400    2    9  

401–500    —   —  

501–600    1    4  

601–700    1    4  
 

 
                                                 
175 Όλοι οι πίνακες στατιστικών αποτελέσματων που παρατίθενται στο κεφάλαιο 6 από την περιοχή του 

Βροκάστρου προέρχονται από τη δημοσίευση της έρευνας: Hayden B.J., Dierckx H., Harrison, G.W.M., 

Moody, J., Postma, G., Rackham, O., Stallsmith, A.B., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern 

Crete: The Settlement History of the Vrokastro Area and Related Studies, University Museum Monograph. 
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6.3.2 Χαρακτηριστικά Θέσεων 

Εντοπίστηκαν 31 θέσεις που χρονολογούνται από την Τελική Νεολιθική ως την 

Πρώιμη Μινωική ΙΙΑ. Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν και όπως υπολογίστηκαν από τη 

διασπορά των ευρημάτων κυμαίνονται από 400τ.m ως 15000τ.m Ωστόσο υπάρχουν και 

θέσεις που αν και σημειώθηκαν ως τέτοιες δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί η σχετική 

έκτασή τους γιατί η κεραμική που εντοπίστηκε ήταν ελάχιστη. Σε ότι αφορά τον τύπο 

κατοίκησης της κάθε θέσης έχουν διατυπωθεί σχετικοί χαρακτηρισμοί και ποικίλουν από 

εποχιακού χαρακτήρα κατοίκηση, μέχρι μικρούς οικισμούς και εγκαταστάσεις. Υπάρχουν 

ωστόσο και ενδείξεις θέσεων για τις οποίες δεν είναι δυνατό να προταθεί χαρακτηρισμός 

εφόσον τα ευρήματα κεραμικής είναι ελάχιστα και δεν τεκμηριώθηκαν με αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα. Συγκεκριμένα στην προαναφερόμενη περίοδο αναφέρονται 4 οικισμοί 

(Settlements), 3 μικροί οικισμοί (small settlements), 5 τόποι κατοίκησης (Habitation), 4 

μικροί οικισμοί ή τόποι κατοίκησης (Habitation/small settlement) και 13 θέσεις των οποίων 

οι τύποι είναι αδιευκρίνιστοι λόγω έλλειψης ικανοποιητικών σε ποσότητα και ποιότητα 

τεκμηρίων. Εντοπίστηκε μάλιστα και μια θέση που ίσως σχετίζεται με κτίσμα θρησκευτικού 

χαρακτήρα (PN1) (Χάρτης 19). 

 

 
Χάρτης 19: Κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων της Τελικής Νεολιθικής – Πρώιμης 

ΜινωικήςΙΙΙΑ περιόδου 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στατιστικών μετρήσεων της έρευνας στο 

Βρόκαστρο, η απόστασή τους από τη θάλασσα είναι από μηδενική μέχρι και 5,5km προς 

την ενδοχώρα, νότια, πάντα μέσα στα όρια της έρευνας. Το 31% των θέσεων βρίσκεται σε 

απόσταση 0,5km από την ακτή, και το 35% έως 1km από την ακτή. Είναι σαφής η 

προτίμηση της παραλιακής ζώνης στη φάση με δυο θέσεις (9%) να εμφανίζονται στη 

μέγιστη απόσταση των 5,1-5,5km από την ακτή (Πίνακας 1).  Η σχέση της απόστασης των 

θέσεων από την ακτή, με το υψόμετρό τους δεν είναι, όπως είναι αναμενόμενο, πάντα 

αναλογική. Παρατηρούμε ότι το 30% των θέσεων κοντά στην ακτή, εντοπίζονται σε 

υψόμετρα από 0-50m, ένα 30% σε υψόμετρο 51-100m και ένα 22% στο υψόμετρο των 101-

200m, ενώ το 9% στα 301-400m 

 

 

6.3.3 Ανάλυση Κοντινότερης Γειτνίασης (Average Nearest Neighbor) 
 

 

Εφαρμόζοντας την ανάλυση της κοντινότερης γειτνίασης στις θέσεις της Τελικής 

Νεολιθικής–Πρώιμης Μινωικής Ι/ΙΙΑ η κατανομή των θέσεων προκύπτει διασκορπισμένη 

(dispersed) (Εικόνα 14).  

 

 
Εικόνα 14: Η διαδικασία εφαρμογής της ανάλυσης της κοντινότερης 

γειτνίασης. 
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Η θεωρία του Hudson υποστηρίζει ότι η μη κανονικότητα εγκαταστάσεων στις 

χωρικές κατανομές αναμένεται από συστήματα που χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

πυκνότητα εγκαταστάσεων, καθόλου ή χαμηλή ανταγωνιστικότητα για γεωργική γη και 

ποικιλία στο μέγεθος των θέσεων. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των εξελισσόμενων 

συστημάτων εγκατάστασης176. 

 

 

6.3.4 Η εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων 

 

6.3.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 

 

Οι θέσεις αυτής της περιόδου διαιρούνται σε τρεις ομάδες μεγέθους. Οι μεγαλύτερες 

θέσεις της ΤΝ– ΠΜ ΙΙΑ έχουν έκταση που κυμαίνεται από 10 ως 15km2 και οι δυο εξ αυτών 

παρατηρούνται σε απόσταση μικρότερη των 2km από τη θάλασσα σε ένα υψόμετρο μεταξύ 

144 και 190m Η προτίμηση των μεγαλύτερων εντοπισθέντων εγκαταστάσεων σε ένα τέτοιο 

υψόμετρο υποδηλώνει την πρόθεση ασφαλέστερης διαβίωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την εγγύτητα στη θάλασσα. Οι μεταξύ τους αποστάσεις κυμαίνονται από 1,5 έως 3km. 

 

 

 

 Παρατηρούμε, ότι η θέση IS2 συμπεριλαμβάνει στα γεωγραφικά της «όρια» τις 

περισσότερες θέσεις της περιόδου, η KK6, λίγο πιο αποτραβηγμένη από την παραλία 

φαίνεται να είναι το «σημείο αναφοράς» των θέσεων της ενδοχώρας, ενώ η PT1 

διαχωρίζεται σε μια άλλη γεωμορφολογική ζώνη, και οι θέσεις που βρίσκονται μέσα σε 

αυτή είναι πολύ απομακρυσμένες.  

 

 

                                                 
176 Hudson, J.C., 1969, A location theory for rural settlement, Annals of the Association of American Geographers 59: 
365-81. 

Πίνακας 9: ΤΝ-ΠM I/IIA 
 

Ταξινόμηση Θέσεων 
 

ΤΝ-ΠM I/IIA: Σειρά κατάταξης Θέσεων  
 
Ομάδα 1: σύνολο 1.17; MΟ.13 εκ. .04, .09, .1, .11, .13, .14, .18, .18, .2  
Ομάδα 2; σύνολο 3.12; MΟ .39 εκ. .25, .3, .3, .35, .38, .44, .5, .6 
Ομάδα 3; σύνολο 4; MΟ. 1.33 εκ. 1., 1.5, 1.5  
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6.3.4.2 Ανάλυση Cost Allocation 
  

Με την ανάλυση του cost allocation που εφαρμόζεται μόνο για τις μεγαλύτερες 

θέσεις κάθε περιόδου επιδιώκουμε να εξετάσουμε τις περιοχές που υποτιθέμενα νέμονταν 

αυτές, σε σχέση με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και τις μεταξύ τους αποστάσεις. Οι 

περιοχές λοιπόν δεν διαχωρίζονται αυστηρά γεωμετρικά αλλά λαμβάνεται υπόψη το 

ανάγλυφο εδάφους, δηλαδή το υψόμετρο και ο χρόνος προσπέλασης (Χάρτης 20).  

 Στην Τελική Νεολιθική – Πρώιμη Μινωική Ι/ΙΙΑ, αν και οι στατιστικές χωρικές 

αναλύσεις προτείνουν ότι πρόκειται για διασκορπισμένο πρότυπο κατοίκησης, ωστόσο 

εφαρμόζουμε την ανάλυση του cost allocation, προκειμένου να δούμε πως κατανέμονται 

γεωμορφολογικά οι περιοχές. 

 

 
Χάρτης 20: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Τελικής 

Νεολιθικής – Πρώιμης Μινωικής Ι-ΙΙΑ περιόδου 
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6.3.4.3 Ζώνες Κοινοτικής Εκμετάλλευσης 

 

Στα προδιαγεγραμμένα χρονικά όρια της ανάλυσης από τις συγκεκριμένες θέσεις 

εξετάζουμε τη σχέση της κάθε μιας χωριστά με τις υπόλοιπες θέσεις της περιοχής της, τη 

σχέση της με τους υδάτινους και άλλους φυσικούς πόρους. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι τρεις μεγαλύτερες θέσεις εντοπίζονται σε απόσταση 10 

λεπτών από ποτάμια, πηγές και πηγάδια, ενώ στα όρια των 30, βρίσκονται περιοχές 

εξόρυξης ορυκτών πόρων. Εκτός από την θέση IS2 κοντά στα παράλια, στης οποίας την 

«επικράτεια» εμφανίζονται και άλλες μικρότερες θέσεις, σε αποστάσεις όμως μεγαλύτερες 

των 10 λεπτών, οι άλλες δυο θέσεις έχουν στο χρονικό όριο της μισής ώρας από μια μόνο 

θέση στις περιοχές τους. 

Το οικιστικό πρότυπο είναι ιδιαίτερα διασκορπισμένο στο χώρο και στο τοπίο και 

συστήνει την εικόνα μιας αναπτυσσόμενης οικιστικά περιοχής, στην οποία οι πρώτες 

επιλογές τοποθεσιών κατοίκησης έγιναν με κριτήρια άμυνας και διαθέσιμων απαραίτητων 

για τη διαβίωση πόρων, όπως το πόσιμο νερό και η γόνιμη γη (Χάρτης 21). 

 

 
Χάρτης 21: Ανάλυση της δαπάνης απόστασης από τις μεγαλύτερες θέσεις της Τελικής 

Νεολιθικής – Πρώιμης Μινωικής Ι-ΙΙΑ περιόδου. 
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6.3.4.4 Χρήση Γης 
  

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες αγροτικής εκμετάλλευσης των 

περιοχών των θέσεων σε απόσταση μισής ώρας χρησιμοποιούμε το ψηφιακό ψηφιδωτό 

επίπεδο της ανάλυσης δαπάνης απόστασης και το αντίστοιχο επίπεδο της «Καλλιεργήσιμης 

γης» όχι πάνω από 20 μοίρες, που έχουμε δημιουργήσει και παίρνουμε την τομή τους 

(Intersect).  

Η θέση IS2  έχει στα όρια της ζώνης της δυνατότητα εκμετάλλευσης 3.426τ.m 

καλλιεργήσιμης γης, η θέση ΚΚ6 2.096τ.m και η PT1 956τ.m Το προβληματικό κομμάτι της 

ανάλυσης είναι ότι οι περιοχές των δυο θέσεων IS2 και KK6 αλληλοεπικαλύπτονται 

μερικώς, γιατί η απόστασή τους είναι λιγότερη από μισής ώρας περπάτημα. Μια σχετική 

λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η υπέρθεση του χάρτη του allocation, με την ανάλυση του 

οποίου μπορούμε να προβάλουμε  εικονικά τα όρια των θέσεων. Αυτό δεν σημαίνει 

φυσικά, ότι υποχρεωτικά υπήρχαν όρια στην εκμετάλλευση των περιοχών εκείνη την 

περίοδο, ούτε ότι οι κάτοικοι εκμεταλλεύονταν όλες τις διαθέσιμες πηγές ή την έκταση 

καλλιεργήσιμης γης γύρω από τον οικισμό τους (Χάρτης 22). 

 

 
Χάρτης 22: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Τελικής 

Νεολιθικής – Πρώιμης Μινωικής Ι-ΙΙΑ περιόδου 
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 Τα εδάφη που προτιμώνται για κατοίκηση και καλλιέργεια είναι οι αργιλώδεις 

μάργες της περιοχής του Αγ. Αντωνίου, του Ιωαννιμίτη και τα βαθιά αλλουβιακά χώματα 

της κοιλάδας του Ίστρου. Σήμερα, η περιοχή του Ιωαννιμίτη και των άλλων χερσονήσων 

είναι ορατά διαβρωμένες κάτι που οφείλεται ωστόσο στη χιλιάδων ετών, χρήση γης. Η 

κοιλάδα του Ίστρου σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Κρήτης είχε λιγότερο βαθιά χώματα 

απ’ ότι έχει σήμερα, ενώ οι πλαγιές διατηρούσαν περισσότερο. Στις χερσονήσους 

καλλιεργούσαν αμπέλια σ’ αυτόν τον αιώνα, ενώ οι μικροί οικισμοί του Ιωαννιμίτη πιθανά 

καλλιεργούσαν δημητριακά και όσπρια177. Όσο για την καλλιέργεια ελιάς οι γνώμες 

διίστανται καθώς δείγματα γύρης τεκμηριώνουν την ύπαρξή της αλλά αμφισβητείται αν 

είναι άγρια ή καλλιεργήσιμη178. 

Το αγροτικό καθεστώς για την πρώιμη αυτή περίοδο περιγράφεται ως 

αγροκτηνοτροφικό. Το μέγεθος των θέσεων χαρακτηρίζει ένα αυτάρκες αγροτικό μοντέλο 

και αφορούσε οικογένειες. Ένα μικρό απόθεμα μπορεί να χρησίμευε στο ανταλλακτικό 

εμπόριο με παράλληλη καλλιέργεια δημητριακών και διατήρηση μικρών λαχανόκηπων. 

Η προτίμηση για την παραλιακή ζώνη υπαγορεύει πιθανά μια πρόσφατη άφιξη και 

εγκατάστασή του πληθυσμού από άλλα μέρη της Κρήτης ή από τις Κυκλάδες που 

πιστοποιείται από την παρουσία οψιανού της Μήλου. Γι΄ αυτό και ως μικρός πληθυσμός 

ίσως δεν αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλες πηγές εκμετάλλευσης στο εσωτερικό, καθώς 

επαφές εμπορικού τύπου τους κρατούσαν κοντά στην ακτή. 

 Η ανάπτυξη υπαίθριων θέσεων κατά την Τελική Νεολιθική, αποτελεί την απαρχή 

δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

σύνθετης οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να οδήγησε σε μια διαστρωματωμένη κοινωνία 

κατά τη διάρκεια της EMI και ΙΙ. 

 Το αγροτικό καθεστώς για αυτές τις πρώιμες περιόδους του νησιού φαίνεται να 

είναι μικτό αγροτικό και κτηνοτροφικό (μικρής κλίμακας εκτροφή ζώων κοντά σε 

εγκαταστάσεις). Οι θέσεις που βρίσκονται κοντά στην ακτή και την κοιλάδα του Ίστρου 

καλλιεργούσαν σοδειές κοντά στα σπίτια τους με τη βοήθεια πηγών και ποταμών. Η 

πρώιμη χρήση εποχιακών υδάτινων πηγών υπαινίσσεται αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες όχι όμως μεγάλης κλίμακας, πριν υλοτομηθούν κάποιες δασωμένες 

πλαγιές179. 

                                                 
177 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 44-45. 
178 Hamilakis, Y., 1996, "Wine, Oil and the Dialectics of Power in Bronze Age Crete: A Review of the Evidence," 
OJA 15, 11-13 και 18-20. 
179 Halstead, P., 1996, The Development of Agriculture and Pastoralism in Greece: When, How, Who and 
What?, The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, 296-3. 
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 Το μέγεθος των περισσότερων θέσεων προτείνει ένα αυτάρκες αγροτικό μοντέλο ή 

μικρής κλίμακας εντατική καλλιέργεια180. Η γονιμότητα της περιοχής πιθανότατα επέτρεπε 

κάποιο αγροτικό πλεόνασμα που θα μπορούσε να διατίθεται σε ανταλλακτικό εμπόριο ή 

να χρησιμοποιείται και για την εκτροφή ζωντανών σε περίπτωση αποτυχίας της σοδειάς181.  

 

 

6.3.5 Αναλύσεις Ορατότητας 

Τα ViewSheds ως εργαλείο του ΓΣΠ δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

αποκαταστήσουν οπτικές απόψεις του τοπίου. Η θέση IS2 ελέγχει οπτικά όλα τα δυτικά 

παράλια της περιοχής και τη θάλασσα και συνάμα έχει οπτική επαφή με τις περισσότερες 

θέσεις στη ζώνη αυτή. Βλέπει επίσης και τις κοντινές της σε απόσταση μισής ώρας, θέσεις 

στα ανατολικά. Δεν έχει ωστόσο καμία οπτική επαφή με τις δυο άλλες μεγαλύτερες θέσεις 

της περιόδου (Χάρτης 23). 

 
Χάρτης 23: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση IS2 κατά την Τελική Νεολιθική – 
Πρώιμη Μινωική Περίοδο Ι-ΙΙΑ 
 

                                                 
180 Manning, S.W., 1994, The emergence of divergence: development and decline on Bronze Age Crete and the 
Cyclades, Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age: 221-270. Sheffield Archaeological 
Monographs 8. 
181 Halstead, P., 1994, The North-south divide: regional paths to complexity in prehistoric Greece. In 
Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age, 202. 
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Η KK6 έχει την εποπτεία της IS2, όχι όμως και της PT1, φαίνεται να ελέγχει οπτικά 

ολόκληρη την κοιλάδα του Ίστρου μέχρι την παράλια ζώνη της, όπως και μέρος της 

διαδρομής από το Ίστρο προς Πρινά (Χάρτης 24). 

 
Χάρτης 24: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση ΚΚ6 κατά την Τελική Νεολιθική – 
Πρώιμη Μινωική Περίοδο Ι-ΙΙΑ 
  

Η θέση PT1 σαφώς έχει νοτιοανατολικό οπτικό προσανατολισμό. Δεν έχει καμία 

επαφή με τις άλλες δυο θέσεις και φαίνεται απομονωμένη και αποκομμένη οπτικά από 

θέσεις και από την παράλια ζώνη. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι πρόκειται για ιερό 

(Χάρτης 25). 
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Χάρτης 25: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PT1 κατά την Τελική Νεολιθική – 

Πρώιμη Μινωική Περίοδο Ι-ΙΙΑ 

  

Οι θέσεις επιλέγουν περιοχές για να μεγιστοποιήσουν την οπτική κυριαρχία σε 

κοιλάδες, περάσματα και αγροικίες ή για να έχουν μια γενικότερη εποπτεία της περιοχής 

(αμυντική ορατότητα). 

 

 

6.3.6 Διακοινοτική Χωροοργάνωση. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις  

 

Η προτίμηση εγκατάστασης στην παραλιακή ζώνη θα μπορούσε να υποδηλώνει 

πρόσφατη άφιξη νέων κατοίκων από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα ή και άλλο μέρος του 

νησιού182.  Το πρότυπο κατοίκησης που περιγράφει ο Watrous για τη Μεσαρά βρίσκει στην 

περιοχή του Ίστρου το αντίστοιχό του, καθώς προτιμώνται χαμηλοί λόφοι και κορυφές 

                                                 
182 Moody, J. , 1987, The Environmental and Cultural Prehistory of the Khania Region of West Crete: Neolithic through 
Late Minoan III (Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 298. 
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κοντά σε εύφορη γη183. Ωστόσο στην περιοχή του Μεραμπέλλου οι οικισμοί εμφανίζονται 

σχεδόν αποκλειστικά σε πλαγιές και σε γόνιμη γη184. 

Φαίνεται μάλιστα ότι οι εγκαταστάσεις πρωτοεμφανίζονται δίπλα ή κοντά σε πηγές, 

καθώς ο πληθυσμός εξαπλώνεται στην ενδοχώρα, όπως παρατηρούν στη μελέτη τους για τη 

Νεολιθική Κρήτη οι Vagnetti και Belli185. Η επέκταση των θέσεων γίνεται κατά μήκος 

βασικών διαδρομών από το Ίστρο στην Πρινά. 

Το κίνητρο της εξάπλωσης προς το εσωτερικό εξηγείται αν υποθέσουμε ότι 

σημειώνεται αύξηση πληθυσμού, ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ή πιθανά ζητήματα 

ασφάλειας των οικισμών. Άλλωστε η αύξηση του πληθυσμού συνοδεύεται από οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη κατά την Πρώιμη Μινωική Ι. Γενικά, ωστόσο το οικιστικό 

πρότυπο κατοίκησης χαρακτηρίζεται αμυντικό όπως υποδεικνύουν οι επιλεγμένες με 

στρατηγικά κριτήρια θέσεις, σε υψηλά σημεία με καλή ορατότητα μεταξύ τους και εποπτεία 

θάλασσας και περασμάτων (GN2A, GN4, IM7, Phr1, VN1, KP6). Ενδεικτικά η θέση ΙΜ7 

που χαρακτηρίστηκε και οικισμός, έχει την οπτική εποπτεία σχεδόν όλων των θέσεων της 

παραλιακής ζώνης, της κοιλάδας του Ίστρου και οπτική επαφή με τη θέση KK6 στην 

ενδοχώρα, μια από τις κυριότερες θέσεις της περιόδου σε έκταση (1.050τ.m, 130m 

υψόμετρο) και χρήση (οικισμός). 

Οι χαρακτηρισμένες ως μεγάλες και σημαντικές θέσεις (IM7, KK6, PT1, VN1) είναι 

κατανεμημένες στο τοπίο του Βροκάστρου σε μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις  (2-4km 

περίπου). Η μεγάλη διασπορά στο τοπίο των υπολοίπων θέσεων δίνει την εικόνα μιας 

περιοχής των οποίων οι οικισμοί είναι σχετικά απομονωμένοι και αυτάρκεις αλλά σε 

κομβικά σημεία που εξασφαλίζουν την άμυνα στο σύνολο της περιοχής.  

Την πλειονότητα των θέσεων αποτελούσαν πιθανά λίγα και μικρά κτίρια, 

οικογενειακά οργανωμένες, ισόνομες κοινωνικά μονάδες186. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
183 Watrous, L. V. et al., 1993, A Survey of the Western Mesara Plain in Crete: Preliminary Report of the 1984, 
1986, and 1987 Field Seasons, Hesperia 62, 223-224. 
184 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 45-46. 
185 Vagnetti L., Belli, P., 1978, Characters and Problems of the Final Neolithic in Crete, SMEA 19 142. 
186 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 52. 
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6.4 Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ 

 

6.4.1 Κατανομή Θέσεων 

  

Οι θέσεις σ΄αυτή την περίοδο (51) σχεδόν διπλασιάζονται από εκείνες τις Τελικής 

Νεολιθικής - Πρώιμης Μινωικής Ι. Η κατοίκηση επεκτείνεται σε περιοχές που ήδη έχουν 

κατοικηθεί στις αρχές της 3ης χιλιετίας, tόσο στην παραλιακή ζώνη της περιοχής του 

Ιωαννιμίτη και στον Πρινιάτικο Πύργο, όσο και στο δυτικό άκρο της παραλιακής ζώνης 

στο Φρουζί. Η επέκταση συνεχίζεται και νότια, στην περιοχή Κεντρομούρι.  Περισσότερες 

θέσεις εντοπίστηκαν και στην περιοχή των Κοπρανών και του Πρινά. Νέες θέσεις 

εμφανίστηκαν στον Αφέντη Χριστό, στα ανατολικά του σύγχρονου Καλού Χωριού. Και 

σημειώθηκαν επεκτάσεις στις βόρειες πλαγιές των Σκιναυριών. 

 Οι πρώιμες μινωικές θέσεις εντοπίστηκαν κοντά σε εποχιακές πηγές και σύγχρονα 

πηγάδια αλλά όχι απαραίτητα δίπλα τους. Είναι συνήθως πάνω από αυτές σε λόφο ή 

κορυφή, μερικά εκατοντάδες μέτρα μακριά.  

 

 

6.4.2 Χαρακτηριστικά Θέσεων 

 

Από τις 51 θέσεις κατά την έρευνα αναγνωρίστηκαν 9 οικισμοί, 5 μικροί οικισμοί, 7 

μικροί οικισμοί ή εποχιακοί τόποι κατοίκησης, ένας οικισμός ή και ιερό, 1 νεκροταφείο και 

16 θέσεις αδιευκρίνιστου χαρακτήρα λόγω ελλιπών τεκμηρίων. 

 Η κατοίκηση ξεκινά από την παραλία (9m) και εντοπίζεται μέχρι το ύψος των 696m 

Η απόστασή τους από τη θάλασσα είναι από μηδενική μέχρι και 5,65km προς την 

ενδοχώρα, νότια, πάντα μέσα στα όρια της έρευνας. Το 36% των θέσεων βρίσκεται στην 

παραλιακή ζώνη, ενώ το 68% των θέσεων εμφανίζονται 1,5km από την ακτή . Το υπόλοιπο 

20% είναι στα 2,6 με 5,5km από την ακτή. Οι εγκαταστάσεις κατανέμονται σχεδόν 

κανονικά στα 6km προς την ενδοχώρα, με 2-3 θέσεις ανά 1,5 km διασκορπισμένες μεταξύ 1 

και 2,5km από την ακτή. Τα υψόμετρα που προτιμώνται για κατοίκηση εξακολουθούν να 

είναι μεταξύ 0 και 200m, ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 0-

100m Η παραλιακή ζώνη και οι πλαγιές που περιβάλλουν τις κοιλάδες είναι τόποι που 

δέχονται και τις νέες θέσεις. Αυξάνεται η κατοίκηση κοντά σε γόνιμη γη και φαίνεται 

μάλιστα ότι ο πληθυσμός κινείται προς την ενδοχώρα πάντα κοντά σε υδάτινες πηγές και 

σε χώρους εξόρυξης ορυκτών πόρων όπως φαίνεται σε δυο περιπτώσεις (PV1, SP1A). 

Υπάρχουν και θέσεις που παραμένουν μακριά από πηγές εκμετάλλευσης όπως οι KP6 και 
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ΤΜ10, που ίσως επιτελούσαν άλλους ρόλους άμυνας ή εκμεταλλεύονταν το τοπίο με 

διαφορετικούς τρόπους. 

 

 

 

Γενικά το πιο δυνατό κίνητρο στην επιλογή θέσεων φαίνεται να είναι το 

υδρολογικό στοιχείο. Ωστόσο, υπάρχουν θέσεις αρκετά απομακρυσμένες από νερό κάτι  

που παρατηρείται γενικά στις μινωικές εγκαταστάσεις, να βρίσκονται δηλαδή σε απόσταση 

περίπου 500m από υδάτινες πηγές187 (Χάρτης 26).  

                                                 
187 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 70. 

Πίνακας 10: ΠM II–III Κατανομή Θέσεων 

βάσει Υψομέτρου 

Υψόμετρα Σύνολα Θέσεων Ποσοστά Θέσεων 

0–50    16    34  
51–100    11    24  

101–200    9    19  

201–300    4    8  

301–400    2    4  

401–500    1    2  

501–600    3    6  

601–700    1    2  

Πίνακας 11: ΠM II-III Κατανομή Θέσεων 
 

σε σχέση με την απόσταση από την ακτή 

 
Απόσταση    Σύνολο Θέσεων  Ποσοστά Θέσεων  

0-.5    17    36  
.51-1.    11    24  
1.1-1.5    4    8  
1.6-2.    2    4  
2.1-2.5    3    6  
2.6-3.    2    4  
3.1-3.5    2    4  
3.6-4.    —   —  
4.1-4.5    2    4  
4.6-5.    3    6  
5.1-5.5    1    2  
5.6-6.    —   —  
6.1-6.5.    —   —  
6.6-7.    —   —  
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Χάρτης 26: Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ 

περίοδο 

 

Η ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης αντανακλάται στην αύξηση των θέσεων και την 

επέκταση των παλαιότερων. Ειδικότερα η θέση του Πρινιάτικου Πύργου που 

πρωτοεμφανίζεται στην ΠΜΙ, θεωρείται ένα από τα πολυάριθμα λιμάνια του 

Μεραμπέλλου. Επίσης η θέση Aph1, στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου είναι παρούσα σε 

πολλές περιόδους κοντά σε πηγή γρανίτη-διορίτη που χρησιμοποιείται στην κατασκευή 

αγγείων και ίσως σχετίζεται με την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. 

 

 

6.4.3 Μεταβολές στην κατανομή κατοίκησης 

 

Οι θέσεις της προηγούμενης περιόδου (ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ) που εξαφανίζονται στην 

Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ, κατά την έννοια της έλλειψης τεκμηρίων κεραμικής ή άλλων 

ευρημάτων αριθμούνται σε 6 κοντά στην παραλιακή ζώνη, σε απόσταση έως και 1km από 

την ακτή κυρίως της Τελικής Νεολιθικής. Παρατηρούμε ότι κάποιες από τις θέσεις της 

παραλιακής ζώνης που εξαφανίζονται αντικαθίστανται με άλλες σε μικρή απόσταση  από 

τις αρχικές αλλά σε χαμηλότερα υψόμετρα. Μια θέση της οποίας τα ίχνη εξαφανίζονται 
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ήταν στην ενδοχώρα σε απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων από την ακτή και σε υψόμετρο 

436m  (PI5), πάνω σε πηγάδι.  

Οι πρωτοεμφανιζόμενες θέσεις (28) της περιόδου από την άλλη που 

καταλαμβάνουν τοποθεσίες της παραλιακή ζώνης (περίπου 10) κοντά σε παλαιότερες θέσεις 

επεκτείνονται και σε μέχρι τότε ακατοίκητα μέρη, με σαφή προτίμηση σε όσα διαθέτουν 

κοντά τους πηγές και ρέματα. Ειδικά αυτές που επεκτάθηκαν στην ενδοχώρα (17) 

επιλέγουν χώρους κοντά σε πηγές, εποχιακά ποτάμια, πηγάδια. Δυο εξ αυτών (PV1, SP1A) 

βρίσκονται δίπλα σε χώρο εξόρυξης ορυκτών πόρων. 

 

 
Χάρτης 27: Νέες θέσεις και μεταβολές στην κατοίκηση κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-

ΙΙΙ περίοδο  
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6.4.4 Ανάλυση Κοντινότερης Γειτνίασης (Average Nearest Neighbor) 
 

Στην Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ, ο σταθερότυπος κατοίκησης είναι ομαδοποιημένος 

(clustered), οπότε ίσως αρχίζει να σχηματίζεται ένα διαφορετικό σύνολο δομικών αρχών 

(Εικόνα 15).  

 

 
     Εικόνα 15: Ανάλυση της κοντινότερης γειτνίασης 
 
  

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης πιθανότατα σχετίζεται με την αύξηση των θέσεων στην 

περιοχή έρευνας. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η πυκνότητα των θέσεων 

υπαγόρευσε και το αποτέλεσμα που προέκυψε αυστηρά συγκεντρωτικό και όχι μια 

ενδιάμεση κατάσταση. Στη συνέχεια ωστόσο διερευνούμε κατά πόσο ο συγκεντρωτικός 

τύπος κατοίκησης επιβεβαιώνεται ή μπορεί να τεκμηριωθεί και με άλλες χωρικές και 

στατιστικές παρατηρήσεις. 
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6.4.5 Η Εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων 

 

6.4.5.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 

Πίνακας 12: Ταξινόμηση Θέσεων 
Ομάδα 1: σύνολο .07; MΟ. 02 εκ.  
.01, .02, .04  
Ομάδα 2: σύνολο 3.28; MΟ. 17 εκ.  
.09, .1, .1, .11, .12, .12, .12, .13, .14, .15,  
.18, .18, .18, .2, .23, .3, .3, .35, .36  
Ομάδα 3: σύνολο 7.99; MΟ .7 εκ.  
.49, .5, .6, .6, .6, .7, .74, .88, .9, .98, 1.  
Ομάδα 4: σύνολο 6.5; MΟ. 2.16 εκ.  
1.5, 2.5, 2.5  
 
 

Οι θέσεις αυτής της περιόδου διαιρούνται σε τέσσερις ομάδες μεγέθους. Οι τρεις 

μεγαλύτερες θέσεις της ΠΜ ΙΙ-ΙΙΙ  (PT1, PP1, KA1) έχουν έκταση που κυμαίνεται από 15 ως 

25 km2, οι δυο εξ αυτών παρατηρούνται σε απόσταση περίπου 1-1,5km από τη θάλασσα σε 

υψόμετρο μεταξύ 20 και 190m Η μια θέση (PT1) εξακολουθεί να υφίσταται από την 

προηγούμενη περίοδο, ενώ οι άλλες δυο κάνουν αισθητή την παρουσία τους σ’ αυτή την 

περίοδο για πρώτη φορά (PP1 και ΚΑ1). Η PP1 βρίσκεται στην περιοχή του Πρινιάτικου 

Πύργου που θεωρείται ένα από τα λιμάνια του Μεραμπέλλου και  η ΚΑ1 στo Κάτω Άρνικο 

φαίνεται προσεκτικά επιλεγμένη καθώς τοποθετείται σε υψόμετρο 20-44m κοντά σε γόνιμη 

γη αλλά όχι πάνω σε αυτή. Οι δυο μεγάλες θέσεις (PP1, KA1) βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση, μικρότερη του χιλιομέτρου. Άλλωστε η PP1 είναι παράλληλα και λιμάνι 

γεγονός που την καθιστά από την μια ιδιαίτερα ευάλωτη για να κατοικείται μόνιμα και 

από την άλλη σημείο ανεφοδιασμού και ανταλλαγής προϊόντων ολόκληρης της περιοχής. 

Η θέση στους Ποταμούς, PT1, φαίνεται να διατηρεί όχι μόνο έναν εσωστρεφή χαρακτήρα 

λόγω της φυσικής της απομόνωσης από την υπόλοιπη περιοχή, αλλά ίσως είναι 

προσανατολισμένη σε άλλα σημεία αναφοράς, τις πηγές και τις θέσεις που φαίνεται να 

αναπτύσσονται αυτή την εποχή στην περιοχή της (VK7, PV1). 

 

 

 
6.4.5.2 Ανάλυση Cost Allocation 

 

 Με την ανάλυση του cost allocation παρατηρούμε πιο παραστατικά την κατανομή 

των περιοχών, που όπως φαίνεται δεν αλλάζει ιδιαίτερα σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο, καθώς παραμένουν οι δυο θέσεις στο δυτικό τμήμα της περιοχής έρευνας ελαφρά 

μετατοπισμένες και η τρίτη θέση στα ανατολικά είναι ακριβώς η ίδια. Οι θέσεις στα δυτικά 
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μετατοπίζονται θα λέγαμε πιο παραλιακά καθώς αντικαθίστανται και οι δυο από κοντινές 

σε αυτές θέσεις. Η κοντινή στη θάλασσα θέση IS2, αντικαθίσταται από τη θέση-λιμάνι PP1, 

ενώ η θέση KK6, από την KA1 (Χάρτης 28). 

 

 
     Χάρτης 28: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Πρώιμης    
    Μινωικής ΙΙ-ΙΙΙ περιόδου 
 
 

 

6.4.5.3 Ζώνες Κοινοτικής Εκμετάλλευσης 

 

Με την εφαρμογή και προβολή του Allocation των τριών αυτών μεγαλύτερων 

θέσεων της περιοχής αντιλαμβανόμαστε με πιο εύληπτο τρόπο τα  φυσικά όρια των 

περιοχών τους. Αν θέλουμε να πειραματιστούμε και για τις πιο άμεσα προσβάσιμες 

περιοχές εκμετάλλευσης των θέσεων αυτών θα εφαρμόσουμε την ανάλυση της δαπάνης 

απόστασης για το χρονικό όριο των 30 λεπτών από τη θέση. Έτσι σε σχέση με τις υπόλοιπες 

θέσεις η PT1 βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας από τις θέσεις PV1, VK7, Aph11 και έχει 

επίσης στην ίδια εμβέλεια στη διάθεσή της δυο πηγές, ένα πηγάδι, τον Ξεροπόταμο και ένα 

χώρο εξόρυξης ορυκτού πλούτου. Η PT1 και οι παραπάνω γειτονικές της θέσεις βρίσκονται 

σε περιοχή με δυνατότητες καλλιέργειας (0,956τ.m), εκτός από τη θέση PV1 που βρίσκεται 

ωστόσο κοντά στο λατομείο. 
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Η άλλη μεγάλη θέση ΚΑ1 έχει στα όρια της μισής ώρας πρόσβαση το πιο εύφορο 

και μεγαλύτερο κομμάτι καλλιεργήσιμης γης της περιοχής στην κοιλάδα του Ίστρου 

(3,714τ.m). Η ίδια εντοπίστηκε σε μη καλλιεργήσιμη γη. Οι υπόλοιπες θέσεις οι οποίες είναι 

προσβάσιμες στο ανώτατο όριο της μισής ώρας βρίσκονται στα όρια της καλλιεργήσιμης 

γης, γύρω από την κοιλάδα, σε υψώματα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι θέσεις μελετημένα και 

οργανωμένα εγκαθίστανται και χρησιμοποιούν το χώρο και το τοπίο, τόσο προς όφελος 

πλήρωσης των αναγκών διαβίωσης, εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τα πιο γόνιμα εδάφη, 

όσο και τις ανάγκες εποπτείας των αγαθών και εξασφάλισης των κεκτημένων επιλέγοντας 

τα υψωμένα μέρη (Χάρτης 29).  

 

 
     Χάρτης 29: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της  

     Πρώιμης Μινωικής ΙΙ-ΙΙΙ περιόδου 

 

Η θέση-λιμάνι του Πρινιάτικου Πύργου (PP1) έχει στην εμβέλειά της κοινές 

περιοχές και θέσεις με την προαναφερόμενη KA1 και η έκταση πιθανής αγροτικής 

εκμετάλλευσης φθάνει τα 4,159 τ.m Ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ειδική 

περίπτωση εγκατάστασης, αφού θεωρείται και λιμάνι, με ότι αυτή η ιδιότητα συνεπάγεται. 

Εκτεθειμένη θέση αλλά και ευνοημένη, αφού πρώτη αποδέχεται τα καλά του εμπορίου και 

πιθανά το εκμεταλλεύεται. Στα όρια της μισής ώρας ωστόσο από τη θέση αυτή βρίσκονται 

και οι θέσεις στην περιοχή του Ιωαννιμίτη, επίσης παραλιακές.  
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Έξω από τα χρονικά όρια πρόσβασης που έχουμε θέσει για την κάθε μια μεγάλη 

εγκατάσταση βρίσκονται κάποιες θέσεις στην παραλιακή ζώνη, στην περιοχή Κεντρομούρι 

και κάποιες ελάχιστες (4) και διάσπαρτες θέσεις στην ενδοχώρα, αποκομμένες και σε 

μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. 

Το μοντέλο που εφαρμόζουμε και η απόφασή μας να το εφαρμόσουμε στις 

μεγαλύτερες θέσεις της περιόδου αφήνει έξω σ΄αυτή την περίοδο την ενδοχώρα καθώς δεν 

αναγνωρίστηκε καμία μεγάλη θέση στα μέρη αυτά.  

 

 

6.4.5.4 Χρήση Γης  

 

Η καλλιέργεια της γης γίνεται πιο εντατική καθώς κοινότητες σε υψόμετρα 0-350m 

πρέπει να καλλιεργούσαν δημητριακά, όσπρια και ίσως ελιές και κήπους κοντά σε 

διαθέσιμες πηγές. Ειδικά ο αριθμός των θέσεων γύρω από την κοιλάδα του Ίστρου 

υποδεικνύει τη γεωργική της εκμετάλλευση. Ελιές, δημητριακά και σταφύλια ίσως 

καλλιεργούνταν στην παραλιακή ζώνη σε κάποιες πλαγιές στο Μεσελέροι και στην Πρίνα. 

Ενδείξεις καλλιέργειας σταφυλιών συλλέχθηκαν στο Μύρτο188, όπως επίσης κριθάρι, σιτάρι, 

βρώμη.  

Αναφέρεται πρόβλημα πλημμυρών στην περιοχή κατά περιόδους έντονων 

βροχοπτώσεων και ίσως αποτελούσε πρόβλημα ανέκαθεν γι΄αυτό είναι πιθανό να υπήρχε 

τρόπος να ελέγχουν τις εποχιακές πλημμύρες. Οι θέσεις σε υψίπεδα πιθανότατα 

σχετίζονταν με κτηνοτροφικές ασχολίες189. Μέρος του πληθυσμού που διέμενε στις 

παραλιακές θέσεις ίσως ασχολούνταν με το ψάρεμα, τη συλλογή οστράκων, και 

εμπορεύονταν αυτά τα προϊόντα με την ενδοχώρα για μαλλί, κρέας, τυρί ή γάλα.  

Η κεραμική της Βασιλικής υποδεικνύει την ύπαρξη ντόπιων εργαστηρίων στην 

περιοχή του Μεραμπέλλου που ίσως επηρέασαν την κεραμική και σε άλλα μέρη της 

Κρήτης, αν υποθέσουμε ότι διακινήθηκαν μέσω του εμπορίου190. 

Γενικά μια τόσο εύφορη περιοχή όσο το Ίστρο ίσως παρήγαγε περισσότερα αγαθά 

από όσα της ήταν απαραίτητα για την τοπική κατανάλωση. Το πλεόνασμα ήταν 

απαραίτητο για το εμπόριο, ενώ διακριτικές διαφοροποιήσεις στην οικονομική κατάσταση 

μόλις που αρχίζουν να γίνονται αισθητές191. 

                                                 
188 Branigan, K., 1988, Prepalatial: The Foundation of Palatial Crete. 
189 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 73. 
190 Betancourt, P.P., 1979, Vasilike Ware: An Early Bronze Age Pottery Style in Crete, Studies in Mediterranean 
Archaeology, 27-28. 
191 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 74. 
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6.4.6 Αναλύσεις Ορατότητας 

 

Το οπτικό πεδίο της ΚΑ1 μια από τις τρεις μεγαλύτερες θέσεις της περιόδου, 

περιλαμβάνει κάποιες από τις παραλιακές θέσεις στην περιοχή του Ιωαννιμίτη, και ειδικά 

τη θέση ΙΜ7 από τις πιο σημαντικές της περιοχής. Δεν έχει ωστόσο καμία οπτική επαφή με 

τη θέση του Πρινιάτικου Πύργου PP1. Έχει την εποπτεία μέρους της κοιλάδας του Ίστρου 

και της διαδρομής που οδηγεί στην Πρίνα (Χάρτης 30).  

 

 
     Χάρτης 30: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση ΚΑ1 κατά την Πρώιμη Μινωική  

     Περίοδο ΙΙ-ΙΙΙ 

 

Από την άλλη, η θέση στον Πρινιάτικο Πύργο έχει τη δυνατότητα να ελέγξει οπτικά 

αρκετά μεγάλη περιοχή. Βλέπει σχεδόν όλες τις θέσεις της παραλιακής ζώνης από την 

δυτική πλευρά στα μέρη του Ιωαννιμίτη, αλλά και κάποιες στην ανατολική (IS2, KP1). 

Προς τα νότια μάλιστα η οπτική της εμβέλεια φθάνει μέχρι την περιοχή της Πρίνα, στη 

θέση PN3.1. Ενδιαφέρον προκαλεί η οπτική επαφή του Πρινιάτικου Πύργου με τη θέση 

ΚΚ6, επίσης πολύ σημαντική θέση, μια από τις μεγαλύτερες της προηγούμενης περιόδου 

και την PS3, βραχοσκεπή σε υψόμετρο 260-280m στο κέντρο περίπου της περιοχής έρευνας 

(Χάρτης 31).  
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     Χάρτης 31: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PP1 κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ  

     περίοδο 

 

Γενικά η θέση PP1 «βλέπει» όλες τις χαρακτηριζόμενες εγκαταστάσεις εκτός από δυο 

σημαντικές, την ΚΑ1 και την PT1, η οποία ήταν μια από τις μεγαλύτερες θέσεις και της 

προηγούμενης περιόδου αλλά όπως σχολιάσαμε παραπάνω και στην ανάλυση της δικής 

της ορατότητας, ανήκει σε μια περιοχή που χωρίζεται από αυτή του Ίστρου με έντονο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διατηρεί μια «αυτονομία» ύπαρξης. 

 Κατά την περίοδο αυτή, καθώς αυξάνονται οι θέσεις κατοίκησης, η θέση PT1 

αποκτά οπτική επαφή με θέσεις στην περιοχή του Κεντρομούρη, τη θέση στον Πιρόβολο 

και την περιοχή που εμφανίζει κατοίκηση στα Σκιναύρια (Χάρτης 32). 
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     Χάρτης 32: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PT1 κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ   

     περίοδο 

 

 

6.4.7 Διακοινοτική Χωροοργάνωση. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 

 

Κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ, μέρος του αναπτυσσόμενου πληθυσμού κινήθηκε 

προς την ενδοχώρα προς αναζήτηση καλλιεργήσιμης γης. Είτε επρόκειτο για νεοφερμένους 

κατοίκους που δεν έβρισκαν ελεύθερη γη στην παραλιακή ζώνη, είτε επρόκειτο για νεότερα 

μέλη αναπτυσσόμενων οικογενειών. Πιθανά η ανάπτυξη της τεχνολογίας της κεραμικής 

και η παρουσία λιμανιών υποδεικνύουν τη σημασία του εμπορίου. Οι ιεραρχημένες 

κοινωνίες αρχίζουν με τέτοιου τύπου κοινότητες, έχουν ένα δυαδικό τύπο εκμετάλλευσης 

αυτόν της αγροτικής βάσης και των δυνατοτήτων ανταλλαγής που προσφέρει η άμεση 

επαφή με τη θάλασσα192. 

Η επέκταση των εγκαταστάσεων στην Πρώιμη Μινωική Ι συνεχίζεται αλλά με πιο 

αργούς ρυθμούς. Νέες θέσεις ιδρύονται σε όλη την Κρήτη, η ιεραρχία των θέσεων δεν 

αλλάζει, οι μικρές θέσεις παραμένουν μικρές απαρτιζόμενες από μερικά αγροτόσπιτα και 

οι μεγάλες θέσεις όπως της Κνωσού και της Φαιστού παραμένουν οι ίδιες193.  

                                                 
192 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 75-76. 
193 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory: A Review, American Journal of Archaeology, 1, 167. 
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Εισαγωγές οψιανού, μετάλλων, κεραμικής, κοσμημάτων, ειδωλίων γίνονται στην 

Κρήτη από τις Κυκλάδες. Το εμπόριο στην Κρήτη περιοριζόταν ανάμεσα σε περιοχές του 

νησιού, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ η Κρήτη έφτασε σε ένα 

επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής ιεραρχίας που υπαινίσσεται πλούσιες κοινωνικές 

ομάδες194. 

Το τέλος της Πρώιμης Μινωικής ΙΙΒ σηματοδοτήθηκε από την εγκατάλειψη πολλών 

θέσεων. Η ύπαιθρος ερημώθηκε κατά μεγάλο ποσοστό κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙΙ. 

Επαφές με Κυκλάδες, κυρίως Ελλάδα και Εγγύς Ανατολή είναι απούσες αυτή την 

περίοδο195. Θα λέγαμε επίσης ότι στην περιοχή έρευνας του Βροκάστρου υπήρξε δυσκολία 

στην αναγνώριση και το διαχωρισμό αυτών των περιόδων. 

 

 

6.5 Μέση Μινωική Ι-ΙΙ 

 

6.5.1 Κατανομή Θέσεων  
  

Στο διάστημα αυτής της περιόδου αριθμούνται 93 θέσεις κάτι που αποφαίνεται το 

διπλασιασμό τους από την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ. Δεκαέξι Πρωτοανακτορικές θέσεις (18%) 

εντοπίζονται στα 500m με 1km από τη θάλασσα. Η επέκταση των θέσεων στην ενδοχώρα 

σηματοδοτείται με το 34% των θέσεων που εντοπίστηκαν στα 2,5-5km από την ακτή. Η 

τάση κατοίκησης σε ψηλά μέρη συνεχίζεται καθώς αυξάνονται οι θέσεις από 2 σε 8 που το 

αποδεικνύουν. 

 Προτιμώνται ακόμη οι βόρειες πλαγιές με το 60% των θέσεων με τέτοιο 

προσανατολισμό, 17% βλέπουν νότο, 12% ανατολικά, 10% δυτικά. Τις περισσότερες φορές 

ο προσανατολισμός υπαγορεύεται από την ίδια την τοποθεσία. Σε ότι αφορά τα υψόμετρα, 

το 24% των θέσεων είναι στα 0-50m. Σημειώνεται μια πτώση στον υψομετρικό εντοπισμό 

θέσεων σε σχέση με τις δυο προηγούμενες περιόδους, για τα  51-100m όπως και για τα 101-

200m. Αύξηση σημειώνεται μεταξύ 201 και 300m και 401-500m, αποδεικνύοντας την 

επέκταση των εγκαταστάσεων γύρω από τα Σκιναυριά. 

 
                                                 
194 Branigan, K., 1984, Early Minoan Society: the Evidence of the Mesara Tholoi Revised, in Aux Origines de 
l'Hellénisme: La Crète et la Grèce. Hommages à Henri Van Effenterre, 29-37. 
195 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory: A Review, American Journal of Archaeology, 1, 180. 
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 Οι χαμηλές πλαγιές λόφων είναι ακόμη ευνοούμενες των κατοίκων αλλά 

σημειώνεται και μια αλλαγή κατεύθυνσης με την εγκατάσταση σε πιο χαμηλές πλαγιές και 

σε γόνιμη γη. Ιδιαίτερα οι περιοχές της ενδοχώρας παρουσιάζουν μια αύξηση στον αριθμό 

των θέσεων που πιθανά αντανακλά και στην αύξηση του πληθυσμού, ωστόσο μερικές από 

αυτές τις θέσεις ίσως κατοικούνταν εποχιακά. 

 

 

6.5.2 Χαρακτηριστικά των Θέσεων 

  

Στο σύνολο των θέσεων που εντοπίστηκαν στην περίοδο αυτή, αναγνωρίστηκαν 30 

οικισμοί, 6 μικροί οικισμοί, 2 οικισμοί με κτίρια λατρευτικού χαρακτήρα, 14 τόποι 

εποχιακής κατοίκησης ή μικροί οικισμοί, 30 τόποι εποχιακής κατοίκησης, 8 θέσεις 

αδιευκρίνιστου χαρακτήρα, 2 νεκροταφεία και μια ταφή (Χάρτης 33).  

 

Πίνακας 13: MM I-II Κατανομή Θέσεων 

 Βάσει απόστασης από την ακτή  

Απόσταση από ακτή   Σύνολο   Θέσεων   Ποσοστά 
  0–.5   23   26  
  .51–1.   16   18  
  1.1–1.5   7   8  
  1.6–2.   8   9  
  2.1–2.5   5   6  
  2.6–3.   2   2  
  3.1–3.5   5   6  
  3.6–4.   8   9  
  4.1–4.5   7   8  
  4.6–5.   5   6  
  5.1–5.5   3   3  
  5.6–6.   –   –  
  6.1–6.5.   –   –  
  6.6–7.   –   –  

Πίνακας 14: MM I-II 
Κατανομή Θέσεων Βάσει Υψομέτρων 

 
                 Υψόμετρα                         Σύνολο Θέσεων                               Ποσοστά   

0–50   21   24  
51–100   18   20  
101–200   13   15  
201–300   14   16  
301–400   4   4  
401–500   11   12  
501–600   7   8  
601–700   1   1  
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     Χάρτης 33: Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων κατά τη Μέση Μινωική Ι-ΙΙ  

     περίοδο 

 

 Οι οικισμοί κατανέμονται πιστά κοντά σε ποτάμια, πηγές και πηγάδια. 

Παρατηρούμε ότι λιγοστεύουν αισθητά στην παραλιακή ζώνη και δείχνουν την προτίμησή 

τους στην ενδοχώρα. Οι μικροί οικισμοί ωστόσο παραμένουν πάνω και κοντά στην 

παραλιακή ζώνη ενώ εποχιακές εγκαταστάσεις ή μικροί οικισμοί παραμένουν είτε στην 

παραλιακή ζώνη, είτε στην ενδοχώρα κάποιες φορές πολύ κοντά στους μεγάλους οικισμούς 

και κάποιες άλλες μένουν ανεξάρτητες στο τοπίο, πάντα κοντά σε πλουτοπαραγωγικές 

πηγές. Μόνο οι εποχιακοί τόποι κατοίκησης φαίνεται συχνά να αποκλίνουν από το 

πρότυπο της εγγύτητας σε πηγές, καθώς συναντώνται σε πολύ απομονωμένα από πηγές και 

άλλες θέσεις, σημεία. Βρίσκονται, ωστόσο, κοντά σε δρόμους και περάσματα.  

  
 

6.5.3 Μεταβολές στην κατανομή κατοίκησης 

  

Ελάχιστες θέσεις (6) παύουν να υφίστανται στην Μέση Μινωική Ι-ΙΙ περίοδο και 

επρόκειτο για κάποιες στην παραλιακή ζώνη (ΙΜ7, KP6, VN1) και μερικές στην ενδοχώρα 

(AC5, AC3, PN2). Αντίθετα οι θέσεις που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο τοπίο είναι 

πολυάριθμες και απλώνονται από την ακτή (IM2, IM12, IM13, IS2, EN3, EN2, Aph7), και 

ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, στην περιοχή του Αφέντη Χριστού (Aph2, Aph3, Aph4,6) και των 
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Ποταμών (PT2, PT4), του Βροκάστρου (VK6/8, VK12, VK3), του Τζαμαχιού (TM1A, TM2, 

TM3, TM4, TM6/7, TM8), των Σκιναυριών (SK4, SK5), του Προφήτη Ηλία (PI2, PI5, PI6), 

του Τσιγγούνη (TS1, TS3) και του Αγίου Γεωργίου (AG2,AG5), του Πρίνα (PN4) και του 

Σπήλιου (SP2, SP3). Το αξιοσημείωτο είναι ότι στις περιοχές του Βροκάστρου, Τζαμαχιού, 

Προφήτη Ηλία και Αφέντη Χριστού κάνουν ταυτόχρονα την εμφάνισή τους ομάδες θέσεων 

σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους στα όρια της περιοχής τους και πάντα με κύρια 

προϋπόθεση την ύπαρξη πηγών. 

 

 

6.5.4 Ανάλυση Κοντινότερης Γειτνίασης (Average Nearest Neighbor) 
 

Στην Μέση Μινωική Ι-ΙΙ, ο σταθερότυπος κατοίκησης συνεχίζει να εμφανίζεται  

ομαδοποιημένος (clustered), καθώς παράλληλα συνεχίζεται η αύξηση των θέσεων στην 

περιοχή έρευνας.  

 

 

6.5.5 Η Εκμετάλλευση των Διαθέσιμων Πόρων  

6.5.5.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 

 

Πίνακας 14: Ταξινόμηση Θέσεων 

Ομάδα 1: σύνολο 0.58; MΟ. 0.34 εκ.  

.01, .01, .01, .01, .02, .03, .03, .04, .04, .04, .04, .04, .04, .04, .06, .06, .06  

Ομάδα 2: σύνολο 4.05; MΟ. .18 εκ.  

.09, .09, .1, .1, .12, .12, .12, .13, .13, .14, .15, .18, .18, .2, .23, .24, .25, .28, .3, .3, .3, .3  

Ομάδα 3: σύνολο 7.45; MΟ. .48 εκ.  

.35, .35, .35, .36, .36, .38, .42, .48, .49, .49, .5, .56, .56, .6, .6, .6, .7  

Ομάδα 4: σύνολο 11.62; MΟ. .9 εκ.  

73, .74, .75, .8, .86, .88, .9, .96, 1., 1., 1., 1., 1.  

Ομάδα 5: σύνολο 9.5; MΟ. 1.4 εκ.  

1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.5, 1.7  

Ομάδα 6: σύνολο 6.9; MΟ. 2.3 εκ.  

2.1, 2.3, 2.5  
 

 Οι θέσεις της Μέσης Μινωικής περιόδου ταξινομήθηκαν σε έξι κατηγορίες, εκ των 

οποίων στην κατηγορία των μεγαλύτερων θέσεων διακρίθηκαν τρεις. Η έκτασή τους 

κυμαίνεται από 21.000-25.000τ.μ. Οι δυο είναι κοινές με της προηγούμενης περιόδου 

Πρώιμης Μινωικής ΙΙ-ΙΙΙ, οι θέσεις PP1 και ΚΑ1 και η τρίτη αν και βρίσκεται στην ίδια 

περιοχή με την τρίτη θέση της προηγούμενης περιόδου διαφοροποιείται και εντοπίζεται σε 



 144

κοντινή απόσταση, είναι η VK6/8. Η τελευταία αυτή θέση τοποθετημένη στο υψόμετρο των 

230-260m βρίσκεται κοντά σε πηγή και ποτάμι συγκεντρώνει γύρω της και άλλες 

μικρότερες θέσεις, έναν οικισμό και μερικές εποχιακές θέσεις. Φαίνεται ότι με την εμφάνιση 

αυτής της θέσης μετακινήθηκε το κέντρο βάρους της περιοχής του Ξεροπόταμου προς το 

νότο και την ενδοχώρα. 

 

6.5.5.2 Ανάλυση Cost Allocation  

Η κατανομή των θέσεων και ακολούθως των περιοχών παραμένει παρόμοια με της 

προηγούμενης περιόδου, με μόνη εξαίρεση, που ούτως η άλλως δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το 

αποτέλεσμα, τη θέση VK6/8. Η θέση αυτή φαίνεται να αντικαθιστά την PT1, και 

μετατοπίζεται προς νότο σε σχέση με αυτή αλλά διατηρεί το υψηλό της υψόμετρο. Η 

διαίρεση της περιοχής σύμφωνα με τον εντοπισμό των μεγάλων θέσεων εξακολουθεί να 

εμφανίζεται προσανατολισμένη σε ανατολή και δύση. Οι δυο μεγάλες θέσεις στο δυτικό 

μέρος της έρευνας είναι σε πολύ κοντινές αποστάσεις ίσως πρέπει να αντιμετωπιστούν 

διαφορετικά γιατί πιθανά εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των περιοχών τους. Δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι νέμονται περιοχές αλλά ότι η θέση λιμάνι PP1 και η θέση 

ΚΑ1 στο εσωτερικό εξυπηρετούν και συμπληρώνουν η μια την άλλη τουλάχιστον 

λειτουργικά. Η VK6/8 από την άλλη ανήκει σε μια σε άλλη γεωμορφολογική ενότητα και 

φαίνεται σχετικά αποκομμένη από τις άλλες δυο στα δυτικά (Χάρτης 34). 

 
     Χάρτης 34: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Μέσης  

     Μινωικής Ι-ΙΙ περιόδου 
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6.5.5.3 Ζώνες Κοινοτικής Εκμετάλλευσης 
  

Με την εφαρμογή του allocation παρατηρούμε μια διατήρηση της εικόνας 

κατανομής των περιοχών από την προηγούμενη περίοδο με την έννοια ότι παραμένουν 

σταθερά σημαντικά, τουλάχιστον από την άποψη της έκτασης, η θέση-λιμάνι PP1 (4,159 

τ.μ. διαθέσιμη καλλιεργήσιμη έκταση) και η θέση KA1 κοντά στην είσοδο της κοιλάδας του 

Ίστρου, ενώ η VK6/8 αντικαθιστά την PT1 στην ίδια γεωμορφολογική ενότητα, στην 

περιοχή του Ξεροπόταμου.  

 Η μεγάλη θέση του Κάτω Άρνικου KA1 συμπεριλαμβάνει στην περιοχή της άμεσης 

πρόσβασής της σε μισή ώρα, όλες τις θέσεις του Καλού Χωριού που εκτείνονται προς το 

νότο, την ενδοχώρα, μέχρι τα όρια του Σπηλίου και του Προφήτη Ηλία. Η έκταση της 

διαθέσιμης καλλιεργήσιμης γης ανέρχεται στα 3,714 τ.μ. 

 Το πρότυπο της θέσης-λιμάνι και της πολύ κοντινής στην πρώτη, θέσης στην 

ενδοχώρα -που πιθανόν επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο- σημειώθηκε στην Πρώιμη Μινωική 

ΙΙ-ΙΙΙ και εξακολουθεί να υφίσταται στην Μέση Μινωική περίοδο (Χάρτης 35).  

 

 
     Χάρτης 35: Ανάλυση της δαπάνης απόστασης από τις μεγαλύτερες θέσεις της Μέσης  

     Μινωικής Ι-ΙΙ περιόδου 

 

 Η ανάλυση δαπάνης απόστασης της VK6/8 περιλαμβάνει στη χρονική της εμβέλεια 

(30 λεπτών) όλες τις θέσεις του Βροκάστρου (VK1, VK3, VK7, VK12),  του Αγίου Φανουρίου 
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(Aph2, Aph3, Aph4,6, Aph12) και την θέση PT1 στους Ποταμούς. Η θέση Βρόκαστρο 6/8 

βρίσκεται στο επίκεντρο της καλλιεργήσιμης γης της περιοχής και πολύ κοντά της σε 

απόσταση μόλις 10 λεπτών αναπτύσσονται και άλλες μικρότερες θέσεις όπως η VK7, VK3, 

VK12 και DL1. Οι δυνατότητες αγροτικής καλλιέργειες προσφέρονται στην έκταση των 

0,976 τ.μ. (Χάρτης 36). 

 

 
     Χάρτης 36: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Μέσης  

     Μινωικής Ι-ΙΙ περιόδου 

 

 Αντίστοιχα η θέση TM2, η μεγαλύτερη σε έκταση στην περιοχή του Τζαμαχιού, 

συγκεντρώνει γύρω της και άλλες μικρότερες θέσεις (TM1, TM2, TM3, TM4, TM6/7, TM8,) 

στις αποστάσεις των 10 και 20 λεπτών, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες της 

εύφορης γης. Όλες οι θέσεις της περιοχής εντοπίζονται αυστηρά πάνω και δίπλα στην 

καταλληλότερη για καλλιέργειες γη, αλλά και σε υδάτινους πόρους που εκμεταλλεύονται 

αναλόγως. Ειδικά η θέση TM10, βρίσκεται ακριβώς στα όρια της μισής ώρας από την TM2 

για να κάνει χρήση της αντίστοιχης εύφορης νησίδας γης. Πάνω σε χώρο εξόρυξης ορυκτού 

πλούτου σημειώνεται η θέση TM4. 

 Μια ακόμη θέση που τεκμηριώνεται με την ύπαρξη μιας μεγάλης κατασκευής του 

είδους των «μεγαλιθικών αγροικιών», η Kph5, εντοπίζεται στο επίκεντρο της 

προσφερόμενης  έως 20 μοιρών καλλιεργήσιμης γης. Γύρω της και σε απόσταση 20 λεπτών, 

διάσπαρτες βρίσκονται θέσεις με λιγότερη εύφορη γη στη διάθεσή τους (TS1, TS3, MK1, 
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OL12). Η θέση SK5 για την οποία σημειώνεται η μεγαλύτερη έκταση σ΄αυτή την ομάδα 

θέσεων, βρίσκεται στα όρια της καλλιεργήσιμης γης. 

 

 

6.5.5.4 Χρήση Γης 
  

Η αγροτική εκμετάλλευση συνοδεύεται από κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ειδικά 

στα υψίπεδα. Η φύση των περιοχών αυτών (υψόμετρο, ποιότητα εδάφους, διαθέσιμο νερό) 

τις καθιστά υποψήφιες για καλλιέργειες σιτηρών. Ωστόσο στα εύφορα εδάφη του 

Μεσελερίου, της λεκάνης της Μέσα Κεφάλα και στο πέρασμα με πηγές του Αγίου Γεωργίου, 

σήμερα καλλιεργείται ποικιλία λαχανικών και φρούτων. Ένα μικτό καθεστώς καλλιέργειας 

ελιάς και σιτηρών κυριαρχούσε στην παραλιακή ζώνη σε νεότερες περιόδους, όπως η 

Οθωμανική αλλά και σε σύγχρονες. 

 Η τοπογραφία της περιοχής στο ανατολικό της μέρος, υποδεικνύει ότι 

εγκαταστάσεις κοντά στον Ξεροπόταμο και στους λόφους του Κεντρομούρι επιδίδονται 

περισσότερο σε κτηνοτροφικές ασχολίες. Η ελιά μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεμονωμένες 

περιοχές σ’αυτά τα υψόμετρα. Δημητριακά και αμπέλια ίσως κυριαρχούσαν κατά μήκος 

των βορείων πλαγιών των Σκιναυριών. Στις περιοχές του Προφήτη Ηλία και της Μέσα 

Κεφάλα και σε κάποιες συγκεκριμένες νησίδες εύφορης γης πιθανόν να καλλιεργούνταν 

φρούτα και λαχανικά. 

 

  

6.5.6 Αναλύσεις Ορατότητας 

  

Το οπτικό πεδίο της VK6/8 περιορίζεται στα άμεσα όρια της περιοχής της και προς 

ανατολικά έχει οπτική επαφή με τις θέσεις του Πιρόβολου (PV1, PV3) και KM3. Η θέση 

λοιπόν αν και αναγνωρίστηκε εύκολα κατά την έρευνα και τα όριά της σημειώθηκαν 

ιδιαίτερα εκτεταμένα, ωστόσο φαίνεται ότι η επιλογή θέσης δεν έγινε με κριτήριο την 

εποπτεία της περιοχής και ο περίγυρός της δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος οικιστικά 

(Χάρτης 37).  
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     Χάρτης 37: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση VK6/8  

 

 
     Χάρτης 38: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση ΚΑ1  
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 Η θέση KA1 βλέπει σχεδόν όλες τις θέσεις στην περιοχή του Ιωαννιμίτη, της 

Γκινάρας, του Σπηλίου και μια θέση στον Πρινά και το Καλό Χωριό. Ενώ έχει μια σχετικά 

καλή οπτική εποπτεία των θέσεων της περιοχής, εκείνο που προβληματίζει είναι η έλλειψη 

επαφής με τον Πρινιάτικο Πύργο (Χάρτης 38). 

 Ο Πρινιάτικος Πύργος ωστόσο φαίνεται να «βλέπει» μέρος της θέσης της ΚΑ1, όπως 

επίσης και θέσεις του Ιωαννιμίτη, των Κοπρανών, την ΚΚ6, που υπήρξε παλαιότερο σημείο 

αναφοράς, την περιοχή του Πρινά και τη θέση-βραχοσκεπή PS3 (Χάρτης 39). 

 

 
     Χάρτης 39: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PP1  

 

 Η θέση PT1 στους Ποταμούς είναι ορατή από τη θέση VK1 του Βροκάστρου που 

χαρακτηρίστηκε επίσης οικισμός με κτίρια και λατρευτικού χαρακτήρα (Χάρτης 40).  
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    Χάρτης 40: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση VK1  

 

Σ’ αυτή την περίοδο εμφανίζονται, κατά κοινή ομολογία, τα ιερά κορυφής. Οι 

έρευνες του Peatfield διευκρίνισαν πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με τη φύση των ιερών 

κορυφής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ιεραρχία και για τα ιερά κορυφής: τοπικά ιερά 

(Γιούχτας, Κοφινάς) που ανήκουν σε μικρές κοινότητες. Τα ιερά κορυφής είναι πυκνά 

κατανεμημένα στο κέντρο και στα ανατολικά του νησιού196. 

 Ο Nowicki θεωρεί ότι τα ιερά είναι ένας τρόπος εδραίωσης της δύναμης των 

βασιλικών οικογενειών που γεννήθηκαν στη Μέση Μινωική ΙΒ197. Ίδρυσαν δηλαδή τυπικά 

θρησκευτικά κέντρα στα όρια των επικρατειών τους. Κάθε επικράτεια είχε ένα κύριο 

αγροτικό ιερό σε υψηλό μέρος, είτε σε σπηλιά, είτε σε κορυφή, ή κοντά σε πηγή. Κάθε ιερό 

έχει ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, κάτι που οφείλεται πιθανά στον αριθμό και τη φύση 

των τοπικών θεοτήτων και τους τρόπους με τους οποίους λατρεύονταν198.  

 Ωστόσο η θέση VK1  αν και όντως έχει οπτική επαφή με το άλλο υποτιθέμενο ιερό 

κορυφής στον Πρινά PN1, δεν φαίνεται να εποπτεύει μεγάλο μέρος της περιοχής έρευνας 

παρά μόνο ένα μέρος της στα ανατολικά, την περιοχή του Τζαμαχιού και την περιοχή που 

εκτείνεται δυτικά του Πρινά. 

 

                                                 
196 Peatfield, A.A.D., 1983, The Topography of Minoan Peak Sanctuaries, BSA 78, 273-280. 
197 Nowicki, K., 1991, Some Remarks on the Distribution of Peak Sanctuaries in Middle Minoan 
Crete, Archaeologia 42, 143-145. 
198 Jones, D. W., 1999, Peak Sanctuaries and Sacred Caves in Minoan Crete, Jonsered, SIMA, 156. 



 151

6.5.7 Διακοινοτική Χωροοργάνωση. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
  

Ο τύπος κατανομής των θέσεων σε υψίπεδα φαίνεται ελαφρώς διάσπαρτος σε 

μικρές κοινότητες κοντά σε υδάτινες πηγές (όπως του Ταμαχιού). Σποραδικά μεγάλες 

αγροτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται διεσπαρμένες σ΄αυτόν τον σταθερότυπο κατοίκησης, 

μερικές φορές απομονωμένες (Kph5) ή στο κέντρο ενός μικρού χωριού (VK7, TM7).  Ίσως 

τώρα καθώς το τοπίο κατοικείται πιο εντατικά αρχίζουν να μορφοποιούνται οι πρώτες 

κοινωνικές ανισότητες ιδιοκτησίας και χρήσης γης. Η ύπαρξη παρόμοιων θέσεων 

τεκμηριώνεται με μεγάλα κτίρια που έχουν τον έλεγχο μεγάλων κομματιών γης. Οι μεγάλες 

αυτές αγροικίες πιθανά κατείχαν και έτρεφαν ζώα για το όργωμα και τη μεταφορά αγαθών 

εξοικονομώντας περισσότερο πλούτο199. Ίσως μάλιστα τα αγροτόσπιτα και η εύφορη γη 

τους είναι το αποτέλεσμα μοιράσματος γης των ανακτόρων σε κάποιες οικογένειες που τη 

ζήτησαν μέσω του εμπορίου, ή της εξειδίκευσής τους, ή σε ανταπόδωση υπηρεσιών τους.200 

Μια από τις λειτουργίες των θέσεων που σχετίζονται με τις κατασκευές αυτές ίσως ήταν η 

αποθήκευση της παραγωγής, ή επιτελούσαν το ρόλο ενδιαιτημάτων για τις οικογένειες που 

δούλευαν τη γη αλλά ανήκαν στην οικογένεια που την κατείχε. 

 Αν το ανακτορικό κέντρο της περιοχής ήταν τα Μάλια τότε η παραλιακή ζώνη του 

Ίστρου και η εύφορη κοιλάδα του ίσως υπόκειτο στον έλεγχό τους201 με σημείο αναφοράς 

τον Πρινιάτικο Πύργο (PP1). 

 Σε όλη την Κρήτη η Μέση Μινωική Ι αποτελεί την απαρχή μιας περιόδου με μεγάλη 

πληθυσμιακή εξάπλωση. Η Μινωική πόλη της Κνωσού έφτασε στο μεγαλύτερο μέγεθός της, 

όπως και στη Μεσαρά οι οικισμοί της Εποχής του Χαλκού άγγιξαν τα όρια της μεγαλύτερης 

πυκνότητας. Η ιεραρχία των θέσεων έχει πλέον ξεκάθαρα προσδιοριστεί. Γύρω από τη 

Φαιστό που αποτελεί πολιτειακό κέντρο υπάρχουν πολλοί οικισμοί μεγέθους χωριού, γύρω 

από τα οποία συγκεντρώνονται αγροικίες. Εμφανίζονται θέσεις με εξειδικευμένες 

λειτουργίες, όπως λιμάνια (Κομμός) και ιερά (Κοφινάς). Η ιεραρχία των θέσεων 

αναπτύσσεται καθώς πολλές μικρές θέσεις εντοπίζονται γύρω από μεγαλύτερα κέντρα. 

Αγροτικές κατοικίες, πεζούλες και υδρολογικά φράγματα κάνουν την εμφάνισή τους στη 

Μέση Μινωική ΙΙ202. 

                                                 
199 Manning, S.W., 1994, The emergence of divergence: development and decline on Bronze Age Crete and the 
Cyclades, Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age: 221-270. Sheffield Archaeological 
Monographs 8. 
200 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 98. 
201 Cadogan, G., 1990, The Lasithi Area in the Old Palace Period, BICS 37, 72-74. 
202 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory: A Review, American Journal of Archaeology, 1, 198 και MacGillivray, J. 
A., 1997, The Cretan Countryside in the Old Palace Period, The Function of the 'Minoan Villa' Stockholm, 21-25. 
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 Μελέτες σχετικές για το μέγεθος της περιοχής υπό των έλεγχο του πρώτου παλατιού 

των Μαλίων προτείνουν ότι εκτείνεται από τις Γούρνες προς το Χαμαίζι και περιλαμβάνει 

το Λασίθι, το Μεραμπέλλο και τον Ισθμό της Ιεράπετρας. Οι προτάσεις αυτές ωστόσο 

μπορεί να ευσταθούν αν αντιληφθούμε τις περιοχές αυτές ως εμπορικά σημεία επαφής του 

ανακτόρου, είναι δύσκολο όμως κάτι τέτοιο να προσδιοριστεί και να μεταφραστεί σε 

πολιτικούς όρους203. Επίσης το μινωικό εμπόριο για πρώτη φορά στη Μέση Μινωική Ι 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αιγαίο. 

 Οι μελετητές της Πρώιμης Μινωικής Κρήτης αναπαριστούν μια κοινωνία στο 

κατώφλι των ανακτορικών επιτευγμάτων κάποιων εκλεκτών οικογενειών οι οποίες είχαν 

αναλάβει τον έλεγχο εξειδικευμένων εργαστηρίων. Πρόσφατες κεραμικές αναλύσεις 

επιβεβαιώνουν την εξειδικευμένη φύση της κεραμικής παραγωγής της Μέσης Μινωικής ΙΙ 

και το εμπόριο μακρινών αποστάσεων. 

 Η πολιτιστική εξέλιξη της Πρώιμης Μινωικής Ι εμφανίζεται σταδιακά και με 

σχετικά μετριοπαθές τρόπο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για κοινωνική διαστρωμάτωση στην 

Πρώιμη Μινωική ΙΙ καθώς η ανάπτυξη διακόπηκε στο τέλος της περιόδου από μια 

εκτεταμένη και γενική αναταραχή και την εγκατάλειψη πολλών θέσεων. Η Πρώιμη 

Μινωική ΙΙΙ είναι μια περίοδος απομόνωσης και σύμπτυξης, όπως συμβαίνει στο Αιγαίο 

και την Εγγύς Ανατολή. Περιοχές του νησιού εγκαταλείπονται, κάποιες θέσεις 

ερημώνονται ή συρρικνώνονται, τα ίχνη τοπικού και διεθνούς εμπορίου εξαφανίζονται.  

Είναι δύσκολο να καθοριστεί τι προκάλεσε αυτές τις τάσεις. Ίσως σχετίζεται με την κίνηση 

Ανατολικών λαών προς τις περιοχές του Αιγαίου. Μόνο κατά την Μέση Μινωική ΙΑ η τάξη 

αποκαθίσταται, αυξάνεται ο πληθυσμός και επιτελείται αστικοποίηση και 

κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις, ενώ ανανεώνονται οι εμπορικές επαφές με το Αιγαίο και την 

Εγγύς Ανατολή204. 

 Στην ΠΜΙΙ μορφοποιούνται τα τοπικά χαρακτηριστικά της Μινωικής Κρήτης. Η 

Πρώιμη Μινωική ΙΙΙ είναι η ομαλή μετάβαση και συνέχεια μεταξύ της Πρώιμης Μινωικής 

ΙΙ και Μέσης Μινωικής Ι. Η Μέση Μινωική ΙΑ είναι μια μακρά περίοδο δυναμικών 

εξελίξεων και ανάπτυξης. Αύξηση πληθυσμού σε μεγάλα κέντρα και πιθανότατα αρχής 

συρροής νέων κατοίκων. Οι επιρροές από τον κόσμο της Μεσογείου τεκμηριώνονται πλέον 

από τον αριθμό των εισαγωγών. Κάνουν επίσης την εμφάνισή τους τα ιερά κορυφής και 

κατασκευάζονται τα πρώτα ανάκτορα στην Κνωσό και στα Μάλια205. 

 

 

                                                 
203 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory : A Review, American Journal of Archaeology, 1, 201. 
204 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory : A Review, American Journal of Archaeology, 1, 215. 
205 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory : A Review, American Journal of Archaeology, 1, 214. 



 153

6.6 Μέση Μινωική ΙΙΙ – Ύστερη Μινωική ΙΒ 
 
  
6.6.1 Κατανομή Θέσεων 

Στο εκτεταμένο αυτό χρονικό διάστημα οι θέσεις σημειώνουν αισθητή μείωση από 

89 σε 52. Ακόμη βέβαια προτιμώνται συγκεκριμένες περιοχές κατοίκησης όπως  του Ίστρου, 

Ιωαννιμίτη, Κεντρομούρι, Γαϊτάνι, Ποταμών, Αγίου Φανουρίου, Βροκάστρου, Πιρόβολου, 

Γκινάρας, Καλού Χωριού, Σπήλιου, Προφήτη Ηλία και Πρινά. Οι θέσεις σε υψίπεδα 

εγκαταλείπονται και συγκεκριμένα στις περιοχές Τσιγκούνη, Χωράφια και Σκιναυριά. 

 Σημειώνεται μια σταθερή μείωση των οικισμών σε υψόμετρα 0-50m και αντίστοιχα 

μια αύξηση στο υψόμετρο των 101-200m και 401-500m. Δημιουργείται μια εικόνα 

απόσυρσης από την παραλιακή ζώνη μολονότι οι αλλαγές είναι ανεπαίσθητες. Οι θέσεις 

συνεχίζουν να εντοπίζονται σε μέρη με βόρειο προσανατολισμό στο 37% του συνόλου τους, 

οι νοτίου προσανατολισμού φθάνουν το 19%, οι ανατολικά 12% και οι δυτικά 13%. Γενικά 

επισημαίνεται μια πτώση 56% στον αριθμό των θέσεων, από 52 σε 29 από τη Μέση Μινωική 

ΙΙΙ στην Νεοανακτορική περίοδο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 15: MM III-ΥM I 
Κατανομή Θέσεων βάσει απόστασης από την ακτή 

 
Απόσταση από την ακτή              Σύνολο Θέσεων                                           Ποσοστά 

 0–.5                                                                      9                                                               17 
.51–1.   12   23  

1.1–1.5   7   13  

1.6–2.   5   10  

2.1–2.5   5   10  

2.6–3.   1   2  

3.1–3.5   1   2  

3.6–4.   5   10  

4.1–4.5   4   8  

4.6–5.   2   4  

5.1–5.5   1   2  

5.6–6.   –   –  

6.1–6.5.   –   –  

6.6–7.   –   –  
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 Οι Νεοανακτορικές θέσεις αποτελούνται από μικρούς οικισμούς (VK5, AG2) ή 

απομονωμένες κατασκευές (PI3,PN3:4, Aph10, SO3, GT2, GT3) και ένα νεκροταφείο (KP5). 

Κάποιες θέσεις εξαφανίζονται στις Κοπράνες (IS2, KP2/4, KP5A) και συγκεντρώσεις 

παλαιότερων οικισμών στο Φρουζί (Phr1-3) εγκαταλείπονται. Μια αραίωση των 

εγκαταστάσεων παρατηρείται και στην περιοχή του Ιωαννιμίτη και κατά μήκος των 

παραλιακών ακρωτηρίων. Το πρωτοανακτορικό νεκροταφείο δεν συνεχίζει να υφίσταται 

(KM1A) και μερικοί από τους τόπους κατοίκησης κοντά σε σημαντικούς οικισμούς 

εγκαταλείπονται (PV3, Aph2, Aph4). Πολλές από τις θέσεις στο Τζαμάχι δεν συνεχίζουν να 

προσφέρουν ενδείξεις κατοίκησης. Υπάρχει ωστόσο μια αύξηση στον αριθμό των μικρών 

θέσεων που τεκμηριώνονται με μια κατασκευή, όπως αυτή ενός αγροτόσπιτου. Σε μια μόνο 

περίπτωση στην περιοχή Προφήτη Ηλία – Κάτω Πρινά αναπτύσσεται μια νέα 

συγκέντρωση θέσεων. 

 

 

6.6.2 Χαρακτηριστικά των Θέσεων 
  

Από το σύνολο των θέσεων αναγνωρίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι 17 

οικισμοί, 9 μικροί οικισμοί, 5 μικροί οικισμοί ή τόποι κατοίκησης, 14 τόποι κατοίκησης, 1 

θέση λατρευτικού χαρακτήρα, 1 νεκροταφείο, 3 θέσεις αδιευκρίνιστου χαρακτήρα. Οι 

μεγάλοι οικισμοί αν και μειώνονται είναι κάποιοι από την προηγούμενη περίοδο που 

συνεχίζουν να υφίστανται και παρουσιάζουν μια ομοιόμορφη κατανομή στο τοπίο της 

έρευνας (Χάρτης 41).  

 

Πίνακας 16: MM III-ΥM I 
Κατανομή Θέσεων βάσει υψομέτρου 

 
Υψόμετρα                                               Σύνολο Θέσεων                                     Ποσοστά  
  
 
                 0–50                                                     9                                                               17 

  51–100   9   17  
  101–200   13   25  
  201–300   9   17  
  301–400   2   4  
  401–500   8   15  
  501–600   2   4  
  601–700   –   –  
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Χάρτης 41: Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ – Ύστερη 

Μινωική Ι περίοδο 

 

Η εξαφάνιση των παρακείμενων στους μεγάλους οικισμούς, οικισμών τεκμηριώνει 

μια συρρίκνωση και σύμπτυξή τους  υποδεικνύοντας  μια νέα μορφή οργάνωσης του 

χώρου που πιθανότατα απορρέει από μεταβολές κοινωνικού ή οικονομικού τύπου. 

Εντοπίζονται ακόμη κάποιοι μικροί οικισμοί γύρω τους αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

φαίνεται  να συνεχίζεται ο σταθερότυπος της Μέσης Μινωικής Ι-ΙΙ περιόδου.  Οι μικροί 

αυτοί οικισμοί και η διάσπαρτη κατανομή τους στο τοπίο παρουσιάζει μια τάση 

απομόνωσης από τις μεγαλύτερες θέσεις. 

 

 

6.6.3 Μεταβολές στην κατανομή κατοίκησης  
  

Κατά τη Μέση Μινωική περίοδο χάνουμε τα ίχνη πολλών μικρών θέσεων τόσο από 

την παραλιακή ζώνη όσο και από τα υψίπεδα της ενδοχώρας. Πρόκειται για πολλές μικρές 

θέσεις και τόπους κατοίκησης κοντά σε μεγαλύτερους οικισμούς, οι οποίοι παραμένουν. 

Εξαφανίζονται λοιπόν 9 οικισμοί και 13 μικρότεροι οικισμοί, 21 τόποι κατοίκησης, 4 θέσεις 

αδιευκρίνιστου χαρακτήρα και 2 νεκροταφεία.  

 Οι ελάχιστες, 7 τον αριθμό, νεοεμφανισθείσες θέσεις φαίνεται απλώς να 

αντικαθιστούν κατά τόπους τις πολλές μικρές θέσεις που εξαφανίστηκαν, μια για κάθε 
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ομάδα θέσεων γύρω από μεγαλύτερο οικισμό (VK5 κοντά στη μεγάλη θέση VK6/8, KP5 

κοντά στην KA1), ή εντοπίζονται τελείως αποκομμένες κυρίως στην ενδοχώρα και σε 

υψηλά υψόμετρα (SO3, GT3, GT2, PI3). 

 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης της κοντινότερης γειτνίασης χαρακτήρισε για άλλη 

μια φορά την κατανομή των θέσεων ομαδοποιημένη. 

 

 

6.6.4 Η Εκμετάλλευση των Διαθέσιμων Πόρων  

6.6.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 

 

Πίνακας 17: Ταξινόμηση Θέσεων 

 

 

6.6.4.2 Ανάλυση Cost Allocation 
  

Η Μέση Μινωική ΙΙΙ- Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ και οι μεγάλες θέσεις που τη 

χαρακτηρίζουν εξακολουθούν να διαμορφώνουν μια παρόμοια κατανομή περιοχών. Το 

μόνο που διαφοροποιείται είναι η θέση της ανατολικής περιοχής που αντικαθίσταται από 

τη θέση Aph3, η οποία εντοπίζεται πιο κοντά στην παραλιακή ζώνη (Χάρτης 42).  

 

Ομάδα 1: σύνολο: 3.95; MΟ.: .15 εκ.  
  .01, .01, .03, .04, .04, .06, .06, .08, .08, .09, .09, .1, .12,  
  .13, .15, .18, .2, .2, .21, .23, .25, .28, .3, .3, .35, .36  
Ομάδα 2: σύνολο: 4.94; MΟ: .62 εκ.  
  .45, .48, .49, .56, .6, .7, .8, .86  
Ομάδα 3: σύνολο: 8.2; MΟ: 1.17 εκ.  
  1., 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3  
Ομάδα 4: σύνολο: 7.1; MΟ.: 2.36 εκ.  
  1.6, 2.3, 3.2  
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     Χάρτης 42: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Μέσης  

     Μινωικής ΙΙΙ – Ύστερης Μινωικής Ι περιόδου 

 

 Από την κατοίκηση της Πρωτοανακτορικής περιόδου προέκυψαν 4 ομάδες. Αυτή η 

διαίρεση περιλαμβάνει απομονωμένους τόπους κατοίκησης ή αγροικίες, συγκεντρωμένα 

αγροτόσπιτα και μεγαλύτερα χωριά, αλλά και τοπικά κέντρα αναφοράς. Το μέγεθος των 

μεγαλύτερων θέσεων ξεκινά από 22500 έως 32000τ.μ. Οι δυο θέσεις PP1 και ΚΑ1 

εξακολουθούν να υφίστανται και σε αυτή την περίοδο, ως δυο από τις τρεις μεγαλύτερες 

θέσεις. Η νέα μεγάλη θέση, η Aph3, βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου. Σε ότι 

αφορά τον εντοπισμό της θέσης Aph3 στην ευρύτερη περιοχή της, θα παρατηρούσαμε μια 

μετακίνηση του σημείου αναφοράς από θέσεις της ενδοχώρας προς την παραλιακή ζώνη, 

συγκρίνοντάς τες με τις αντίστοιχες μεγαλύτερες θέσεις των δυο προηγούμενων περιόδων 

PT1 και VK6/8.  Η Aph3 έχει στα όρια της έκτασής της ένα πηγάδι και εντοπίζεται 

ανάμεσα σε δυο ρέματα που εποχιακά τουλάχιστον τροφοδοτούσαν την περιοχή με νερό. 

Επίσης στην άμεση περιοχή γειτνιάζει με άλλους δυο μικρούς οικισμούς (Aph11, Aph1) και 

τόπους κατοίκησης (Aph10, PT2). 

 

6.6.4.3 Ζώνες κοινοτικής εκμετάλλευσης  
  

Με την εφαρμογή του allocation παρατηρούμε μια διατήρηση της εικόνας 

κατανομής των περιοχών από την προηγούμενη περίοδο με την έννοια ότι παραμένουν 
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σταθερά σημαντικά, τουλάχιστον από την άποψη της έκτασης, η θέση-λιμάνι PP1 και η 

θέση KA1 κοντά στην είσοδο της κοιλάδας του Ίστρου, ενώ η VK6/8 αντικαθιστά την PT1 

στην ίδια γεωμορφολογική ενότητα, στην περιοχή του Ξεροπόταμου.  

 Η μεγάλη θέση του Κάτω Άρνικου KA1 συμπεριλαμβάνει στην περιοχή της άμεσης 

πρόσβασής της σε μισή ώρα όλες τις θέσεις του Καλού Χωριού που εκτείνονται προς το 

νότο, την ενδοχώρα, μέχρι τα όρια του Σπηλίου και του Προφήτη Ηλία. 

 Το πρότυπο της θέσης-λιμάνι και της πολύ κοντινής στην πρώτη, θέσης στην 

ενδοχώρα -που πιθανόν επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο- σημειώθηκε στην Πρώιμη Μινωική 

ΙΙ-ΙΙΙ και εξακολουθεί να υφίσταται στην Μέση Μινωική περίοδο.  

 Σε απόσταση 20 λεπτών από τη θέση Aph3 απέχουν οι θέσεις EN3, PT1, Aph1. Στα 

όρια της μισής ώρας βρίσκονται οι θέσεις VK1, VK5, VK6/8, PT1, ενώ οι εκτάσεις της εν 

δυνάμει καλλιεργήσιμης γης έχουν ως εξής: Aph3: 0,953τ.μ, ΚΑ1: 3,714τ.μ., PP1: 4,159τ.μ., 

TM2: 0, 193τ.μ., PI2 : 1,525τ.μ. (Χάρτης 43).  

 

 
     Χάρτης 43: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Μέσης  

     Μινωικής ΙΙΙ – Ύστερης Μινωικής Ι περιόδου 
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6.6.4.4 Χρήση Γης 
  

Η κύριες καλλιέργειες της τοπικής αγροτικής παραγωγής αυτής της περιόδου ήταν 

τα σιτηρά συνοδευόμενα από την καλλιέργεια ελιάς και αμπελιού. Τα ελαφριά χώματα των 

περισσότερων περιοχών ήταν ιδανικά για τέτοιου τύπου καλλιέργειες, ενώ περιοχές με 

περισσότερες υδάτινες πηγές πιθανόν χρησιμοποιούνταν για λαχανόκηπους και 

καρποφόρα δέντρα. Η κοιλάδα του Ίστρου ίσως ήταν το ιδανικό περιβάλλον για την 

παραγωγή λιναριού, μια σημαντική σοδειά για τα ανακτορικά κέντρα206.  

 

 

6.6.5 Αναλύσεις Ορατότητας 
  

Ο Πρινιάτικος Πύργος (PP1) «βλέπει» μέρος της θέσης της ΚΑ1, όπως επίσης και 

θέσεις του Ιωαννιμίτη, των Κοπρανών, την ΚΚ6, που υπήρξε παλαιότερο σημείο αναφοράς, 

την περιοχή του Πρινά και τη θέση-βραχοσκεπή PS3. Είναι μάλιστα ορατή και η θέση, 

πιθανό ιερό κορυφής VK1 (Χάρτης 44). 

 

 
     Χάρτης 44: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PP1 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  

     Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 

                                                 
206 Foxhall, L., 1995, Bronze to Iron: Agricultural Systems and Political Structures in Late Bronze Age and Early 
Iron Age Greece, BSA 90, 243. 
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Η θέση KA1 βλέπει σχεδόν όλες τις θέσεις στην περιοχή του Ιωαννιμίτη, της 

Γκινάρας, του Σπηλίου και μια θέση στον Πρινά και το Καλό Χωριό. Ενώ έχει μια σχετικά 

καλή οπτική εποπτεία των θέσεων της περιοχής, εκείνο που προβληματίζει είναι η έλλειψη 

επαφής με τον Πρινιάτικο Πύργο. 

 Από την ανάλυση ορατότητας της θέσης Aph3 προκύπτει η περιορισμένη οπτική 

της εμβέλεια καθώς βλέπει μόνο την άμεση περιοχή του Αγίου Φανουρίου μια μικρή 

περιοχή του Ιωαννιμίτη και κάποια παραλιακά σημεία ακριβώς στα βόρειά της (Χάρτης 

45). 

 

 
     Χάρτης 45: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση Aph3 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  

     Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 

 

 Από τα μεμονωμένα κτίρια – παρατηρητήρια, που έχουν σημειωθεί από τους 

ερευνητές του Βροκάστρου έχουμε τις εξής αναλύσεις ορατότητας: 

 

Aph10: Η θέση αυτή βλέπει ένα μέρος του μονοπατιού που περνά κοντά από θέση του 

Πιρόβολου και οδηγεί κατά μήκος του Ξεροπόταμου στην παραλιακή ζώνη (Χάρτης 46). 
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Χάρτης 46: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση Aph10 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ – 
Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
 

GN1.1: Η οπτική εμβέλεια του κτιρίου της θέσης αυτής συμπεριλάμβανε το κομμάτι του 

καλντεριμιού που οδηγούσε από θέση του Βροκάστρου (VK5) στο Κάτο Αρνικό (ΚΑ1) 

(Χάρτης 47).  

 

 
        Χάρτης 47: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση GN1.1 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  
       Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
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GT3: Βλέπει την αντίστοιχου χαρακτήρα SO3 και πιθανά το δρόμο που τη συνέδεε με αυτή 

(Χάρτης 48). 

 
     Χάρτης 48: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση GT3 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  

     Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 

 

KK7: Βλέπει την πεδιάδα του Ίστρου, την γειτονική της ΚΚ6, τις παραλιακές θέσεις του 

Ιωαννιμίτη, θέση του Βροκάστρου VK5, και του Σπήλιου SP1A, και του Πύργου PR2 

(Χάρτης 49). 
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     Χάρτης 49: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση KK7 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  
    Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
 

ΚΜ1: Βλέπει μόνο τη γειτονική της ΚΜ2 και το Βρόκαστρο VK1 και μέρος του μονοπατιού 

στα ανατολικά της που οδηγεί από τις θέσεις της ενδοχώρας προς τη θάλασσα (Χάρτης 50). 

 
     Χάρτης 50: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση KM1 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  
     Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
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PI3: Βλέπει μέρος του δρόμου που οδηγεί από Πρίνα σε Μεσελέροι, τη θέση PN1 και τη 

διαδρομή που οδηγεί προς το βορρά στη θέση PN3.1 (Χάρτης 51). 

 
Χάρτης 51: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PI3 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ – 
Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 

 

PN3.4: Βλέπει την PI3 και την κοιλάδα του Ίστρου (Χάρτης 52). 

 
Χάρτης 52: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PN3.4 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ – 
Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
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PT2: Βλέπει SO3, PV1, TM6/7, σημαντικές θέσεις και μέρη των διαδρομών που οδηγούν 

από την μια στην άλλη (Χάρτης 53). 

 
        Χάρτης 53: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PT2 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  
       Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
 

SP2: Βλέπει τη θέση KA1 και IS2 και μέρος της κοιλάδας του Ίστρου (Χάρτης 54). 

 
        Χάρτης 54: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση SP2 κατά τη Μέση Μινωική ΙΙΙ –  
        Ύστερη Μινωική Ι περίοδο 
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6.6.6 Διακοινοτική Χωροοργάνωση. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
  

Σημειώνεται συνολική μείωση του αριθμού των θέσεων και ελαφρά απόσυρση από 

την ακτή αλλά και τις απόμακρες περιοχές των υψιπέδων της περιοχής. Είναι ωστόσο 

διαπιστωμένο ότι ο μέσος όρος έκτασης των θέσεων μεγαλώνει από αυτό της προηγούμενης 

περιόδου. Η πυκνότητα των οικισμών δεν είναι αντίστοιχη της πυκνότητας της 

προηγούμενης περιόδου αλλά είναι το ίδιο εκτεταμένη. Χαρακτηριστικό του αγροτικού 

τοπίου είναι η ύπαρξη απομονωμένων αγροτικού χαρακτήρα κατασκευών (Aph10, GN1:1, 

GT2, GT3, KK7, KM1, PI3, PN3:4, PT2, PT4, SO3, SP2, TS1). Πρόκειται για μικρά μονόχωρα 

κτίρια ή μικρές πολύχωρες κατασκευές πιθανά εποχιακά ή μόνιμα κατοικούμενες. Σε 

τέτοιου τύπου κατοικίες έχουν αναφερθεί και άλλοι ερευνητές όπως οι Haggis207, Hood208, 

Cadogan209. Τα κτίρια αυτά φαίνεται να συνδέονται με διαδρομές και βρίσκονται κοντά σε 

γόνιμη γη και πηγές. ‘Έχουν ερμηνευθεί ως οχυρά ή σταθμοί παρατήρησης που 

προστατεύουν τις διαδρομές στις οποίες βρίσκονται πολύ κοντά210.  

 Ο Cadogan προτείνει ότι τα μεγάλα αγροτόσπιτα αποτελούσαν μέρος ενός 

διοικητικού συστήματος σχεδιασμένο για να συγκεντρώνει και να ανακατανέμει την 

παραγωγή211. Η παρουσία τους αλλά και η μείωσή τους σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο αντανακλά την ενοποίηση και εδραίωσή τους για μια πιο οργανωμένη 

εκμετάλλευση του τοπίου. 

  Η εμφάνιση της σύνθετης κοινωνικά και πολιτικά κοινωνίας στην Κρήτη, τα 

πρωτοεμφανιζόμενα ιερά κορυφής στα βουνά, η συνεχής χρήση των τάφων, η 

αστικοποίηση και οι ενδείξεις για εξωτερικές επαφές  είναι χαρακτηριστικά της 

Νεοανακτορικής περιόδου. 

 Τα ανάκτορα λειτουργούσαν ως εξέχουσες θέσεις των αγροτικών επικρατειών, των 

οποίων οι περιοχές πολύ πιθανό να ορίστηκαν από το φυσικό τοπίο212. Με την άνοδο των 

νέων ανακτόρων στη Μέση Μινωική ΙΙΙ – Ύστερη Μινωική Ι σημειώθηκαν σημαντικές 

αλλαγές. Αυτά τα ανάκτορα φαίνεται να διαθέτουν λιγότερους χώρους για αποθήκευση 
                                                 
207Haggis, D. C., 1996, Archaeological Survey at Kavousi, East Crete: Preliminary Report, Hesperia 65, 401. 
208 Hood, S. 1983, The 'country house' and Minoan Society, in Minoan Society, 129-135. 
209 Cadogan, G., 1971, Was there a Minoan landed gentry?, University of London Institute of Classics, Mycenaean 
Seminar 19 May, 367-71. 
210 Tzedakis, Y., Chryssoulaki, S., Voutsaki, S., Venieri, Y., 1989, Les routes minoennes: Rapport préliminaire. 
Défense de la circulation ou circulation de la défense?, BCH 113, 53, 43-75. 
211 Cadogan, G., 1971, Was there a Minoan landed gentry?, University of London Institute of Classics, Mycenaean 
Seminar 19 May, 367-71. 
212 Cherry, J.F., 1984, The Emergence of the State in the Prehistoric Aegean. Proceedings of the Cambridge 
Philological Society, 30, 18-48 και Cherry, J.F., 1986, Polities and Palaces: Some problems in Minoan State 
Formation, Peer Polity Interaction and Socio-political Change, Cambridge, 19-45 και Branigan, K., 1995, Social 
Transformations and the Rise of the State in Crete, Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age. Aegaeum 
12, 1, 33-40 και M. Dabney, 1995,"The Later Stages of State Formation in Palatial Crete", Politeia: Society and State 
in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12] Liège, I: 43-47 και S. W. Manning, 1995, Before Daidalos: The Origins of 
Compex Society and the Genesis of the State on Crete, Ph.D. dissertation; Cambridge. 
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και αναδιανομή και περισσότερους για τελετουργικές δραστηριότητες. Επίσης μικρότερα 

απομονωμένα κτίρια εμφανίζονται με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αλλά 

χωρίς εσωτερικές αυλές, οι οποίες καλούνται «βίλες»213. Τέτοιου τύπου βίλες είναι άλλοτε 

προαστιακές και συγκεντρώνονται γύρω από ανάκτορα όπως η Κνωσός και τα Μάλια. 

Τιμαριωτικές βίλες λειτουργούσαν ως κέντρα σε μικρές πόλεις και βίλες της υπαίθρου ή 

αγροτόσπιτα έστεκαν μόνα τους στο τοπίο. Μερικές βίλες αποτελούνταν από μια 

κατασκευή σχετιζόμενη με μια άλλη απομονωμένη κατασκευή, η οποία υπόκειτο στην 

πρώτη. Επρόκειτο για υποδεέστερες βοηθητικές κατοικίες214. Η έλλειψη ανασκαφών γύρω 

από τέτοιου τύπου κτίσματα κάνει ασαφή την εικόνα μας για το αν στέκουν απομονωμένα 

στην ύπαιθρο. Αντίστοιχες κατασκευές-αγροτόσπιτα στην Αχλαδιά, την Επάνω Ζάκρο, το 

Σκλαβόκαμπο εντοπίζονται στην αγροτική ενδοχώρα σε κάποια απόσταση από μεγάλα 

κέντρα και περιτριγυρισμένα από βοηθητικά κτίσματα και άλλες παρόμοιες κατασκευές215. 

 Διάφορες ερμηνείες έχουν δοθεί για την ταυτότητα των κατοίκων των μικρών 

οικισμών και των αγροτικών οικημάτων. Για μερικούς, ήταν μέλη μιας εύπορης ανώτερης 

τάξης που φορολογείτο από τα ανάκτορα και αποτελούσε κομμάτι του ανακτορικού 

συστήματος αναδιανομής216. Κάποιοι άλλοι προτείνουν ότι πρόκειται για την κατοικία 

κάποιων ανθρώπων που ανήκουν σε μια σεβαστή κοινωνικά τάξη, ίσως είναι γαιοκτήμονες 

και έχουν σχέση με τα  ανάκτορα217. Μπορεί αυτά τα σημεία αναφοράς να τελούσαν και τις 

δυο λειτουργίες ή μέρος τους. 

 Όπως και τα ανάκτορα πολλοί από τους οικισμούς φαίνεται να έχουν μικτές 

οικονομίες που εξαρτώντο από ένα συνδυασμό αγροτικής εκμετάλλευσης, αλιευτικών 

ενασχολήσεων και εμπορίου218. 

 Στις αρχές της Νεοανακτορικής περιόδου λιγότερα ιερά και δη κορυφής 

παραμένουν σε χρήση, μερικά όμως τώρα δέχονται ανακτορικές αφιερώσεις219. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
213McEnroe, 1982, A Typology of Minoan Neopalatial Houses, AJA 86, 3-19 και Walberg, G., 1994, The Function 
of the Minoan Villas, Aegean Archaeology  I, Warsaw, 49-55. 
214 Hitchcock, L.A., Preziosi, D., 1997, The Knossos Unexplored Mansion and the 'Villa-Annex Complex', The 
Function of the 'Minoan Villa, Stockholm, 1-62. 
215 Nixon, L., 1987, Neopalatial Outlying Settlements and the Function of the Minoan Palaces, The Function of the 
Minoan Palaces, Stockholm, 95-98. 
216 Watrous, L. V., 1984, Ayia Triada: A New Perspective on the Minoan Villa, AJ A 88, 123-134. 
217 Cadogan, G., 1971, Was There a Minoan Landed Gentry?, BICS 18, 145-148. 
218 Cullen, Τ., 2001, Aegean Prehistory: A Review, AJA, 1, 398. 
219 Peatfield, A. A. D., 1983, Τhe Topography of Minoan Peak Sanctuaries, BSA 78, 273-280. 
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6.7 Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ – ΙΙΙΒ 
 
6.7.1 Κατανομή Θέσεων  
 
 Οι ενδείξεις για κατοίκηση είναι πολύ λιγότερες σ’ αυτή την περίοδο, ενώ αυξάνουν 

τα τεκμήρια απομονωμένων ταφών. Γενικά το μέγεθος των οικισμών μειώνεται δραματικά 

και περιορίζεται σε μια θέση στα πλαίσια μιας ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία υπήρχαν 

περισσότερες από μια Νεοανακτορικές θέσεις. Τέτοιες τάσεις συρρίκνωσης σημειώνονται 

και από τον Branigan για την περιοχή του Ζίρου220. Η μείωση των θέσεων φθάνει το 62%  

στην περίοδο αυτή.  Οι οικισμοί φαίνεται να συνεχίζουν να προτιμούν την παραλιακή 

ζώνη με μια μικρή αύξηση των ενδείξεων λόγω των τάφων. Οι θέσεις τώρα εμφανίζονται 

πιο αποτραβηγμένες από την ακτή στο Βρόκαστρο και στις Κοπράνες σε προσεκτικά 

επιλεγμένα στρατηγικά σημεία, με καλή ορατότητα στην ακτή και σε μέρος του Ισθμού. 

Μια πτώση κατοίκησης επίσης σημειώνεται στην περιοχή του Πρινά, του Προφήτη Ηλία 

και του Κεντρομούρι. Μερικές θέσεις συνεχίζουν να υφίστανται στην κοιλάδα του Ίστρου.  

 

Πίνακας 18: ΥM IIIA-IIIB 
Κατανομή Θέσεων βάσει απόστασης από την ακτή 

 
Απόσταση από την ακτή  Σύνολο Θέσεων  Ποσοστά Θέσεων 

                              0–.5                                                   7                                                   22 
.51–1.   9   26  
1.1–1.5   6   22  
1.6–2.   3   9  
2.1–2.5   2   6  
2.6–3.   1   3  
3.1–3.5   –   –  
3.6–4.   –   –  
4.1–4.5   2   6  
4.6–5.   2   6  
5.1–5.5   –   –  
5.6–6.   –   –  
6.1–6.5.   –   –  
6.6–7.   –   –  

 

Μιλώντας με πραγματικούς αριθμούς θα λέγαμε ότι σε σχέση με τα υψόμετρα 0-50m 

και 50-100m έχουμε αντίστοιχα και στις δυο κατηγορίες το ποσοστό του 22%, ενώ στα 100-

200 το 36%, στα 200-300 το 22%, στα 400-500m το 6% και το 3% στα 500-600m. Σε ότι αφορά 

τις αποστάσεις από την ακτή ο μέσος όρος είναι 1,5km. Η αύξηση των θέσεων από 21% σε 

26% συμβαίνει στο 0,5-1km από την ακτή. 

Οι προσανατολισμοί των θέσεων συνοψίζονται ως εξής: το 48% βλέπει βορρά, το 

24% δυτικά και το 14% ανατολικά και νότια. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η 

                                                 
220 Branigan, K., 1998, Prehistoric and Early Historic Settlement in the Ziros Region, Eastern Crete, BSA 93, 23-
90. 
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τοπογραφία της παραλιακής ζώνης και της περιοχής του Βροκάστρου και του Αγίου 

Φανουρίου υπαγορεύει το βορρά ως κύριο προσανατολισμό. 

 

Πίνακας 19: ΥM IIIA-IIIB 
Κατανομή Θέσεων βάσει Υψομέτρου 

 
Υψόμετρο                              Σύνολο Θέσεων                                  Ποσοστά Θέσεων 
0–50                                           7                                                               22 
51–100   7   22  
 101–200   8   36  
201–300   7   22  
301–400   –   –  
401–500   2   6  
501–600   1   3  
 601–700   –   –  
       
 

6.7.2 Χαρακτηριστικά θέσεων 

Στο σύνολο των 32 θέσεων, οι 7 χαρακτηρίζονται οικισμοί, 5 μικροί οικισμοί, 4 

τόποι κατοίκησης, 1 ταφή και αντίστοιχα ένα τόπος ταφών και 12 θέσεις αδιευκρίνιστου 

χαρακτήρα. Οι κύριοι οικισμοί φαίνεται ότι επικεντρώνονται κοντά και στην παραλιακή 

ζώνη (EN2, Aph1, Aph3, IS1, AC5, KP5, IM2) με εξαίρεση έναν οικισμό που εντοπίζεται 

στην ενδοχώρα, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία (PI5) (Χάρτης 55).  

 
Χάρτης 55: Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων κατά την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ-
ΙΙΙΒ περίοδο 
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Εντυπωσιακή είναι η απομάκρυνση του κέντρου βάρους κατοίκησης όχι μόνο από 

την παραλιακή ζώνη αλλά και από την ίδια την εύφορη και προνομιούχα περιοχή του 

Ίστρου και του υποτιθέμενου λιμανιού της PP1. Ο διασκορπισμένος τύπος κατοίκησης, η 

συρρίκνωση των περιοχών κατοίκησης, η έκλειψη κατοίκησης σε πολλές από αυτές, 

αποτυπώνει σημαντικές μεταβολές κοινωνικού και κατ’ επέκταση οικονομικού και 

πολιτικού χαρακτήρα. Κάποιες θέσεις μένουν τελείως αποκομμένες και απομονωμένες στο 

τοπίο, απομεινάρια παλαιότερων περιόδων με συνεχή χρήση. Ενδεικτικό είναι επίσης το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης της κοντινότερης γειτνίασης που δίνει την κατανομή 

διασκορπισμένη.  

 

 

6.7.3 Μεταβολές στην κατανομή κατοίκησης 
  

Κατά τη μετάβαση από την Ύστερη Μινωική Ι προς την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ, 

παύουν να υφίστανται 27 θέσεις, εκ των οποίων 10 οικισμοί, 7 μικροί οικισμοί, 6 τόποι 

κατοίκησης, 1 θέση λατρευτικού χαρακτήρα και 2 αδιευκρίνιστου. Πολλές περιοχές 

φαίνεται ότι ερημώνουν όπως αυτή του Τζαμαχιού,  του Γαϊτανιού, των Ποταμών, Μέσα 

Κεφάλα, Σκιναυριά, Πρίνα, Σπήλιο και σε μεγάλη έκταση αυτή του Ιωαννιμίτη. Η 

κατοίκηση επικεντρώνεται για πρώτη φορά στο ανατολικό τμήμα της περιοχής  μελέτης, 

όπου εμφανίζονται λιγότεροι διαθέσιμοι εκμεταλλεύσιμοι πόροι σε ότι αφορά τις 

καλλιέργειες κυρίως. 

 Οι νέες θέσεις της περιόδου αριθμούνται σε 6 και αν αφαιρέσουμε τις 2 που 

χαρακτηρίζονται ταφές τότε οι δυο είναι παραλιακοί οικισμοί (NP1, EN2) και οι άλλες δυο 

είναι θέσεις λίγο πιο αποτραβηγμένες από την παραλία σε μεγαλύτερα υψόμετρα (Aph2: 

140-180m και KP6: 192-198m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171

6.7.4 Η Εκμετάλλευση των Διαθέσιμων Πόρων  

6.7.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 
 

Πίνακας 20: Ταξινόμηση Θέσεων 

 

6.7.4.2 Ανάλυση Cost Allocation 

Στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ - ΙΙΙΒ σημειώνεται για πρώτη φορά ουσιαστική αλλαγή 

στην κατανομή των περιοχών των μεγάλων θέσεων. Εμφανίζεται μια μεγάλη θέση στην 

ενδοχώρα (PI5), η οποία διαφοροποιεί τις ισορροπίες ανατολής-δύσης των προηγούμενων 

περιόδων και εισάγει τη σημασία της ενδοχώρας και του νότου. Εμφανίζεται ωστόσο σε μια 

παρακμάζουσα περίοδο, όπου η κατοίκηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα διεσπαρμένη και 

φθίνουσα (Χάρτης 56).  

 
Χάρτης 56: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Ύστερης 

Μινωικής ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ περιόδου 

 

Ομάδα 1: σύνολο .48; MΟ. .05-.07 εκτ. (.07 εκτ. μαζί με ταφές)  
 .01, .01 (ταφές); .04, .04, .06, .08, .08, .09, .09 (Θέσεις)  
Ομάδα 2: σύνολο 1.17; MΟ. .23 εκτ.  
  .16, .2, .21, .3, .3  
Ομάδα 3: σύνολο 2.25; MΟ. .75 εκτ.  
  .45, .8, 1.  
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Οι μεγαλύτερες θέσεις προκύπτουν από την τρίτη ομάδα κατηγοριοποίησης των 

θέσεων βάσει της τάξης μεγέθους (4.500-8.000τ.μ). Με αυτή την αρχή ξεχωρίζουν δυο θέσεις 

(IS1, PI5) η μια στην περιοχή του Ίστρου και η άλλη στου Προφήτη Ηλία. Υπάρχει ωστόσο 

και μια τρίτη θέση Aph3, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη στην κατηγοριοποίηση της τάξης 

μεγέθους γιατί επρόκειτο για έκταση στης οποίας τα όρια βρέθηκε μεν κεραμική που 

πιστοποιεί τη χρήση της αλλά όχι απαραίτητα και την αντίστοιχη έκτασή της. 

Αποφασίσαμε ωστόσο να τη λάβουμε υπόψη στις αναλύσεις που εφαρμόζουμε για τις 

ζώνες κοινοτικής εκμετάλλευσης γιατί τη θεωρήσαμε σημαντική. Σημαντική με την έννοια 

ότι παρατηρήσαμε την κατοίκηση στην εμβέλεια την περιοχής και διακρίναμε μια 

αξιόλογη πυκνότητα κατοίκησης στην περιοχή του Αφέντη Χριστού σε σχέση με την 

πυκνότητα στην υπόλοιπη περιοχή έρευνας. Η ίδια αυτή θέση είναι μια από τις 

μεγαλύτερες και στην προηγούμενη περίοδο, οπότε ίσως δεν είναι τόσο αφύσικο να 

συνεχίζει η χρήση της αν και συρρικνωμένη σε μέγεθος ή και σημασία. 

 Η IS1 εντοπισμένη στην παραλιακή ζώνη του ΄Ιστρου σε υψόμετρο (20-40m) 

αντικαθιστά σε σημασία όπως υποδεικνύεται από την έκταση εντοπισμού της την θέση ΚΑ1 

στο Κάτω Άρνικο αλλά και τη θέση του Πρινιάτικου Πύργου PP1. Βρίσκεται σε μια 

ενδιάμεση απόσταση, ούτε σε άμεση επαφή με τη θάλασσα αλλά ούτε και πολύ κοντά στην 

είσοδο για την ενδοχώρα. Συνάδει μάλιστα με την νέα τάση κατοίκησης προς τα δυτικά και 

βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου.  

Για πρώτη φορά σ’ αυτή την ιδιαίτερη, ως προς την πυκνότητα και αναγνώριση 

προτύπων, περίοδο διακρίνεται μια μεγάλη θέση τόσο βαθιά στην ενδοχώρα. Πρόκειται 

για τη θέση του Προφήτη Ηλία PI5 στο υψόμετρο των 436-440m αποκομμένη από άλλες 

θέσεις εκτός από έναν μικρό οικισμό στην περιοχή της (PI6). Εντοπίζεται ωστόσο δίπλα σε 

πηγάδι και κοντά σε εποχιακά ρέματα.  

 

 

6.7.4.3 Ζώνες κοινοτικής εκμετάλλευσης 
  

Οι κύριες περιοχές ενδιαφέροντος σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις σ΄αυτή την 

περίοδο μοιράζονται ανάμεσα σε τρεις γεωμορφολογικές ενότητες και καθορίζονται από τα 

τρία πιο σημαντικά «κέντρα αναφοράς» βάσει μεγέθους. Μπορούμε να διακρίνουμε με την 

προβολή της ανάλυσης του allocation, δυο χωρικές ενότητες που μοιράζονται την 

παραλιακή ζώνη, το δυτικό και το ανατολικό  μέρος της περιοχής έρευνας και μια τρίτη 

γεωμορφολογική ενότητα στην ενδοχώρα, όπου διατηρούνται ακόμη σ΄αυτή την περίοδο 

κάποιες εγκαταστάσεις.  
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 Αξιοσημείωτη είναι η απόσταση σε δαπάνη χρόνου ανάμεσα στις δυο θέσεις που 

καθορίζουν τις παραλιακές ενότητες. Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση δαπάνης 

απόστασης οι θέσεις IS2 και Aph3 απέχουν μια ώρα περίπου ενώ γύρω από αυτές και σε 

απόσταση έως και μισής ώρας συγκεντρώνεται η δραστηριότητα κατοίκησης της ζώνης 

εκμετάλλευσής τους. Η δε θέση του Αγίου Φανουρίου, Aph3 σε απόσταση 10 λεπτών έχει τις 

θέσεις Aph2, Aph10, Aph11 και PT2. Σε απόσταση 20 λεπτών από από την Aph3 βρίσκεται 

η Aph1 και σε απόσταση 30 λεπτών οι VK1 και VK5. Αντίστοιχα, η θέση του Ίστρου IS1 σε 

απόσταση 20 λεπτών έχει τις θέσεις των Κοπρανών KP5, KP6, του Πρινιάτικου Πύργου 

PP1, του Κάτω Άρνικου KA1 και σε απόσταση 30 λεπτών τη θέση του Αφέντη Χριστού AC2 

και τις ταφές GN1.2 και AC3. Και οι δυο μεγάλες θέσεις Aph3 και IS1 έχουν στα όρια της 

μισής ώρας την παραλιακή θέση EN2. Τέλος η ζώνη εκμετάλλευσης της θέσης στον 

Προφήτη Ηλία, PI5 περιλαμβάνει σε απόσταση 10 λεπτών έναν μικρό οικισμό PI6 και σε 

απόσταση μισής ώρας τη θέση AG2, του Αγίου Γεωργίου (Χάρτης 57).  

 

 
Χάρτης 57: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Ύστερης 

Μινωικής ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ περιόδου 

 

 Οι εκτάσεις της καλλιεργήσιμης γης όπως υπολογίζονται γύρω από τις μεγάλες 

θέσεις και στην συγκεκριμένη απόσταση του μοντέλου μας στα όρια της μισής ώρας 

κατανέμονται ως εξής: Aph3: 0,953 τ.μ., IS1: 2,348 τ.μ., PI5: 1,946 τ.μ. 
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6.7.4.4 Χρήση Γης 

 

Η μείωση των θέσεων συνεπάγεται και μείωση του πληθυσμού, έτσι κάποιος μπορεί 

μόνο να εικάσει ότι εγκαταλείφθηκε η επιτυχημένη μακρόχρονη εκμετάλλευση της 

περιοχής. Είναι πιθανό λοιπόν περισσότερη γη να χρησιμοποιείται για βοσκή προβάτων ή 

αιγών και σηματοδοτεί τη συνέχιση της κτηνοτροφίας. Τα ανεπαρκή κατάλοιπα των 

εγκαταστάσεων δεν μπορούν να υποδείξουν αντίστοιχα εντατική και εξαπλωμένη 

καλλιέργεια. 

 Την περίοδο που μας απασχολεί το λάδι ήταν από τα πιο σημαντικά εμπορεύσιμα 

αγαθά όπως τεκμηριώνεται από τους τύπους των αγγείων που εξάγονται. Πολλές περιοχές 

της επιφανείας έρευνας ενδείκνυνται για την καλλιέργεια ελιάς221. Στις περιοχές που 

παρουσιάζουν ίχνη κατοίκησης οι σημερινές καλλιέργειες ίσως αποτελούν μια ένδειξη. 

Ελιές, αμπέλια, σιτηρά, λινάρι καλλιεργούνταν σε αντίστοιχα γόνιμα εδάφη κοντά στη 

θάλασσα. 

 

 

6.7.5 Αναλύσεις Ορατότητας 

 

 Η θέση του Ίστρου IS1 έχει πολύ καλή εποπτεία της παραλιακής ζώνης, και του 

ακρωτηρίου Νησί Παντελεήμων NP1, όχι όμως και της θέσης του Πρινιάτικου Πύργου 

PP1, ή του Ηλία το Νησί EN2. Βλέπει επίσης τη θέση της Γκινάρας GN1.2, του Σπηλίου, SP2 

και μέρη των διαδρομών προς την ενδοχώρα (από το Σπήλι προς τον Πρινά και από την 

περιοχή του Καλού Χωριού προς το Μεσελέροι) (Χάρτης 58). 

 

                                                 
221 Rackham, O., Moody, J., 1996, The making of the Cretan landscape, Manchester, 82. 
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Χάρτης 58: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση IS1 

Η θέση του Προφήτη Ηλία PI5, βλέπει την άμεση περιοχή εκμετάλλευσής της προς τα 

νοτιοανατολικά και το μικρό γειτονικό οικισμό PI6 (Χάρτης 59).  

 
Χάρτης 59: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση PI5  
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Η θέση του Αγίου Φανουρίου Aph3 βλέπει την άμεση περιοχή εκμετάλλευσής της 

προς τα βορειοδυτικά, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Αγίου Φανουρίου Aph11 

και του Βροκάστρου, VK1 (Χάρτης 60). 

 

 
Χάρτης 60: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση Aph3  

 

Επίσης έχει οπτική επαφή με την θέση του ακρωτηρίου Ηλία του Νησί, EN2. Η θέση 

του Βροκάστρου VK5, που έχει σημειωθεί ως στρατηγικό σημείο επιλογής θέσης από τους 

ερευνητές της περιοχής, βλέπει κάποια κομμάτια των διαδρομών από Πέσα προς 

Μεσελέροι και από Πιρόβολο προς Τζαμάχι. 

 

6.7.6 Διακοινοτική Χωροοργάνωση  

6.7.6.1 Σταθερότυποι κατοίκησης  

 

 Ο σταθερότυπος κατοίκησης αναγνωρίζεται ως διασκορπισμένος από την ανάλυση 

του GIS. Η μείωση του εύρους του διασκορπισμένου προτύπου κατοίκησης χαρακτηρίζει 

τις προηγούμενες περιόδους και εμφανίζεται ποιο προοδευτικά κατά τα πρώιμα στάδια της 

Μεταανακτορικής περιόδου, αφήνοντας μόνο μια μικρή ένδειξη προτύπου πυκνής 

κατοίκησης στην Πρωτοανακτορική περίοδο. Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία 
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εξαφανίζεται η συγκέντρωση των θέσεων, στο τέλος αυτής της περιόδου. Η μείωση των 

θέσεων στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου είναι μικρότερη αλλά γενικά σημειώνεται 

μείωση του εύρους κατοίκησης στη Νεοανακτορική περίοδο, όπου δεν εμφανίζονται ίχνη 

νέων.  

Το πρότυπο των απομονωμένων μεγάλων αγροικιών και μικρότερων αγροτόσπιτων 

εκλείπει μολονότι η δραστηριότητα σε μερικές θέσεις συνεχίζει στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙ. 

Ωστόσο αυτό το πρότυπο κατά κάποιο τρόπο αναιρείται από μερικές απομονωμένες ταφές 

που πρέπει να αντιπροσωπεύουν τόπους κατοίκησης που δεν έχουν αναγνωριστεί στο 

πεδίο έρευνας αλλά υποδηλώνουν μια συνεχή κατοίκηση τοπίου, πιθανά από πυρηνικές 

οικογένειες  σε διασκορπισμένα στο χώρο αγροτόσπιτα.  

 

 

6.7.6.2 Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
  

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ύστερης Μινωικής ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ είναι ένα μειωμένη 

κατοίκηση με μικρές θέσεις, κυρίως στο βόρειο μισό της περιοχής έρευνας. Πέρα από την 

κατοίκηση που σημειώνεται στην περιοχή του Προφήτη Ηλία πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

πιο εντυπωσιακές αγροτικές θέσεις είναι ελάχιστες Νεοανακτορικές αγροικίες. 

Υποστηρίζεται ότι κατοικούνταν από ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και δεν ήταν υπό τον 

έλεγχο κάποιου μεγάλου κέντρου  της κεντρικής Κρήτης222. 

 

 

6.8 Ύστερη Μινωική ΙΙΙ Γ – Γεωμετρική περίοδος 

6.8.1 Κατανομή Θέσεων 

  

Οι οικισμοί σ΄αυτή την περίοδο κατανέμονται στις περιοχές: Ηλίας το Νησί (EN2), 

Βρόκαστρο (VK1, VK5), Άγιος Φανούριος (Aph3), Ξιβούνι (KK2), Κεντρομούρι (KM2, 

KM1). Οι θέσεις του Αγίου Φανουρίου βρίσκονται στην ίδια ζώνη με του Βροκάστρου. Οι 

σταθερές αξίες στην κατανομή των θέσεων στο χώρο και το τοπίο είναι το πόσιμο νερό και 

η γόνιμη γη.  

 Το Βρόκαστρο είναι η πιο εκτεταμμένη και πιο σταθερή εγκατάσταση, διατηρώντας 

το μεγαλύτερο πληθυσμό. Βρίσκεται στο κέντρο μιας συγκέντρωσης δευτερεύουσας 

σημασίας θέσεων συμπεριλαμβανομένων αυτές του Αγίου Φανουρίου και την παραλιακή 

θέση Ηλίας το Νησί. Αυτή η σταθερότητα διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 8ου αι. π.Χ., όταν 

                                                 
222 MacGillivray J. A., 1997b: The Re-Occupation of Eastern Crete in the Late Minoan II - IIIA1/2 Periods, 275-279. 
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το Βρόκαστρο εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε η θέση στην περιοχή του Ίστρου, στο 

Νησί Παντελεήμων. 

 Η γραμμική αυτή διάρθρωση των θέσεων παραμένει σταθερή μέχρι το τέλος της 

Ύστερης Μινωική ΙΙΙ Γ, αλλά αυτό το πρότυπο κατοίκησης συστέλλεται προς το κέντρο στο 

Βρόκαστρο με εξαίρεση κάποιες οχυρωμένες θέσεις (EN2, GN4). Αυτή η μετατόπιση προς το 

εσωτερικό μπορεί να αντανακλά μια νέα ή συνεχιζόμενη απειλή, ή την άφιξη ενός νέου 

πληθυσμού – και το Βρόκαστρο είναι η πιο αμυντική θέση αυτής της αλυσίδας των θέσεων. 

 Η ποσοστιαία κατανομή των θέσεων ανά περιοχές έχει ως εξής: το 50% στη ζώνη του 

Βροκάστρου και του Αγίου Φανουρίου, το 19% βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη, το 14% 

στα όρια της κοιλάδας του Ίστρου, 8% στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, 6% στην περιοχή 

Κεντρομούρι. 

  Σε ότι αφορά τα υψόμετρα, οικισμοί και ταφές καταλαμβάνουν το 17% της 

παραλιακή ζώνης στα 0-50m, το 19% μεταξύ 101-200m, το 47% μεταξύ 201-300m και το 11% 

πάνω από 300m. Σε όρους απόστασης από την ακτή το 8% βρίσκεται σε απόσταση 0,5 km 

από τη θάλασσα, το 46% μεταξύ 0,5-1km , το 14% μεταξύ 1,6 και 2km, το 3% μεταξύ 2,1-

2,5km, 3% μεταξύ 3,6-4km και 6% μεταξύ 4,6 και 5km Η συγκέντρωση των θέσεων 

εντοπίζεται σε απόσταση 0,5 με 2km από τη θάλασσα. Η μεγαλύτερη αναλογία των θέσεων 

εντοπίζεται στους πρόποδες βόρεια προσανατολισμένων λόφων και κορυφών που βλέπουν 

τη θάλασσα.  

 

Πίνακας 21: ΥM IIIΓ-Γεωμετρική περίοδος 
Κατανομή θέσεων βάσει απόστασης από την ακτή 

Απόσταση από ακτή Σύνολο Θέσεων Ποσοστά Θέσεων 

0–.5 3 8 
51–1. 16 44 

1.1–1.5 7 19 
1.6–2. 5 14 

2.1–2.5 1 3 
2.6–3. 1 3 

3.1–3.5 – – 
3.6–4. 1 3 

4.1–4.5 – – 
4.6–5. 2 6 

5.1–5.5 – – 
5.6–6. – – 

6.1–6.5. – – 
6.6–7. – – 
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Πίνακας 22: ΥM IIIΓ-Γεωμετρική περίοδος 

Κατανομή Θέσεων βάσει υψομέτρου 
 

Υψόμετρα    Σύνολα Θέσεων Ποσοστά Θέσεων 
        0–50            6                               17 
       51–100            2                                6 
      101–200            7                               19 
      201–300          17                               47 
      301–400           4                               11 
      401–500           –                                 – 
      501–600           –                                 – 
      601–700           –                                 – 
 

6.8.2 Χαρακτηριστικά Θέσεων  

Στο σύνολο των 35 θέσεων, αναγνωρίστηκαν 7 οικισμοί, 2 μικροί οικισμοί, 8 τόποι 

κατοίκησης εκ των οποίων οι 4 φέρουν και ταφές, 3 νεκροταφεία, 6 τόποι ταφών και 8 

θέσεις αδιευκρίνιστου χαρακτήρα. Στην περίοδο αυτή παρουσιάζεται ένα πολύ ιδιαίτερο 

πρότυπο κατοίκησης καθώς αυτό επικεντρώνεται στο βόρειο μέρος της έρευνας και 

συγκεκριμένα στην περιοχή του Βροκάστρου και του Αγίου Φανουρίου. Τρεις μεγάλες 

θέσεις εμφανίζονται εκεί (VK1, Aph3, EN2), εκ των οποίων η μια εν δυνάμει λιμάνι (ΕΝ2). 

Το αξιοσημείωτο είναι ο εντοπισμός πολλών ταφών γύρω από τις κυρίως θέσεις και τους 

τόπους κατοίκησης. Η ανάλυση της κοντινότερης γειτνίασης έδειξε ότι ο τύπος της 

κατοίκησης είναι ομαδοποιημένος (Χάρτης 61). 

 
     Χάρτης 61: Η κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων  



 180

  

Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Βροκάστρου γύρω από τη θέση VK1 και VK5 

συγκεντρώνονται μικρότερης σημασίας οικισμοί και ταφές. Οι υπόλοιπες σημαντικές θέσεις 

εντοπίζονται στα ανατολικά και δυτικά σχεδόν όρια σχεδόν της έρευνας (KM1, KM2 στα 

ανατολικά και GN4 στα δυτικά). Ενώ οι πιο νότιες και προς την ενδοχώρα θέσεις του 

Πρινά (PN3) και Αγίου Γεωργίου (AG2) εμφανίζουν ίχνη κατοίκησης αλλά δεν αποδίδεται 

σε αυτές κάποιου ιδιαίτερου χαρακτήρα τύπος κατοίκησης. Το ίδιο αδιευκρίνιστος 

παραμένει και ο τύπος των θέσεων που επιχωριάζουν γύρω και  κατά μήκος της εύφορης 

κοιλάδας του Ίστρου. Φαίνεται ότι το κέντρο βάρους της περιοχής έχει μετατοπιστεί από 

μέρη που προσέφεραν πλούσια καλλιεργήσιμη γη προς ένα περιβάλλον λιγότερο 

προσοδοφόρο και περισσότερο ασφαλές. 

 

 

6.8.3 Μεταβολές στην κατανομή κατοίκησης 
 

 Κατά την περίοδο που εξετάζουμε αν και συνεχίζεται η μείωση των θέσεων 

αριθμώντας 15 θέσεις λιγότερες, οι οποίες εξαφανίζονται ομοιόμορφα από το σύνολο της 

περιοχής έρευνας, θα λέγαμε ότι έχουμε και αρκετές εμφανίσεις νέων σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή ωστόσο. Οι θέσεις των οποίων χάνουμε τα ίχνη ήταν εναπομείνασες της Μέσης 

Μινωικής ΙΙΙ και βρίσκονταν στις περιοχές -αρχίζοντας από την ενδοχώρα- του 

Μεσελερίου, του Προφήτη Ηλία, του Σπήλιου και του Καλού Χωριού. Μια μεγάλη ομάδα 

θέσεων εξαφανίζεται και από την περιοχή του Αγίου Φανουρίου (Aph1, Aph10, Aph11) και 

μια από τους Ποταμούς, PT1. Ακόμη και η παραλιακή θέση του Νησί Παντελεήμων 

εκλείπει για να δώσει ίσως τη θέση και τη σημασία της θέσης και χρήσης της στην 

αντίστοιχα παραλιακή, αλλά λίγο πιο δυτικά, θέση του Ηλία το Νησί (EN2). 

 Όσο για την εμφάνιση των νέων ιδιαίτερη προτίμηση φαίνεται να δείχνουν στα 

υψώματα της περιοχής του Βροκάστρου, όπου εντοπίζονται μαζί με πολλές ταφές. Μια 

σχετική ισορροπία διατηρείται με την νέα θέση στο στρατηγικό σημείο της Γκινάρας, GN4, 

στο Καλό Χωριό KK2 και στον Πρινά PN3, θέσεις που απλώνονται απομονωμένες η μια 

από την άλλη σε όλη την κοιλάδα του Βροκάστρου από βορρά προς νότο καλύπτοντας το 

δυτικό όριο της περιοχής έρευνας. Στα ανατολικά η αντίστοιχη νέα οριακή θέση 

εντοπίστηκε στην περιοχή Κεντρομούρι (KM2). 
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6.8.4 Η Εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων 

6.8.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά ταυτότητας των μεγάλων θέσεων 
 

Πίνακας 23: Ταξινόμηση Θέσεων 

 

 

6.8.4.2 Ανάλυση Cost Allocation 
 

 Η ιδιόμορφη κατανομή των θέσεων αυτής της περιόδου αποτυπώνεται και 

οφείλεται κυρίως στις μεγάλες της θέσεις. Οι θέσεις γενικότερα έχουν μειωθεί σημαντικά σε 

σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, η έμφαση της κατοίκησης δίνεται στο βορρά, σε 

σημεία πιο κοντά στη θάλασσα και σε ιδιαίτερα υψηλά υψόμετρα. Οι περιοχές που 

νέμονται οι τέσσερις θέσεις διατηρούν ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά που 

χαρακτηρίζουν και τις λειτουργίες της θέσης. Η περιοχή του Βροκάστρου (VK1) 

περιορίζεται στη δυσπρόσιτη αυτή γεωμορφολογική ζώνη, η περιοχή του Ηλία το Νησί 

(ΕΝ2) καλύπτει μόνο μέρος της παραλιακής ζώνης, η περιοχή του Αγίου Φανουρίου 

(Aph3) καλύπτει το ανατολικό τμήμα της έρευνας και η θέση GN4 φαίνεται να «ελέγχει» 

για πρώτη φορά στην ιστορία της κατοίκησής της την περιοχή της κοιλάδας του Ίστρου, 

την παραλιακή ζώνη του Ιωαννιμίτη και όσες θέσεις εκτείνονται στην ενδοχώρα (Χάρτης 

62) . 

 

Ομάδα 1: σύνολο .47; MΟ. .078 εκ.  
  .01, .04, .06, .08, .12, .16  
Ομάδα 2: σύνολο 2.1; MΟ..53 εκ.  
  .3, .5, .5, .8  
Ομάδα 3: σύνολο 9.85; MΟ. 2.46 εκ.  
  1.4, 2.25, 2.4, 3.8  
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     Χάρτης 62: Κατανομή των περιοχών γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της Ύστερης  

     Μινωικής ΙΙΙΓ – Γεωμετρικής περιόδου 

 

 Η ταξινόμηση των θέσεων σ΄αυτή την περίοδο συμπεριλαμβάνει τρεις ομάδες 

μεγέθους. Στην τρίτη ομάδα συγκαταλέγονται οι τέσσερις μεγαλύτερες θέσεις του χρονικού 

διαστήματος από την Ύστερη Μινωική ΙΙΙ Γ ως την Γεωμετρική περίοδο. Η έκταση των 

θέσεων αυτών ξεκινά από τα 14400τ.μ. και φθάνει τα 22500τ.μ. Φαίνεται ότι 

συγκεντρώνονται όλες κοντά στην ακτή. Πρόκειται για τις θέσεις: GN4 στην περιοχή της 

Γκιναράς, αποτελεί το πιο δυτικό όριο εγκατάστασης σ’ αυτή την περίοδο, τη θέση Aph3, 

στην περιοχή Αγίου Φανουρίου, είναι η αντίστοιχη ανατολική μεγαλύτερη θέση, τη θέση 

VK1 στην κορυφή του Βροκάστρου και τη θέση EN2 στην χερσόνησο του Ηλία Το Νησί.  

Ειδικά οι δυο τελευταίες θέσεις VK1 και EN2 μπορούν να ιδωθούν κατά το πρότυπο 

της θεωρίας του δυαδικού συστήματος κατοίκησης του Haggis223. Σύμφωνα με αυτό η 

υψηλότερη θέση είναι ο οικισμός-καταφύγιο και η χαμηλότερη, η μόνιμη βάση. Η σχέση 

της κατοίκησης της κορυφής του Βροκάστρου και του λιμανιού του αφορά το μοντέλο δυο 

θέσεων που βρίσκονται αρκετά κοντά και αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της εκμετάλλευσης 

διαφορετικών οικολογικών πόρων. Άλλα παράλληλα που συναντώνται, είναι αυτό της 

                                                 
223 Haggis, D.C., 1992, The Kavousi-Thriphti Survey: An Analysis of Settlement Patterns in an Area of Eastern Crete in 
the Bronze Age and Early Iron Age.  Minneapolis: University of Minnesota Dissertation. 
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Λυττού και της Χερσονήσου, της Κνωσού και του Ηρακλείου, της Απτέρας και της 

Κισσάμου224. 

Η θέση GN4 βρίσκεται σε στρατηγικό αμυντικό σημείο στη δυτική πλευρά της 

Γκινάρας σε υψόμετρο 100m περίπου. Είναι σύγχρονη με τις Γεωμετρικές-

πρωτογεωμετρικές φάσεις του Βροκάστρου και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτή 

γιατί «φρουρούσε» τη δυτική πρόσβαση στην περιοχή αλλά και επειδή είχε εύκολη 

πρόσβαση στην κοιλάδα του Ίστρου. 

 

 

6.8.4.3 Ζώνες κοινοτικής εκμετάλλευσης  
  

Έχοντας ως σημεία αναφοράς τις τέσσερις μεγάλες θέσεις της περιόδου ορίζονται 

αντίστοιχες γεωμορφολογικές ενότητες δράσης και επιρροής από την ανάλυση κατανομής. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπραγματευόμαστε μια πολύ ιδιαίτερη και μεταβατική 

περίοδο με ότι αυτό συνεπάγεται στα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα που τη διέπουν.  

Η θέση GN4 έχει στα γεωμορφολογικά της όρια ολόκληρη τη δυτική και νότια 

περιοχή έρευνας μέχρι το Βρόκαστρο. Αυτό πιθανά δεν μπορεί να προβληθεί πάνω σε 

πολιτικούς όρους και να σημαίνει κάτι παραπάνω καθώς η υπόλοιπη διεσπαρμένη 

κατανομή των θέσεων της περιοχής δεν συνάδει σε ένα πολιτικό ή άλλο κέντρο αναφοράς.  

Μελετώντας την περιοχή «επικράτειας» της ανατολικής πλευράς της έρευνας με 

σημείο εκκίνησης και αναφοράς τη θέση του Αγίου Φανουρίου, Aph3, διαπιστώνουμε τα 

όριά της στα δυτικά από τα υψώματα του Βροκάστρου και στα ανατολικά από τα όρια της 

έρευνας. Ωστόσο οι μικροί οικισμοί και τόποι κατοίκησης που συγκεντρώνονται γύρω του 

(Aph2, Aph12, Aph13) δεν αποκλείουν την λειτουργία του, ως ένα μικρό κέντρο αναφοράς 

τουλάχιστον στο επίπεδο που κάποιες μικρότερες κοινότητες φαίνεται να εξαρτώνται από 

αυτό. 

Στην ιδιαίτερη περίπτωση του Βροκάστρου που αναπτύσσεται γραμμικά στα 

υψώματά του με κατεύθυνση Βορρά Νότο, η έκταση της επικράτειας φαίνεται 

περιορισμένη όπως είναι φυσικό λόγω της φύσης του αναγλύφου στο οποίο φαίνεται να 

απλώνονται οι μικροί οικισμοί και οι ταφές του Βροκάστρου. Στο βορρά τα όριά του 

τίθενται από την περιοχή του ΕΝ2. Η «επικράτεια» της μικρής χερσονήσου εκτείνεται στα 

όρια της παραλιακής ζώνης που της επιτρέπουν και τα όρια των άλλων δυο περιοχών 

(GN4, Aph3) αλλά αποκλείει την έξοδο της περιοχής του Βροκάστρου προς τη θάλασσα. Σ’ 

αυτό το σημείο θα ανακαλέσουμε την θεωρία του συστήματος δυαδικής εγκατάστασης, η 

                                                 
224 Perlman, P.J., 1993, Crete in the Classical Period: Piracy, Politics and Patterns of Settlement, AJA 97: 314. 
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οποία αντιλαμβάνεται τους δυο αυτούς οικισμούς ως παράλληλους και συμπληρωματικούς 

κατά την έννοια ότι ο ένας είναι η μόνιμη βάση (ΕΝ2) και ο άλλος προσφέρει ασφάλεια και 

δυνατότητες απομόνωσης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (Χάρτης 63).  

 

 
    Χάρτης 63: Πιθανές ζώνες εκμετάλλευσης γύρω από τις μεγαλύτερες θέσεις της  

    Ύστερης Μινωικής ΙΙΙΓ - Γεωμετρικής περιόδου 

 

Εξετάζοντας και τις ζώνες εκμετάλλευσης που προσφέρονται με όρους δαπάνης 

χρόνου  γύρω από κάθε μεγάλο οικισμό μπορούμε να αποκτήσουμε μια εικόνα και για τις 

δυνατότητες χρήσης γης των επιμέρους αυτών θέσεων και αν και κατά πόσο αυτές 

συνυπολογίζονται και καθορίζουν τον ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό τους ρόλο στο 

άμεσο περιβάλλον της έρευνας. 

Ειδικότερα, η θέση Aph3 στα χρονικά όρια των 10 λεπτών έχει τις γειτονικές της 

θέσεις Aph2, Aph12, Aph13, ενώ στα όρια της μισής ώρας βρίσκονται τόσο η παραλιακή 

θέση EN2, όσο και όλες οι θέσεις του Βροκάστρου. Η Aph3 εντοπίζεται πάνω σε πηγάδι και 

ανάμεσα σε δυο ρέματα και έχει στη διάθεση εκμετάλλευσης 953 τ.μ. καλλιεργήσιμης γης. 

Όσο για τη θέση VK1 έχει παρομοίως στα όρια του μισάωρου τη προαναφερόμενη θέση και 

τους οικισμούς της. Για τους πιο άμεσα γειτονικούς σ΄αυτή τόπους κατοίκησης 

παρατηρούμε ότι δεν απέχουν πάνω από 10 λεπτά οι VK2, VK11 και VK14, οι οποίες 

διαθέτουν ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη γύρω τους και απ’ ότι φαίνεται καθόλου υδάτινες 

πηγές. Στα όρια των 20 λεπτών βρίσκονται οι θέσεις VK3, VK4, VK5, VK9, VK10, VK15 με 
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την μεγαλύτερη σε έκταση διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη γύρω τους καθώς και μια φυσική 

πηγή νερού και τη θέση-νεκροταφείο KP7. Σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκονται και οι 

μικρότερες θέσεις του Αγίου Φανουρίου. Δυο άλλες φυσικές πηγές προς τα νότια 

βρίσκονται σε απόσταση μισής ώρας από το VK1, όπως επίσης και η θέση ταφών KP6. Ο 

μικρός οικισμός VK5 και οι τόποι κατοίκησης σε άμεση γειτνίαση φαίνεται να 

διαχειρίζονται αγροτικά τουλάχιστον την καλλιεργήσιμη γη της περιοχής του Βροκάστρου, 

καθώς η υποτιθέμενα άμεσα συνδεόμενη θέση με το Βρόκαστρο, EN2 έχει στην χρονική 

εμβέλεια άμεσης προσπέλασης των 10 λεπτών, ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη και την 

περισσότερη στα 30 λεπτά στην περιοχή της χερσονήσου του Νησιού Παντελεήμονος. 

 Κατά παράδοξο τρόπο η μεγαλύτερη έκταση καλλιεργήσιμης γης 

συμπεριλαμβάνεται στα χρονικά όρια της μισής ώρας από τη θέση GN4. Όπως έχουμε  ήδη 

σχολιάσει η συγκεκριμένη θέση πιθανότατα τελούσε κυρίως αμυντικής λειτουργίας και δεν 

εκμεταλλευόταν – όχι τουλάχιστον στο έπακρο και στο βαθμό που τις διατίθενται, τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές. Οι εκτάσεις των εν δυνάμει καλλιεργήσιμων εδαφών των 

θέσεων είναι οι ακόλουθες: Aph3: 0,953τ.μ., EN2: 0,694τ.μ., VK1: 0,658τ.μ., GN4: 6,002τ.μ. 

 

6.8.4.4 Χρήση Γης 
  

Οι θέσεις της Ύστερης Μινωικής ΙΙΙΓ–Γεωμετρικής περιόδου στο σύνολό τους, 

εντοπίστηκαν πάνω ή κοντά σε καλλιεργήσιμη γη και υδάτινες πηγές. Το μέσο υψόμετρο 

εντοπισμού τους φθάνει τα 173m, ενώ οι πηγές και τα πηγάδια βρίσκονται περίπου στο 

1km από τους οικισμούς. Χρήζει όμως ειδικής αναφοράς η θέση του Βροκάστρου VK1, που 

εντοπίζεται πολύ μακριά από τα εύφορα καλλιεργήσιμα εδάφη της περιοχής. 

 Η καλά υδροδοτημένη κοιλάδα του Ίστρου, πρέπει να ήταν ιδανική για 

καλλιέργειες λαχανικών, καρποφόρων δέντρων και ελαιόδεντρων. Δημητριακά, όσπρια 

και αμπέλια ίσως ήταν οι κύριες σοδειές της παραλιακής ζώνης και των περιοχών του 

Αγίου Φανουρίου και του Βροκάστρου, οι οποίες προσφέρουν και εκτάσεις για βοσκή. 

Γενικότερα η βοσκή για τις κοινότητες αυτές περιορίζονταν σε τοπικό επίπεδο στις 

Κοπράνες και στις πλαγιές που περιτριγυρίζουν την κοιλάδα του Ίστρου, τα Σκιναυριά και 

τα Σόπατα.   

 

6.8.5 Αναλύσεις Ορατότητας 
  

Ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την άποψη της δυαδικότητας του 

χαρακτήρα του οικισμού της θέσης EN2 και της θέσης του Βροκάστρου, που θεωρείται ο 

συμπληρωματικός της οικισμός, είναι η οπτική επαφή των δυο αυτών θέσεων. Η θέση EN2 
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στη χερσόνησο Ηλία το Νησί έχει στην οπτική της εμβέλεια και την περιοχή του Αγίου 

Φανουρίου (Χάρτης 64). 

 

 
     Χάρτης 64: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση EN2 κατά την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ –  

     Γεωμετρική περίοδο 

 

 Η θέση του Αγίου Φανουρίου Aph3 βλέπει την άμεση περιοχή εκμετάλλευσής της 

προς τα βορειοδυτικά, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Αγίου Φανουρίου Aph11 

και του Βροκάστρου, VK1. Επίσης έχει οπτική επαφή με την θέση του ακρωτηρίου Ηλία του 

Νησί, EN2. 
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     Χάρτης 65: Ανάλυση ορατότητας από τη θέση GN4 κατά την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ – 

     Γεωμετρική περίοδο 

 

 Η θέση της Γκιναράς, GN4 δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της ως στρατηγική καθώς 

έχει την οπτική εποπτεία τόσο της περιοχής του Ιωαννιμίτη στα βορειοδυτικά της, όσο και 

την εποπτεία του ανατολικού κομματιού των θέσεων της έρευνας (Χάρτης 65). Οι θέσεις του 

Πρινιάτικου Πύργου, των Κοπρανών, όπως και ειδικά η θέση του Βροκάστρου VK1 είναι 

ορατές από τη θέση της Γκινάρας. Ορατή είναι και η θέση του Ηλία το Νησί, EN2 και η 

ευρύτερη περιοχή της. Είναι προφανές λοιπόν ότι η θέση GN4 είναι σε οπτική επαφή με 

όλες τις σημαντικές θέσεις της περιόδου που εξετάζουμε και των άμεσων περιοχών τους, 

γεγονός που δικαιολογεί και την στρατηγικής σημασίας επιλογή της θέσης και την 

αντίστοιχη σημασία της χρήσης της. 

 

6.8.6 Διακοινοτική Χωροοργάνωση  

6.8.6.1 Σταθερότυποι κατοίκησης  
 

 Πιθανότατα οι εγκαταστάσεις στις κορυφές του Βροκάστρου υπήρξαν το κέντρο 

μιας πληθυσμιακής κατάληψης του τοπίου, με γραμμικό πρότυπο κατοίκησης. Ίσως είχε να 

κάνει με εποχιακή κατοίκηση των χερσονήσων και σταδιακή μετακίνηση και εγκατάσταση 

σε πιο ψηλά και προστατευμένα μέρη.  Οι θολωτοί τάφοι στο Βρόκαστρο ίσως σχετίζονται 
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με πληθυσμό που έχει τη μόνιμη βάση του εκεί και πιθανά αυξάνει σε μέγεθος με την 

πιθανή άφιξη νέων πληθυσμών225. 

 Ο Coldstream περιγράφει την Πρωτογεωμετρική περίοδο ως μια περίοδο 

ανάκαμψης, ενοποίησης και επέκτασης226. Βέβαια στο Βρόκαστρο δεν μπορεί να προβάλλει 

κανείς το χαρακτηριστικό της ανάκαμψης αλλά η ενοποίηση και επέκταση θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι λαμβάνουν χώρα στο πρώτο κέντρο της Πρωτογεωμετρικής περιόδου.  

 Από την Ύστερη Γεωμετρική ΙΙΙ Γ ο οικισμός της κορυφής κατοικείται παράλληλα με 

το οχυρωμένο μικρό λιμάνι και έναν αμυντικά τοποθετημένο οικισμό που προστατεύει την 

είσοδο στην περιοχή από τα δυτικά. Ο πληθυσμός παραμένει σε επαφή με τη θάλασσα. 

Πρόκειται για ένα τοπίο που οργανώνεται προκειμένου να δώσει τη μέγιστη εκμετάλλευση 

των ντόπιων πηγών και την αντίστοιχη ασφάλεια. Το Βρόκαστρο ως Πρωτογεωμετρικός 

οικισμός αντιπροσωπεύει τον πρώτο συνοικισμό του ντόπιου πληθυσμού. Αργότερα ίσως 

μέρος του συνοικισμού αυτής της κοινότητας μετακινήθηκε προς την ακτή και ίδρυσε την 

πόλη του Ίστρου όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες227. 

 Ο οικισμός στο Ξιβούνι εγκαταλείπεται μετά την Ύστερη Μινωική ΙΙΙ Γ και ίσως οι 

κάτοικοί του μετακινήθηκαν σε πιο υψηλά και ασφαλή υψόμετρα, γύρω από τις κορυφές 

του Βροκάστρου. 

 

6.8.6.2 Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
 

 Η επόμενη περίοδος στην Κρήτη εισάγει μικρές πόλεις-κράτη, συχνά 

διαχωριζόμενες από δύσκολο ανάγλυφο. Η γένεσή τους μπορεί να ξεκινά από αυτές τις 

κοινότητες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε ένα συνδυασμό 

παραγόντων τοποθεσίας, πηγών, βαθμό κοινωνικής συνοχής.  

 Υπάρχουν κάποιες αρχιτεκτονικές ενδείξεις για κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι 

κατασκευές στο βουνό είναι αρκετά μικρές και υποδεικνύουν έναν πυρηνικό τύπο 

οικογενειών. Οι θολωτοί τάφοι ποικίλλουν σε μέγεθος και ποιότητα κατασκευής, στον 

αριθμό και στην ποιότητα των αναθημάτων. 

 Ο Morris θεωρεί ότι η κοινωνία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ήταν ήδη 

ιεραρχική και τα ίχνη της εξέλιξης της πολιτείας μπορούν να ανιχνευθούν στο 12ο αι. 

                                                 
225 Kanta A., 1980, The Late Minoan III Period in Crete. A Survey of Sites, Pottery and their Distribution, Göteborg, 
326. 
226 Coldstream, J.N. , 1991, Knossos: An Urban Nucleus in the Dark Age?, Miceneo all' alto arcaismo dal palazzo 
alla città. Rome, 287-299. 
227 Hayden, B.J., 1995, Rural Settlement of the Orientalizing through Early Classical Period: The Meseleroi 
Valley, Eastern Crete.  Aegean Archaeology 2: 93-144. 
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π.Χ228. Η εξέλιξη αυτή που οδηγεί προς τη δημιουργία πολιτειών σχετίζεται με την αύξηση 

του πληθυσμού κατά τον 8ο αι. π.Χ. και πιθανά την εμφάνιση νέων κατοίκων που μάλλον 

ενσωματώθηκαν φιλικά στον παλαιότερο πληθυσμό.  

 Μιλώντας με πληθυσμιακούς όρους το Βρόκαστρο πρέπει να αριθμούσε 

τουλάχιστον 500 ανθρώπους κατά το διάστημα της μακράς αυτής περιόδου. Αυτή η εικόνα 

είναι ίσως αρκετή για τη γένεση ενός κοινωνικού συστήματος στην οποία ξεχωρίζουν 

κάποια άτομα ή ομάδες ή οικογένειες κύρους229. Ο Haggis δηλώνει ότι υπάρχουν λίγες 

ενδείξεις για μια αριστοκρατική ελίτ, μιλώντας για το Σκουριασμένο και τη Βροντά.  

 Τόσο στο Καβούσι, όσο και στο Βρόκαστρο οι θολωτοί τάφοι είναι ομαδικοί και 

χρησιμοποιούνταν από οικογένειες. Οι πλούσιοι τάφοι δεν διαχωρίζονται με κάποιο 

τρόπο, αλλά η ποικιλία στο είδος την ποιότητα και την ποσότητα μπορεί να υποδεικνύουν 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες οικογένειες του 

οικισμού. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Morris, I., 1991, The Early Polis as City and State, in City and Country in the Ancient World, 25-58, London: 
Routledge και Foxhall, L., 1995, Bronze to Iron: Agricultural Systems and Political Structures in Late Bronze 
Age and Early Iron Age Greece. BSA 90: 239-250. 
229 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the Vrokastro 
Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 159. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο :  
 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  
 
 
7.1 Διαχρονική μεθοδολογική προσέγγιση 
 
7.1.1 Συγκρίσεις Κατανομής Θέσεων 

 

 Μια πρώτη προσέγγιση του στόχου μας για την κατανόηση του ρυθμού και του 

χαρακτήρα εξέλιξης των εγκαταστάσεων αλλά και γενικότερα των τάσεων κατοίκησης σε 

συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο επιχειρείται με τη βοήθεια των στατιστικών μεθόδων. 

Θεωρούμε ότι μετρώντας και υπολογίζοντας τις αποστάσεις και το μέσο όρο τους από το 

σύνολο των θέσεων προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η ακτογραμμή, το ποτάμι και 

οι πηγές σε σχέση με την έκταση και το υψόμετρο εντοπισμού της κάθε θέσης θα 

αποκτήσουμε ένα σταθερά αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε περίοδο και γι΄αυτό το λόγο 

συγκρίσιμο. Επιπροσθέτως χρησιμοποιούμε και τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας 

προτίμησης των γεωλογικών πετρωμάτων σε ότι αφορά την επιλογή θέσεων για τη 

διαχρονική τους παρακολούθηση και σύγκριση. 

Οι πρώτες μετρήσεις υπολογίζονται μετά την ανάκληση του ερωτήματος από τη 

βάση που αφορά τις θέσεις της συγκεκριμένης χρονολογικής περιόδου, τη χρήση τους, την 

έκταση τους, την απόσταση τους από τη θάλασσα και τα υψόμετρα εντοπισμού. Πρόκειται 

για τα στοιχεία καταγραφής της επιτόπιας έρευνας. Ο υπολογισμός τους γίνεται από τα 

αντίστοιχα στατιστικά εργαλεία του λογισμικού προγράμματος της ACCESS.  

 Ειδικότερα επαναλαμβάνονται οι εξής μετρήσεις για το σύνολο των θέσεων κάθε 

περιόδου: 

 

- Μέσος όρος απόστασης από την ακτογραμμή 

- Μέσος όρος έκτασης των θέσεων 

- Μέσος όρος υψομετρικού εντοπισμού των θέσεων  

 

Οι ίδιες μετρήσεις εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό αντίστοιχων αποστάσεων 

των μεγάλων θέσεων. 
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7.1.2 Εγγύτητα σε υδρολογικά στοιχεία 

 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η λέξη «ποταμός» στην Κρήτη γενικότερα δεν 

υποδηλώνει σχεδόν ποτέ μόνιμο ποταμό, ούτε καν εποχικό πολλές φορές. Πρόκειται 

συνήθως για χειμάρρους που έχουν νερό μόνο το χειμώνα και ίσως ούτε και τότε230. Μέρη 

του ποταμού Ίστρου κρατάνε νερό όλο το χρόνο αλλά ο Ξεροπόταμος είναι συνήθως 

στεγνός. Όσο για τις πηγές πολλές από αυτές είναι άνυδρες τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω 

της αλλαγής κλίματος ή και της άρδευσης των σύγχρονων καλλιεργειών. 

 Για τον υπολογισμό του μέσου όρου απόστασης από υδρολογικά στοιχεία 

χρησιμοποιούμε το αντίστοιχο στατιστικό εργαλείο του προγράμματος του GIS (ArcGis 

9.0), (Analysis Tools/Proximity/Near). Επιλέγουμε το χαρακτηριστικό από το οποίο 

θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση, στην προκειμένη περίπτωση τις θέσεις ως Input 

Feature και το αποτέλεσμα προστίθεται ως ένα επιπλέον πεδίο στον πίνακα των ιδιοτήτων 

των θέσεων. Στη συνέχεια από τα Options του πίνακα ζητάμε το μέσο όρο των αποστάσεων 

κάθε θέσης.  

 

- Μέσος όρος απόστασης από ποτάμια 

- Μέσος όρος απόστασης από πηγές 

 

 

7.1.3 Ποσοστιαία κατανομή Γεωλογικών Πετρωμάτων 

 

Η ποσοστιαία κατανομή των γεωλογικών πετρωμάτων στο σύνολο της περιοχής 

έρευνας θα αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης για την ποσοστιαία κατανομή ανά χρονολογική 

περίοδο στην επιλογή εγκατάστασης των θέσεων της περιόδου. Η παρακολούθηση των 

ποσοστών προτίμησης των γεωλογικών πετρωμάτων αποτελεί μια ακόμη παράμετρο της 

οποίας τη βαρύτητα μπορούμε να διερευνήσουμε έχοντας ως σημείο αναφοράς την 

επέκταση των θέσεων, τις ζώνες εκμετάλλευσης και τα χαρακτηριστικά τους όπως 

προκύπτουν από τις αναλύσεις Site Catchment, τον τύπο κατανομής και την κοινωνικό-

πολιτικό δομή που αυτός υπαινίσσεται. Άλλωστε μόνο κατ΄ αυτό τον τρόπο έχει νόημα μια 

τέτοια απόφαση μέτρησης. 

 

                                                 
230 Rackham, O., Moody, J., 1997, The making of the Cretan landscape. Manchester: MUP, 57-58. 
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- Ποσοστιαία κατανομή γεωλογικών πετρωμάτων 

 

Για τη σύγκριση των ποσοστών της επιλογής κατοίκησης κάθε περιόδου κάνουμε 

χρήση του εργαλείου των αναλύσεων «Intersect» του GIS, ώστε να πάρουμε την τομή του 

επιπέδου της γεωλογικής πληροφορίας στην έκταση των θέσεων. Για τον υπολογισμό της 

κατανομής των ποσοστών της γεωλογίας έχει εισαχθεί στο GIS ο αντίστοιχος ψηφιακός 

γεωλογικός χάρτης της περιοχής του οποίου οι ιδιότητες έκτασης και ονομασίας 

αποσπώνται από τη χωρική πληροφορία ώστε να εξαχθούν και να επεξεργαστούν 

στατιστικά από το αντίστοιχο εργαλείο της ACCESS. Για τη σύνοψη των αποτελεσμάτων, 

δηλ. της συνολικής έκτασης που αντιστοιχεί για το κάθε πέτρωμα στη συγκεκριμένη 

περίοδο εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα που μας δίνουν τα Options του πίνακα 

Ιδιοτήτων με την εντολή “Summarize”, επιλέγοντας συνολικά τη στήλη που δίνει τα 

ονόματα των πετρωμάτων και ζητώντας από τις προσφερόμενων επιλογών του εργαλείου 

να μας δώσει το σύνολο “Sum” της περιοχής “Area”, που δεν είναι άλλη από την έκταση 

που καταλαμβάνει κάθε πέτρωμα όσες φορές εμφανίζεται στον πίνακα.  

 

 

7.2 Τάσεις Κατανομής 

 

 Οι 31 θέσεις της ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ εμφανίζουν ένα μέσο όρο έκτασης θέσεων 2.867τ.μ., σε 

ένα μέσο όρο υψομέτρου των 171m και σε μέση απόσταση 1,55km από την ακτογραμμή. 

Στην αμέσως επόμενη περίοδο (ΠΜΙΙ-ΙΙΙ) οι θέσεις αυξάνονται κατά 20 περίπου αλλά η 

απόσταση από την ακτογραμμή παραμένει σχεδόν η ίδια (1,57km) και οι τιμές που κάνουν 

τη διαφορά είναι αυτή του μέσου υψομέτρου που δείχνει ότι μειώνεται στα 155m και του 

μέσου όρου μεγέθους των θέσεων (4.400τ.μ.) που δείχνει μια αύξηση του μεγέθους των 

θέσεων. Ανιχνεύεται δηλαδή και στατιστικά η αυξητική τάση έκτασης των θέσεων αλλά και 

η προτίμηση πιο πεδινών θέσεων, συνεχίζοντας από την προηγούμενη περίοδο με έμφαση 

στην κατοίκηση προς το κεντρικό και βόρειο παραλιακό μέρος της έρευνας. 

 Η μεγάλη αύξηση σε ότι αφορά την κατοίκηση της περιοχής φαίνεται ότι έγινε με 

την ΜΜΙ-ΙΙ περίοδο κατά την οποία οι θέσεις σχεδόν διπλασιάζονται (από 51 σε 93), 

δείχνουν την προτίμηση και για πολύ υψηλά υψόμετρα αυξάνοντας αντίστοιχα το μέσο 

όρο υψομέτρου από 155 σε 216m. Η απόσταση από την ακτογραμμή 2,03km υποδηλώνει 

την επέκταση των κατοίκων και σε πιο νότια μέρη της ενδοχώρας, αλλά ο μέσος όρος της 

έκτασης των θέσεων διατηρείται αναλογικά χαμηλός (4.417τ.μ). Οι θέσεις δηλαδή αν και 

αυξάνονται σε έκταση, δεν μεγαλώνουν. Από την επόμενη περίοδο MMIII-YMIB πρόδηλη 



 193

είναι η μείωση του αριθμού των θέσεων σε 52 (όπως και στην ΠΜΙΙ-ΙΙΙ), διατηρείται ωστόσο 

η κατοίκηση στα ίδια περίπου μέρη έχοντας ως οδηγό την απόσταση από την ακτή που 

παραμένει σε παρόμοια επίπεδα (2,11km) και μεγαλώνει εντυπωσιακά το μέγεθος των 

θέσεων, εφόσον ο μέσος όρος φθάνει τα 5.657τ.μ. με ένα μέσο όρο σχετικά υψηλού 

υψομέτρου (183m). Παύουν να κατοικούνται πολύ υψηλές περιοχές και αυξάνει το μέγεθος 

των θέσεων, καθώς εκλείπουν κάποιες άλλες. 

 Κατά την ΥΜΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ η παρακμή της κατοίκησης συνεχίζεται φθάνοντας εκείνο τον 

ίδιο αριθμό θέσεων της ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ (32). Η απόσταση από την ακτογραμμή υποδεικνύει 

επίσης την έκλειψη πολλών θέσεων στην ενδοχώρα πέφτοντας από 2,11km στα 1,66km. Ο 

μέσος όρος της έκτασης των θέσεων (2.745τ.μ) και το υψόμετρό τους (1,72m) συγκρίνεται με 

αυτό της ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ, όπως προαναφέραμε. Υπάρχει μια τάση αποτράβηξης σε πιο υψηλά 

σημεία το κέντρο βάρος των εγκαταστάσεων πέφτει στο κέντρο και στη βόρεια ζώνη της 

έρευνας. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΥΜΙΙΙΓ-Γεωμετρικής περιόδου 

αντικατοπτρίζονται και στα μετρήσιμα μεγέθη των θέσεων. Οι θέσεις παραμένουν σχεδόν 

οι ίδιες στον αριθμό (35) με της προηγούμενης περιόδου (32), αλλά ο μέσος όρος απόστασης 

από την ακτογραμμή (1,5km) και το μέσο υψόμετρο δίνουν στοιχεία για τάση κατοίκησης 

σε υψηλά υψόμετρα όχι μακριά από την ακτή. Αξίζει να σημειωθεί όμως το μέγεθος των 

θέσεων (5.275τ.μ.) που συγκρίνεται μόνο με αυτό της ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΒ (5.657m). Οι θέσεις 

δηλαδή αν και μεγαλώνουν υπάρχει μια προφανής προτίμηση σε υψηλά υψόμετρα. 

 

Πίνακας 23: Διαχρονικές τάσεις κατανομής των θέσεων 

Χρονική 
Περίοδος 

Αριθμός 
Θέσεων 

MΟ. 
απόστασης  
από ακτή σε 
km 

 MΟ.  (GIS) 
απόστασης  
από ακτή σε 
km 

MΟ. 
έκτασης 
θέσεων σε 
τ.m 

M Ο. 
υψομετρικού 
εντοπισμού 
θέσης σε m 

ΤΝ-ΠΜΙIΑ 31 1,47 1,55 2.867 171 

ΠΜ II-III 51 1,49 1,57 4.400 155 

ΜΜ Ι-ΙΙ 93 1,87 2,03 4.417 216 

ΜΜΙΙΙ– ΥΜ ΙB 52 1,83 2,11 5.657 183 

ΥΜΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ 32 1,6 1,66 2.745 172 

ΥΜΙΙΙΓ– 
Γεωμετρική 
περίοδος  

35 1,27 1,48 5.275 192 
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Γράφημα 1: Γενικές τάσεις κατανομής των θέσεων σε σχέση με την απόσταση από την ακτή 

 

 
Γράφημα 2: Διαχρονική συσχέτιση των μέσων όρων έκτασης όλων των θέσεων 
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 Τα εύφορα εδάφη προσδιορίζουν πολύ συχνά τον οικονομικό χαρακτήρα των 

οικισμών που επιλέγουν την εγκατάσταση πάνω ή κοντά σε αυτά. Κατά την έννοια αυτή 

και επιχειρώντας να διερευνήσουμε τόσο το χαρακτήρα όσο και τη σημασία ή το ρόλο που 

έπαιζαν κάποιες θέσεις στην προϊστορική περίοδο χρησιμοποιούμε το μοντέλο των ζωνών 

κοινοτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή του επιλέξαμε την ομάδα των μεγαλύτερων 

θέσεων που έχει προκύψει για κάθε χρονολογική περίοδο και στηρίζεται στην έκταση 

εντοπισμού των θέσεων. 

 Έτσι ξεκινώντας με την υπόθεση ότι η έκταση των θέσεων προσδιορίζει τη σημασία 

τους, θέλαμε να την ελέγξουμε λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα δαπάνης κόστους. 

Αυτό συνεπάγεται τη δική μας θεώρηση του χρονικού ορίου των 30 λεπτών με αφετηρία τη 

θέση, ως το καταλληλότερο προς εφαρμογή στην τάξη μεγέθους της περιοχής έρευνας, της 

πυκνότητας και της κλίμακας μεγέθους των θέσεων. Στα χρονικά αυτά πλαίσια γύρω από 

τις θέσεις, αναζητήσαμε την διαθέσιμη σε έκταση καλλιεργήσιμη γη, προκειμένου να 

προσδιορίσουμε το χαρακτήρα της ή να δικαιολογήσουμε την έκτασή της πάντα σε 

συνδυασμό με την εξέταση και άλλων παραγόντων, όπως την έκταση, την πυκνότητα και 

την κατανομή των υπολοίπων θέσεων της περιόδου. Κατ’ επέκταση θέλαμε να συγκρίνουμε 

τις διαθέσιμες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης των εκάστοτε μεγάλων θέσεων της κάθε 

περιόδου προκειμένου να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις 

εγκατάστασεις των μεγάλων θέσεων της κάθε περιόδου και αν και κατά πόσο αυτές 

υπαγορεύονται από το τοπίο και τις διαθέσιμες πηγές του ή άλλους κοινωνικούς και 

πολιτικούς παράγοντες. 

 Οι μεγαλύτερες θέσεις κάθε περιόδου και οι ζώνες εκμετάλλευσης που 

διαμορφώθηκαν γύρω από αυτές, υπαγορευμένες από το φυσικό ανάγλυφο, μας δίνουν τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουμε τόσο το άμεσο, μέσα στη ζώνη οικιστικό περιβάλλον όσο 

και τη σχέση του με τις διαθέσιμες πηγές εκμετάλλευσης. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο 

σχέσεων που μπορεί να διαγνωστούν ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεγάλες θέσεις. Οι 

παραπάνω μελέτες λαμβάνουν χώρα τόσο σε συγχρονικό όσο και διαχρονικό επίπεδο.  

 Εξετάζοντας το μέσο όρο απόστασης από την ακτογραμμή των μεγάλων θέσεων 

καθώς και τη συσχέτιση με το μέσο όρο των υψομέτρων στα οποία αυτές κυμαίνονται 

αποκτούμε μια γενική εικόνα των τάσεων κατανομής τους στο τοπίο και το χώρο. 

Επιχειρούμε να δούμε αν είναι ενδεικτικές των γενικών τάσεων κατανομής κάνοντας τις 

ανάλογες συγκρίσεις ανά περίοδο.  

 Αρχίζοντας από την Τελική Νεολιθική-Πρώιμη Μινωική Ι/ΙΙΑ ο μέσος όρος 

εντοπισμού των θέσεων ανεβάζει αρκετά υψηλά τα υποτιθέμενα σημεία αναφοράς (118m), 
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και η απόσταση από την ακτογραμμή (1,3km) δείχνει την τάση των πρώτων κατοίκων να 

εξαπλωθούν και να γνωρίσουν το χώρο και το τοπίο με τις νέες -31 τον αριθμό- θέσεις. Κάτι 

αντίστοιχο αποδεικνύεται με τις μετρήσεις των γενικών τάσεων κατανομής (μ.ο. υψομέτρου 

171m, μ.ο. απόστασης από την ακτογραμμή 1,47km). Η Τελική Νεολιθική-Πρώιμη Μινωική 

ΙΙΑ μαζί με την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ εμφανίζονται με τάσεις κατοίκησης υψηλών 

σημείων καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις από τη θάλασσα. Σε ότι αφορά την έκταση των 

θέσεων στην πρώτη περίοδο εμφάνισης κατοίκησης στην περιοχή, τα μεγέθη είναι τα 

μικρότερα μαζί με αυτά της Ύστερης Μινωική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ σε σχέση με τις υπόλοιπες 

περιόδους.  

 Στην Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ οι μεγάλες θέσεις πια φαίνεται να επιλέγονται 

συνειδητά με κριτήριο την εγγύτητα στη θάλασσα. Ο μέσος όρος των υψομέτρων τους 

μειώνεται αρκετά (από 118m σε 81m), όπως και η μέση απόσταση από την ακτή 0,75km. Οι 

γενικές τάσεις κατανομής των θέσεων  που αυξάνονται από 31 σε 51, δείχνουν να 

διατηρείται η μέση απόσταση από την ακτή στα ίδια περίπου επίπεδα με της προηγούμενης 

περιόδου (1,49km), μειώνεται όμως σημαντικά το μέσο προτιμητέο υψόμετρο κατοίκησης 

(155m από 171m). Αυξάνεται επίσης σημαντικά ο μέσος όρος έκτασης των μεγάλων θέσεων 

(από 13.133τ.μ. σε 20.833τ.μ.) και αντίστοιχα ο μέσος όρος έκτασης όλων των θέσεων (από 

2.867τ.μ. σε 4.400τ.μ). 

 Στη Μέση Μινωική Ι-ΙΙ όπου εντοπίζονται οι περισσότερες θέσεις (93 από 52), 

φαίνεται ότι δεν μεταβάλλονται ιδιαίτερα τα μεγέθη των θέσεων συγκρινόμενα με αυτά της 

προηγούμενης περιόδου καθώς ο μέσος όρος παραμένει σχεδόν ο ίδιος στο σύνολό τους 

(4.417τ.μ. από 4.400τ.μ.) και ανεβαίνει λίγο (από 20. 833τ.μ. σε 22.833τ.μ.) σε ότι αφορά τις 

μεγάλες θέσεις. Σημαντική αύξηση σημειώνεται στη γενική τάση κατοίκησης προς την 

ενδοχώρα όπως δείχνει ο μέσος όρος απόστασης από την ακτογραμμή (1,87km), που δίνει 

και ένα μέσο όρο αρκετά υψηλού υψομέτρου (216m). Σε αντιδιαστολή με τη γενική αυτή 

τάση κατοίκησης οι αναγνωριζόμενες ως μεγάλες θέσεις παραμένουν κοντά στη θάλασσα 

με μέσο όρο απόστασης από αυτή, τα 0,8km. Μόνο το μέσο υψόμετρο των θέσεων 

μεγαλώνει από 81m σε 104m χωρίς να διαταράσσει την ισορροπία της τάσης της περιόδου 

που θέλει την κάλυψη της περιοχής στο σύνολό της αλλά διατηρεί τα σημεία αναφοράς 

κοντά στη θάλασσα.  

 Ο γενικός χαρακτήρας αυτός εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του τοπίου 

παραμένει ο ίδιος και στην Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη Μινωική ΙΒ, όπου οι θέσεις 

μειώνονται από 93 σε 52, καθώς η μέση απόσταση από την ακτογραμμή παραμένει στα ίδια 

επίπεδα (1,83km από 1,87km) με μόνη την ελαφρά διαφοροποίηση στο υψόμετρο (από 

216m στα 183m), που σχετίζεται με την εγκατάλειψη των πολύ ψηλών θέσεων στα πλαίσια 
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μιας γενικής συρρίκνωσης της κατοίκησης. Σημειώνουμε εδώ ότι μειώνεται η μέση 

απόσταση των μεγάλων θέσεων από την ακτή από τα 0,8km στα 0,49m, όπως και το 

υψόμετρο εντοπισμού τους, 82m από 104m. Ειδικότερα για την έκταση όλων των θέσεων 

παρατηρούμε το μεγαλύτερο αριθμητικά μέσο όρο όλων των περιόδων στα 5.657τ.μ. Το ίδιο 

αντανακλάται και στο μέσο όρο έκτασης των μεγάλων θέσεων που ανεβαίνει από 22.833τ.μ. 

στα 26.500τ.μ. Η μείωση των θέσεων πιθανότατα σχετίζεται με μια συσπείρωσή τους και 

μετακίνηση του πληθυσμού σε παλαιότερες θέσεις, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

έκτασής τους. 

 Στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ η μείωση των θέσεων από 52 σε 32, επιφέρει και μια 

σημαντική μείωση στο μέσο όρο έκτασης των θέσεων (από 5.657τ.μ. σε 2.745τ.μ.). 

Ακολούθως μειώνεται και η μέση έκταση των μεγάλων θέσεων από 26.500τ.μ. σε 7.500τ.μ. 

Αυξάνεται ιδιαίτερα ο μέσος όρος απόστασης από την ακτογραμμή (1,59km από 0,49km) 

και ακολούθως το υψόμετρο από 82m σε 224m. Πιθανά κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα 

αντιπροσωπευτικό της τάσης, ειδικά αν πρόκειται για ένα μικρό αριθμό θέσεων από τον 

οποίο προκύπτει ο μέσος όρος. Ενδεικτικά ωστόσο λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν δίνεται 

έμφαση μόνο στην κατοίκηση της παραλιακής ζώνης αλλά υπάρχει έστω και ένα σημείο 

αναφοράς (PI5), που φαίνεται λόγω έκτασης σημαντικό και στην ενδοχώρα. 

Παρακολουθώντας τις τιμές των μέσων όρων στο σύνολο των θέσεων, βλέπουμε ότι 

μειώνεται η απόσταση από την ακτή (από 1,83km στα 1,6km), όπως και το υψόμετρο από 

183m σε 172m. Τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες 

με την Τελική Νεολιθική-Ύστερη Μινωική ΙΙΑ, σε ότι αφορά και στον αριθμό των θέσεων 

που εντοπίζονται, στις εκτάσεις που καταλαμβάνουν, τα υψόμετρα κατοίκησης που 

επιλέγουν αλλά και την τάση κάλυψης του χώρου. 

 Τέλος στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ-Γεωμετρική περίοδο, όπου οι θέσεις παραμένουν  

στα ίδια περίπου ποσοστά (35 από 32) αυξάνεται ιδιαίτερα το μέγεθος των θέσεων (από 

2.745τ.μ. σε 5.275τ.μ.), το ίδιο παρατηρούμε και στις μεγάλες θέσεις (από 7.500τ.μ. σε 

24.600τ.μ.). Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη μέση τιμή του υψομέτρου όλων των θέσεων 

(192m από 172m) και η σχετικά μικρή απόσταση από την ακτογραμμή (1,27km από 1,6km). 

Οι μεγάλες θέσεις βρίσκονται πολύ κοντά στην ακτογραμμή (0,47km από 1,59km) ενώ η 

μέση τιμή υψομέτρου είναι αξιοσημείωτα υψηλή 156,5m. 

 

 

 

 

  



 198

Πίνακας 24: Οι μεγάλες θέσεις και η σχέση τους με την ακτή την έκταση και τις υδρολογικές 

πηγές 

Χρονική 

Περίοδος 

Αριθμός

Θέσεων 

MO. 

απόστασης  

από ακτή 

σε km 

MO 

έκτασης 

θέσεων 

σε τ.μ. 

MO. 

υψομετρικού 

εντοπισμού 

θέσης σε m 

Απόστα

ση από 

ποτάμια  

σε m 

Απόσταση 

από πηγές  

σε m 

ΤΝ-ΠΜΙIΑ 3 
1,30  13.133  118 137 585 

ΠΜ ΙΙ-III 3 0,75 20.833 81 184 632 

ΜΜ Ι-ΙΙ 

 

3 0,8 22.833 104 129 636 

ΜΜΙΙΙ–ΥΜ ΙΒ 3 0,49 26.500 82 160 817 

ΥΜΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ 

 

3 1,59 7.500 224 294 1045 

ΥΜΙΙΙΓ–
Γεωμετρική 
περίοδος  
 

4 0,47 24.600  156,5 214,92 1.121 

 

 
Γράφημα 3: Διαχρονική συσχέτιση υψομέτρων μεγάλων θέσεων και ακτογραμμής  
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Γράφημα 4 : Διαχρονική συσχέτιση μέσων όρων της έκτασης των μεγάλων θέσεων  

 

 

7.3 Αξιολόγηση των Ζωνών Εκμετάλλευσης των Μεγάλων Θέσεων 

 

 Κάνοντας μια συνολική εκτίμηση του αριθμού και των χαρακτηριστικών των 

μεγάλων θέσεων θα λέγαμε ότι είναι σε όλες τις περιπτώσεις τρεις, για κάθε περίοδο που 

μελετάμε, εκτός από την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ-Γεωμετρική, όπου ξεχωρίζουν τέσσερις. Μετά 

την εφαρμογή των ζωνών εκμετάλλευσης και τη μετατροπή τους σε χρονική δαπάνη 

κόστους, υπερθέσαμε στην περιοχή που καλύπτεται σε 30 λεπτά από την κάθε μεγάλη θέση, 

την αντίστοιχη περιοχή που εμφανίζει μόνο τα καλλιεργήσιμα εδάφη με όριο κλίσης τις 20 

μοίρες. Έτσι στάθηκε δυνατό να υπολογίσουμε και την έκταση της καλλιεργήσιμης γης 

στην «επικράτεια» της κάθε θέσης, προκειμένου να συγκρίνουμε αυτές τόσο μεταξύ τους σε 

συγχρονικό επίπεδο όσο και σε διαχρονικό. 

 Κάποιες από τις θέσεις επαναλαμβάνονται από περίοδο σε περίοδο όπως οι PP1, 

KA1, PT1 ή εναλλάσσονται, γεγονός που σηματοδοτεί τη συνέχεια  κατοίκησής τους και 

αποδεικνύει πιθανά τη σημαντικότητά τους. Μερικών από αυτές οι ζώνες εκμετάλλευσης 

αλληλοεπικαλύπτονται καθώς βρίσκονται στα χρονικά όρια που έχουμε θέσει. Μιλώντας 

με αριθμούς και ποσοστά θα λέγαμε ότι οι μεγαλύτερες θέσεις της Τελικής Νεολιθικής-
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Πρώιμης Μινωικής ΙΙΑ, όπως επίσης και της Ύστερης Μινωικής ΙΙΙΑ-ΥΜΙΙΙΒ εμφανίζουν 

τις μικρότερες στο σύνολο εκτάσεις με δυνατότητες εκμετάλλευσης καλλιεργήσιμης γης. 

Πιθανότατα η επιλογή των θέσεων τους δεν ήταν αγροτικά προσανατολισμένη και 

υπαγορεύονταν από άλλες ανάγκες, ίσως αμυντικές. 

 Οι μεγάλες θέσεις όλων των υπολοίπων περιόδων εμφανίζουν μεγαλύτερες εκτάσεις 

(8.300-8.849τ.μ.). Οι πιο εύφορες θέσεις κατά την έννοια της διαθέσιμης καλλιεργήσιμης γης 

γύρω από αυτές, είναι οι : IS2 (3,426 τ.μ.), KA1 (3,714 τ.μ.), PP1 (4,159 τ.μ.), GN4 (6,002 τ.μ.) 

και IS1 (2,348 τ.m). Και οι υπόλοιπες θέσεις διαθέτουν κάποια τμήματα καλλιεργήσιμης γης 

στην εμβέλειά τους (0,658-0,976τ.μ.) πιθανότατα όμως η αγροτική εκμετάλλευση δεν 

αποτελούσε τον μόνο τρόπο βιοπορισμού. Πολλές περιοχές γύρω τους προσφέρονται για 

βοσκή και ίσως η κτηνοτροφία ασκούνταν παράλληλα με κάποιες αγροτικές ασχολίες 

(Πίνακας 25).   

Πίνακας 25: Εκτάσεις καλλιεργήσιμης ζώνη εκμετάλλευσης των μεγάλων θέσεων 

Χρονική Περίοδος Θέσεις 
Έκταση καλλιεργήσιμης γης 
της Ζώνης Εκμετάλλευσης  σε 

km2 (30min) 

Σύνολο καλλιεργήσιμης 
γης μεγάλων θέσεων 
ανά περίοδο σε km2 

IS2 3,426 

KK6 2,096 
ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ 
 

PT1 0,956 

6,478 

PP1 4,159 

KA1 3,714 ΠΜΙΙ-ΙΙΙ 
 

PT1 0,956 

8,829 

PP1 4,159 

KA1 3,714 
ΜΜΙ-ΙΙ 
 

VK6/8 0,976 

8,849 

PP1 4,159 

KA1 3,714 ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΒ 
 

Aph3 0,953 

8,826 

IS1 2,348 

Aph3 0,953 
YMIIIA-YMIIIB 
 

PI5 1,946 

5,247 

EN2 0,694 

VK1 0,658 

Aph3 0,953 

YMIIIΓ-Γεωμετρική 
περίοδος 
 

GN4 6,002 

8,307 
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Γράφημα 5: Διαχρονική συσχέτιση της έκτασης των ζωνών των μεγάλων θέσεων. 

 

 

7.4 Εγγύτητα σε Υδρολογικές πηγές 

 

 Οι πρώτες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βροκάστρου φαίνεται ότι εντοπίζουν 

και εγκαθίστανται κοντά σε ποτάμια ή χειμάρρους διατηρώντας τη μέση απόσταση των 

360m από αυτά, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και με τις φυσικές υδάτινες πηγές. Είναι πιθανό 

η πρόσφατη άφιξη και εγκατάσταση στην περιοχή καθώς και η  εκμετάλλευση του τοπίου 

και του χώρου για τα απολύτως απαραίτητα να μην επέτρεψε την εξαντλητική διερεύνηση 

της περιοχής και των πηγών της. Έτσι οι δυνατότητες που αυτές προσέφεραν να έμειναν 

σχετικά ανεκμετάλλευτες παρατηρώντας ότι  μια μέση απόσταση των θέσεων από αυτές 

είναι κάτι παραπάνω από 1 χιλιόμετρο (1.172m). Στην ίδια περίπου απόσταση (1.163m) 

παραμένουν οι πηγές από τους οικισμούς και στην επόμενη περίοδο (ΠΜΙΙ-ΙΙΙ), παρόλο 

που οι θέσεις αυξάνονται αρκετά, χωρίς επίσης να αλλάζει σημαντικά και η μέση απόσταση 
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από τους χειμάρρους (375,4m). Παρατηρούμε μάλιστα μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη ως 

προς τις αποστάσεις καθώς σημειώνεται μια αμυδρή μείωση της απόστασης από τις πηγές 

και αύξηση τις απόστασης από τα ποτάμια. Η Μέση Μινωική Ι-ΙΙ έρχεται να φέρει την 

ισορροπία καθώς η εκρηκτική αύξηση των θέσεων και άρα επέκτασή τους στο τοπίο και 

πιθανά η πρόθεση πλήρης εκμετάλλευσης όλων των πόρων μειώνει ακόμη περισσότερο 

τους μέσους όρους των αποστάσεων: 317,5m η μέση απόσταση από τους χειμάρρους και 

976m η μέση απόσταση από τις πηγές. 

 Κατά την Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη Μινωική ΙΒ, όπου έχουμε ήδη διαγνώσει μια 

συσπείρωση των θέσεων, με την έννοια ότι πολλές συγκεντρώσεις θέσεων 

αντικαταστάθηκαν από μια, είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα πιο δυνατά κριτήρια για την 

τελική επιλογή αυτής της θέσης είναι η άμεση πρόσβαση σε  νερό και δη χειμάρρους: η μέση 

απόσταση από αυτούς είναι μόλις 271,2m. Σε ότι αφορά τις πηγές η απόσταση από αυτές 

συνεχίζει να μειώνεται (954m).  

 Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η πολύχρονη εγκατάσταση και εκμετάλλευση του χώρου 

και του τοπίου έχει εξοικειώσει τους κατοίκους με αυτό και φαίνεται ότι γνωρίζουν πλέον 

πολύ καλά τις δυνατότητες που τους παρέχει. Οι 32 θέσεις της Ύστερης Μινωικής ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ 

μολονότι κάνουν έκδηλη μια σχετική ύφεση στην κατοίκηση του χώρου, φαίνεται ωστόσο 

ιδιαίτερα συνειδητοποιημένη στην επιλογή των τοποθεσιών. Οι τιμές απόστασης φθάνουν 

το μικρότερο όριο όλων των συγκρινόμενων περιόδων για τους χειμάρρους αλλά και για 

τις πηγές χαμηλώνει ακόμη περισσότερο (882m).  

 Στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ-Γεωμετρική, αυξάνει ανεπαίσθητα η μέση απόσταση από 

τα ποτάμια (298,51m), γεγονός που συνδυάζεται με την επιλογή θέσεων που υπαγορεύεται 

από κοινωνικούς και άλλους παράγοντες. Και εδώ μπορούμε να ανακαλέσουμε την 

ιδιάζουσα περίπτωση επιλογής κατοίκησης της λιγότερο προσοδοφόρας περιοχής του 

Βροκάστρου, που δεν φαίνεται να υπαγορεύεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι 

πηγές ωστόσο φαίνεται ότι σ΄αυτή την περίοδο γνωρίζουν την εκμετάλλευσή τους στο 

έπακρο (η μέση απόσταση από κάθε θέση φθάνει τα 830m), πιθανότατα γιατί είναι ήδη 

γνωστές μετά από την εξαντλητική εκμετάλλευση του τοπίου εδώ και χρόνια αλλά και γιατί 

διαθέτουν νερό αν και εν γένει είναι εποχιακές. 
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Πίνακας 26: Εγγύτητα όλων των θέσεων σε υδρολογικές πηγές 

Χρονική Περίοδος Ποσότητα 
Θέσεων 

Μέση Απόσταση από 
Ποτάμια σε m 

Μέση Απόσταση από 
Πηγές σε m 

ΤΝ-ΠΜΙIΑ 31 360  1.172  

ΠΜ ΙΙ-III 51 375,4  1.163  

ΜΜ Ι-ΙΙ 93 317,5  976 

ΜΜΙΙΙ – ΥΜ ΙB 52 271,2 954  

ΥΜΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ 32 261,44  882  

ΥΜΙΙΙΓ–Γεωμετρική 
περίοδος  

35 298,51  830  

 

 
Γράφημα 7: Διαχρονική συσχέτιση των μέσων όρων απόστασης από τις πηγές 
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7.4.1 Υδρολογία 

 

Οι υδάτινες πηγές αποτελούν συνήθως πόλο έλξης για την εγκατάσταση ανθρώπων, 

ωστόσο παρατηρούμε ότι οι αποστάσεις τους από τις θέσεις ποικίλουν από εποχή σε εποχή, 

αφού πιθανότατα και άλλα ζητήματα χρήσης γης και άμυνας παίζουν το ρόλο τους231.  

Από την Τελική Νεολιθική και Πρώιμη Μινωική Ι-ΙΙΑ, οι θέσεις που εντοπίστηκαν 

στην παράλια περιοχή του Ιωαννιμίτη, δεν βρίσκονταν κοντά σε γνωστή πηγή. Στην 

ενδοχώρα η πιο στενή σχέση θέσης και πηγής είναι αυτή της PT1 και της Βρυσίδας με την 

απόσταση των 200m να χωρίζουν την πηγή από τη θέση. Στην κοιλάδα του Ίστρου, οι 

πρώιμες θέσεις PR2, GN2A, που εντοπίστηκαν στους γύρω λόφους απέχουν από 400m έως 

1km από τις πηγές. Είναι όμως πιο κοντά στο ποτάμι. Επίσης άλλη μια θέση στις 

Περιστερές (PI1) σχετίζεται με μια άνυδρη πηγή σήμερα. Στην ενδοχώρα οι λίγες θέσεις που 

εντοπίζονται απέχουν 200-400m από πηγές (PN3:1). Φαίνεται μάλιστα ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στα πηγάδια που πιθανόν είναι πολύ νεότερα και τις θέσεις. 

Στην Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ, οι εγκαταστάσεις επεκτείνονται στην περιοχή του 

Ιωαννιμίτη και η πιο κοντινή πηγή φαίνεται ότι βρίσκεται στον Πρινιάτικο Πύργο και 

είναι ένα πηγάδι. Άλλωστε αυτή η θέση βρίσκεται και πολύ κοντά στο ποτάμι. Στην 

ενδοχώρα οι θέσεις συγκεντρώνονται στο Κεντρομούρη, κοντά στον Ξεροπόταμο όπου 

εντοπίζονται δυο πηγάδια και πηγές. Μια θέση ξεκινά πάνω από την πηγή στην 

Καβουσανίδα (VK7) και συνεχίζει στους Ποταμούς (PT1), πάνω από τον Ξεροπόταμο και 

την πηγή στη Βρυσίδα. Στις νότιες πλαγιές του Αφέντη Χριστού, η θέση AC4, βρίσκεται 

κοντά σε δυο πηγές. Όσο για το άφθονο νερό που παρέχεται από το ποτάμι του Ίστρου, 

λίγες ενδείξεις υπάρχουν για θέσεις ενώ η μέση απόσταση μεταξύ θέσεων και πηγών είναι 

1km. Πιο νότια, περισσότερες θέσεις συγκεντρώνονται γύρω από την πηγή της Σκαλότας, 

κοντά στο Σταυρό (SK8, SK9/10) και οι αποστάσεις μεταξύ θέσεων και πηγής είναι κατά 

μέσο όρο 200m. Μόνο η θέση TM10 απέχει πάνω από 1.5km από την πηγή στο Ασάρι.  

Η μεγάλη αύξηση θέσεων στη Μεσομινωική Ι-ΙΙ εκμεταλλεύεται πηγές και ποτάμια 

κατά μήκος των πλαγιών στο Τζαμάχι. Οι πέντε Μεσομινωικές θέσεις (TM1-4) απέχουν 

περίπου 100m από τις πηγές. Υπάρχει επίσης συσχέτιση των θέσεων στη Μέσα Κεφάλα και 

στα πηγάδια της περιοχής. Οι θέσεις δε, στους λόφους κοντά στην κοιλάδα του Ίστρου 

απέχουν 500m ή και περισσότερο.  

                                                 
231 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete: Volume 2, The Settlement History of the 
Vrokastro Area and Related Studies, 17. 
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Στο τέλος της Υστερομινωικής Ι οι περισσότερες θέσεις στο Τζαμάχι και τη Μέσα 

Κεφάλα έχουν εγκαταλειφθεί. Η νέα συγκέντρωση θέσεων (PI5, PI6) που βλέπουν τη νότια 

πλευρά του Προφήτη Ηλία βρίσκονται κοντά σε δυο πηγάδια. 

Μια συγκέντρωση θέσεων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού εντοπίστηκε βόρεια της 

πηγής στη Βρυσίδα και κοντά σε ένα πηγάδι. Οι θέσεις στο Φανούριο απέχουν 50-300m από 

το πηγάδι (Aph3, Aph2, Aph11). 

Κατά την Υστερομινωική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ η συγκέντρωση των θέσεων κοντά στη Βρυσίδα 

συνεχίζεται. Η θέση AG2 είναι κοντά σε ένα πηγάδι και μια πηγή ενώ η θέση KM1,2 

συνεχίζει να βρίσκεται κοντά σε δυο πηγάδια. Οι αποστάσεις κυμαίνονται στα 200m από 

τις πηγές αλλά πολλές από αυτές δεν έχουν κοντά τους θέση. 

 Κατά την Υστερομινωική ΙΙΙΓ, οι πηγές στη Βρυσίδα (PT1) και Καβουσανίδα 

(VK6/8) και το πηγάδι στο Φανούριο (Aph3) στο 1km απέχουν σχεδόν το ίδιο από τη θέση 

VK1, στην κορυφή του Βροκάστρου. Έτσι διπλασιάζεται η μέση απόσταση από τη θέση 

στην πηγή. Οι υδάτινες πηγές σ΄αυτή την περίοδο και στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 

απέχουν από τις θέσεις περίπου 1km. 

  

 

7.5 Προτιμώμενα πετρώματα κατοίκησης 

 

 Οι θέσεις της Τελικής Νεολιθικής–Πρώιμης Μινωικής Ι-ΙΙΑ εντοπίζονται κατά κύριο 

λόγο σε λατυποπαγή και κροκαλοπαγή πετρώματα (27%), σε ασβεστολιθικά πετρώματα 

(22%), ακολουθεί η προτίμηση σε μάργες και ψαμμίτες (19%) και σε μάργες (13%). Η γενική 

ποσοστιαία κατανομή των γεωλογικών πετρωμάτων στα όρια της μελετώμενης περιοχής 

παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά της σε λατυποπαγή και κροκαλοπαγή πετρώματα 

(58%), εν συνεχεία σε ασβεστόλιθους (9%), σε μάργες και κροκαλοπαγή πετρώματα (8%) 

και σε μάργες (8%).  

 Η γενική τάση κατανομής των θέσεων φαίνεται να παρακολουθεί τα γενικά 

ποσοστά κατανομής στην περιοχή εκτός από την «προτίμηση» σε μάργες και ψαμμίτες 

(19%) και σε μάργες (13%). 
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Γράφημα 8: Ποσοστιαία κατανομή γεωλογικών πετρωμάτων στο σύνολο της περιοχής. 

 

 
Γράφημα 9: ΤΝ-ΠΜΙ/ΙΙΑ. Εντοπισμός θέσεων και γεωλογία 
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 Κατά την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ, η αύξηση των θέσεων αντιστοιχεί στην αναλογική 

αύξηση της κατανομής τους στα πετρώματα που ούτως ή άλλως καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής μελέτης: δηλαδή τα λατυποπαγή και κροκαλοπαγή 

πετρώματα προτιμώνται σε ποσοστό 29%, και τα ασβεστολιθικά πετρώματα σε ποσοστό 

23%. Οι μάργες (14%) και μάργες και ψαμμίτες (12%) είναι πετρώματα που αν και 

καταλαμβάνουν χαμηλό ποσοστό στο σύνολο των γεωλογικών τύπων της περιοχής έρευνας 

με ποσοστά 8% και 4% αντίστοιχα, φαίνεται όμως ότι επιλέγονται από τις θέσεις σε 

ποσοστά 14% και 12%. Κάποιες θέσεις εντοπίζονται για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο 

σε αλλουβιακά εδάφη καταλαμβάνοντας το 6%, ενώ το ποσοστό στο σύνολο της περιοχής 

είναι (4%). Επίσης το 5% αφορά κατοίκηση σε κροκαλοπαγή πετρώματα, τα οποία στο 

σύνολο της περιοχής καταλαμβάνουν το 3%. 

 

 
Γράφημα 10: ΠΜΙΙ-ΙΙΙ. Εντοπισμός θέσεων και γεωλογία 

 

 Αν και περίοδος κατά την οποία σημειώνονται οι περισσότερες θέσεις  (93) και 

αναλογικά αυξάνεται και το ποσοστό κατοίκησης στα επικρατούντα λατυποπαγή και 

κροκαλοπαγή πετρώματα (41%), παρατηρείται μια μείωση της κατοίκησης σε 

ασβεστολιθικά πετρώματα (17% από 23% της προηγούμενης περιόδου). Αυξάνεται 

σημαντικά ωστόσο -17% από 8%- η κατάληψη τόπων στα οποία αναγνωρίζονται μάργες 

και κροκαλοπαγή πετρώματα. Οι μάργες και οι ψαμμίτες δεν είναι πια προτιμητέα καθώς 
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το ποσοστό τους πέφτει σε σχέση με αυτά της προηγούμενης περιόδου από 14% και 12%, σε 

7% και 8% αντίστοιχα. Τα κροκαλοπαγή παραμένουν στα ίδια περίπου ποσοστά με της 

προηγούμενης περιόδου (6% από 5%). 

 

 
Γράφημα 11: ΜΜ Ι-ΙΙ. Εντοπσμός θέσεων και γεωλογία 

 

 Η μείωση του αριθμού των θέσεων στη Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη Μινωική ΙΒ – από 

93 σε 52- δεν φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό των λατυποπαγών και κροκαλοπαγών 

πετρωμάτων, το οποίο παραμένει υψηλό (42%), αλλά ούτε και αυτό των ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων (16%) σε σχέση πάντα με τα ποσοστά της αμέσως προηγούμενης περιόδου. 

Μείωση σημειώνεται στην προτίμηση μαργών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων (7%) και 

αύξηση στην κατοίκηση σε μάργες και ψαμμίτες (12%) και αμιγώς κροκαλοπαγή 

πετρώματα (10%). 
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Γράφημα 12: ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΒ. Εντοπισμός θέσεων και γεωλογία 

 

 Η συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των θέσεων από 52 σε 32, τελικά αντανακλά 

και στο ποσοστό κατοίκησης λατυποπαγών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων (36% από 

42%). Γι’ αυτό όμως ίσως φαντάζει αξιοσημείωτη η αύξηση των ποσοστών κατοίκησης 

θέσεων σε ασβεστόλιθους (31% από 16%) και μάργες και κροκαλοπαγή πετρώματα (19% 

από 7%). Τα υπόλοιπα εδάφη παρουσιάζουν μια αναλογική με τη μείωση των θέσεων, 

πτώση στα ποσοστά. 

 Τα λατυποπαγή και κροκαλοπαγή πετρώματα καθώς επίσης και οι ασβεστόλιθοι 

παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά κατάληψης από θέσεις με αυτά της προηγούμενης 

περιόδου, η οποία εμφανίζει και παρόμοιο αριθμό θέσεων. Μειώνεται το ποσοστό των 

θέσεων σε μάργες και κροκαλοπαγή πετρώματα (από 19% σε 13%) αλλά αυξάνονται 

χαρακτηριστικά στις μάργες (9% από 2%) και στα αλλουβιακά εδάφη (8% από 3%). 
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Γράφημα 13: ΥΜΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ. Εντοπισμός θέσεων και γεωλογία 

 

 Συνοψίζοντας και συγκρίνοντας τα ποσοστά των πετρωμάτων όλων των περιόδων, 

θα λέγαμε ότι αν και ένα από τα δυο πετρώματα που πρωταγωνιστούν, τα ασβεστολιθικά 

παρουσιάζουν μια μείωση στις ακμάζουσες διαδοχικές περιόδους της Μέσης Μινωικής Ι-ΙΙ 

και Μέσης Μινωικής ΙΙΙ-Ύστεσης Μινωικής ΙΒ. Οι μάργες και τα κροκαλοπαγή πετρώματα 

εμφανίζουν τις μεγαλύτερες τιμές τους στη Μέση Μινωική Ι-ΙΙ και Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ-

ΙΙΙΒ. Οι μάργες επιλέγονται συνειδητά ή ασυνείδητα για κατοίκηση ιδιαίτερα στην Τελική 

Νεολιθική – Πρώιμη Μινωική Ι/ΙΙΑ και την Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ. Το ίδιο συμβαίνει με 

μάργες και ψαμμίτες με τη μόνη διαφορά ότι το υψηλό ποσοστό επαναλαμβάνεται και στη 

Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη Μινωική ΙΒ. Όσο για τα αλλουβιακά εδάφη στις μόνες περιόδους 

που επιλέγονται πιο αισθητά είναι στην Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ και την Ύστερη Μινωική 

ΙΙΙΓ-Γεωμετρική περίοδο. Τέλος τα κροκαλοπαγή πετρώματα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες 

τιμές τους στις περιόδους Μέση Μινωική Ι-ΙΙ και Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη Μινωική ΙΒ. 
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Γράφημα 14: ΥΜΙΙΙΓ- Γεωμετρική περίοδος. Εντοπισμός θέσεων και γεωλογίας 
 
 

  

7.5.1 Εγκατάσταση & Γεωλογία 

 

Τα βραχώδη πετρώματα καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα της περιοχής έρευνας, 

στα οποία επίσης συγκαταλέγονται το ακρωτήρι του Ιωαννιμίτη, πολλοί από τους λόφους 

που περιστοιχίζουν την κοιλάδα του Ίστρου, το μεγαλύτερο κομμάτι της ενδοχώρας από το 

Βρόκαστρο ως τα Σκιναυριά. 

Από την έναρξη της ανθρώπινης παρουσίας οι εγκαταστάσεις μοιράζονται 

ισορροπημένα ανάμεσα στα κροκαλοπαγή πετρώματα και σε τρεις ακόμη τύπους 

ασβεστόλιθων. Εγκατάσταση σε μάργες παρατηρείται σε θέσεις στη βάση των Κοπρανών, σε 

κάποιους λόφους κοντά στον Αφέντη Χριστό και στην κοιλάδα του Ίστρου.  
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     Γράφημα 15: Διαχρονική σύγκριση θέσεων και γεωλογίας. 

 

Στην 3η χιλιετία π.Χ. ο αριθμός των θέσεων σε κροκαλοπαγή πετρώματα 

διπλασιάζεται. Υπάρχει μια μικρή αύξηση κατοίκησης κοντά ή πάνω σε γρανίτες και 

διορίτες. Αυξάνεται η κατοίκηση σε μικρότερες κλίσεις, κοντά στα πιο εύφορα και βαθιά 

χώματα, κάτι που παραμένει σταθερό και στην Μεσομινωική Ι και ΙΙ περίοδο.  

Κατά την πρώιμη 2η χιλιετία π.Χ. η μεγάλη αύξηση των θέσεων εξομοιώνεται με μια 

έκρηξη κατοίκησης σε βραχώδη και κροκαλοπαγή πετρώματα. Αύξηση θέσεων σε μάργες 

χαμηλών πλαγιών, ακριβώς πάνω από την πιο εύφορη γη. Οι περισσότερες θέσεις σε 

γρανίτες και διορίτες εντοπίζονται στην Μεσομινωική Ι και ΙΙ. 

Κατά την Νεοανακτορική περίοδο οι θέσεις μειώνονται κατά 50% στα 

κροκαλοπαγή πετρώματα. Η αναλογία τους ωστόσο σε σχέση με τις θέσεις σε ασβεστολιθικά 

πετρώματα παραμένει σχεδόν η ίδια. Κάποιες θέσεις σε ψαμμίτες εμφανίζονται σε αυτή την 

περίοδο, που οφείλεται σε θέσεις στους λόφους του Κολύμπους. Κατά την Υστερομινωική 

ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ οι θέσεις συνεχίζουν να μειώνονται και οι θέσεις σε κροκαλοπαγή πετρώματα 

μειώνονται ξανά σχεδόν 50%, ωστόσο οι θέσεις πάνω σε μάργες παραμένουν σταθερές στον 

αριθμό. Κατά την Υστερομινωική ΙIIΓ περίοδο, οι θέσεις σε κροκαλοπαγή μειώνονται 

ελαφρώς από την Μεταανακτορική περίοδο αλλά αυτό εξομοιώνεται με τις θέσεις που 

εντοπίζονται στους τρεις τύπους ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Η μείωση των θέσεων 
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γενικά στην Πρωτογεωμετρική  περίοδο και στους Γεωμετρικούς χρόνους καταγράφει 

θέσεις μόνο σε κροκαλοπαγή πετρώματα, ασβεστολιθικά και μάργες. 
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8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

8.1 Γενική Ανασκόπηση  

 

Η παρούσα μελέτη διαπραγματευόμενη τα δεδομένα μιας πρότυπης συστηματικής 

επιφανειακής έρευνας στην περιοχή του Βροκάστρου, στην Κρήτη, επιχείρησε να 

οργανώσει το υλικό της με τρόπο τέτοιο ώστε να μελετήσει και να αναλύσει τις χωρικές 

κατανομές των εγκαταστάσεων στο τοπίο και να συνθέσει τις δυναμικές που συνέβαλλαν 

στη διαμόρφωση της διακοινοτικής χωροοργάνωσης σε συγχρονικό και διαχρονικό 

επίπεδο. Το πλούσιο και με συνέπεια καταγεγραμμένο αυτό υλικό που οδήγησε τους 

ερευνητές του σε μια σειρά από παρατηρήσεις και συζητήσεις αποτέλεσε μια πρόκληση για 

μας, με στόχο διττό. Από τη μια επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε ερωτήματα οργάνωσης και 

χρήσης του χώρου θέτοντας σε εφαρμογή μια μεθοδολογία που ενέπλεκε νέα τεχνολογικά 

εργαλεία και από την άλλη είχαμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δική 

μας προσέγγιση. 

Για την ανασύσταση της κατοίκησης για κάθε χρονολογική περίοδο από την Τελική 

Νεολιθική έως και την Γεωμετρική περίοδο, κρίθηκε αναγκαία η οργάνωση και διαχείριση 

της αρχαιολογικής πληροφορίας της έρευνας σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα. Για την υλοποίηση του συστήματος σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, 

μοντελοποιήθηκε η πληροφορία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαφυλάξει ταυτόχρονα το 

ύφος και τα καταγεγραμμένα, σε φόρμες αναφοράς, στοιχεία της έρευνας και να 

αποτελέσει το βασικό εργαλείο εκλέπτυνσης, αναζήτησης και ανάκτησης των δεδομένων. 

Η βάση απαντά ικανοποιητικά σε απλά και πιο σύνθετα ερωτήματα σχετικά με τη 

χρονολόγηση, τα ευρήματα, τα φυσικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά των θέσεων αλλά 

και η βιβλιογραφική της τεκμηρίωση.  Άλλωστε σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο που καθιστά 

εύκολη την ανάκτηση των δεδομένων τόσο της κάθε θέσης όσο και των χαρακτηριστικών 

που μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα σύνολο θέσεων. Ειδικά ερωτήματα εξυπηρετούν την 

εισαγωγή στοιχείων σε μορφή πινάκων στο GIS και αποτελούν τη βάση των χωρικών και 

στατιστικών αναλύσεων που εφαρμόστηκαν στο λειτουργικό αυτό σύστημα, το οποίο 

χρησιμοποιούμε ως μεθοδολογικό εργαλείο, προκειμένου να ελέγξουμε αν και κατά πόσο 

τα φυσικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά και οι φυσικοί ή οι εν δυνάμει πόροι 

υπαγορεύουν και συμβάλλουν στην χωρική και κοινωνική οργάνωση των εγκαταστάσεων. 



 215

Οι στόχοι της εργασίας εκπληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 

διαπραγματευόμενοι το θέμα σε δυο επίπεδα: συγχρονικά, για κάθε χρονολογική περίοδο 

χωριστά  και διαχρονικά, συγκριτική ανάλυση και αντιπαράθεση των χαρακτηριστικών 

και  των τάσεων κατοίκησης από περίοδο σε περίοδο. Έτσι σε συγχρονικό επίπεδο έγιναν 

στατιστικές παρατηρήσεις πάνω στη χαρτογραφική αποτύπωση, μελέτη και ανάλυση του 

τύπου των εγκαταστάσεων για την αναγνώριση της μορφής τους (ομαδοποιημένοι ή 

διεσπαρμένοι) και προτάθηκαν τεκμήρια και ερμηνείες που τη δικαιολογούν. Η ανίχνευση 

των ζωνών της εν δυνάμει καλλιεργήσιμης γης εφαρμόστηκε επιλεκτικά στις μεγαλύτερες 

σε μέγεθος θέσεις προκειμένου να ελέγξουμε αν η έκταση των εντοπιζόμενων θέσεων 

σχετίζεται με τον κοινωνικό ή οικονομικό ρόλο τους και υπαινίσσεται κάποια ιεραρχική 

οργάνωση. Ειδικά, οι αναλύσεις ορατότητας αποτέλεσαν έναν επιπλέον παράγοντα 

αξιολόγησης και ελέγχου των δυνατοτήτων των μεγάλων θέσεων. 

Έτσι, συνοπτικά θα λέγαμε ότι για τη Νεολιθική-Πρώιμη Μινωική Ι/ΙΙΑ ο 

διεσπαρμένος τύπος κατοίκησης που αναγνωρίστηκε λόγω της χαμηλής πυκνότητας των 

εγκαταστάσεων αντανακλά ίσως τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα για γεωργική γη και 

χαρακτηρίζεται ως εξελισσόμενο σύστημα εγκατάστασης232. Εξετάζοντας τις «ζώνες 

επικράτειάς» τους, θα λέγαμε ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης καθώς στα όριά τους 

εντοπίζονται ελάχιστες διάσπαρτες θέσεις, ενώ η εν δυνάμει διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη 

πιθανά να μην εκμεταλλεύονταν κατά ένα μεγάλο μέρος. Οι αναλύσεις ορατότητας 

επιβεβαιώνουν την άποψη για την επιλογή εγκατάστασης σε τοποθεσίες με κριτήριο την 

οπτική τους εποπτεία. Στις αναλύσεις αυτές φαίνεται επίσης η ιδιαίτερη κατανομή των 

περιοχών των θέσεων που υπαγορεύεται από το έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, το 

οποίο χωρίζει σε δυο μέρη την περιοχή έρευνας, το ανατολικό και το δυτικό. Γενικά, οι 

οικισμοί είναι απομονωμένοι και αυτάρκεις αλλά σε κομβικά σημεία, εξασφαλίζοντας την 

άμυνα στο σύνολο της περιοχής.  

Στην Πρώιμη Μινωική ΙΙ-ΙΙΙ, ο τύπος κατοίκησης παρουσιάζεται ομαδοποιημένος 

πλέον με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Το κέντρο βάρους των μεγάλων θέσεων 

μετατοπίζεται πιο παραλιακά και καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων αυξάνεται  είναι 

σαφής η επιλογή τοποθεσιών σε σχέση με τις υδάτινες πηγές και τους πόρους 

εκμετάλλευσης. Μέρος του αναπτυσσόμενου πληθυσμού φαίνεται να κινήθηκε προς την 

ενδοχώρα προς αναζήτηση καλλιεργήσιμης γης. Πιθανά η ανάπτυξη της τεχνολογίας της 

κεραμικής και η παρουσία της πρώτης μεγάλης θέσης-λιμανιού υποδεικνύουν τη σημασία 

του εμπορίου. Οι ιεραρχημένες κοινωνίες αρχίζουν με τέτοιου τύπου κοινότητες, έχουν ένα 

δυαδικό τύπο εκμετάλλευσης, αυτόν της αγροτικής βάσης και των δυνατοτήτων 
                                                 
232 Hudson, J.C., 1969, A location theory for rural settlement, Annals of the Association of American Geographers 59: 
365-81. 
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ανταλλαγής που προσφέρει η άμεση επαφή με τη θάλασσα233. Οι «ζώνες επικράτειας» 

διαθέτουν περισσότερες θέσεις στα όρια τους, ενώ η εν δυνάμει καλλιεργήσιμη γη 

πιθανότατα άρχισε να εκμεταλλεύεται. Τα σημεία επιλογής εγκατάστασης των θέσεων 

εξακολουθούν να διαθέτουν προϋποθέσεις ορατότητας μεγάλης εμβέλειας. 

Ο διπλασιασμός των θέσεων στη Μέση Μινωική Ι-ΙΙ σηματοδοτείται από την 

έμφαση κατοίκησης στην ενδοχώρα με την επιλογή πιο ορεινών θέσεων. Ο τύπος 

κατοίκησης ως ομαδοποιημένος τεκμηριώνεται πειστικά με την ύπαρξη πολύ περισσότερων 

θέσεων γύρω από τις μεγάλες θέσεις. Μόνο οι εποχιακές θέσεις αποκλίνουν από το πρότυπο 

εγγύτητας στις πηγές καθώς συναντώνται σε πολύ απομονωμένα σημεία. Η κατανομή των 

μεγάλων θέσεων συνεχίζει το πρότυπο κατοίκησης της προηγούμενης περιόδου και οι 

ζώνες εκμετάλλευσης δείχνουν ότι όλες οι θέσεις βρίσκονται ακριβώς στα όρια 

καλλιεργήσιμης γης που εκτείνεται γύρω από αυτές, προκειμένου να εκμεταλλεύονται στο 

έπακρο τις δυνατότητές της. Η οικιστική δραστηριότητα που σημειώνεται στην ενδοχώρα 

με ομαδοποιημένες εγκαταστάσεις φαίνεται ότι υπαγορεύεται και από τις δυνατότητες 

καλλιέργειας που προσφέρει η γη, όχι ωστόσο, στο βαθμό που το κάνει στη βόρεια ζώνη της 

περιοχής. Πιθανότατα γιατί η αγροτική εκμετάλλευση συνοδεύεται από κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες.  

Μια αισθητή μείωση των θέσεων χαρακτηρίζει την Μέση Μινωική ΙΙΙ-Ύστερη 

Μινωική ΙΒ που αποδυναμώνει την παραλιακή ζώνη, δίνει μια έμφαση σε απομονωμένες 

συγκεντρώσεις οικισμών και υποδεικνύει συρρίκνωση και σύμπτυξη των θέσεων. Ο τύπος 

κατοίκησης εξακολουθεί να παρουσιάζεται ομαδοποιημένος αλλά η μορφή και έκταση των 

θέσεων υπαινίσσονται μια νέα μορφή οργάνωσης του χώρου που αντανακλά πιθανό και σε 

άλλες μεταβολές οργάνωσης. Παράλληλα οι απομονωμένοι οικισμοί θεωρείται ότι παίζουν 

σημαντικό ρόλο σε ένα διοικητικό σύστημα παραγωγής και ανακατανομής αγαθών234. Η 

κατανομή των μεγάλων θέσεων, οι ζώνες επικράτειάς τους συμπεριλαμβάνουν στα χρονικά 

όρια πρόσβασης της μισής ώρας όλες τις θέσεις της περιοχής. Εδώ φαίνεται καθαρά η 

λειτουργικότητα του χρονικού μοντέλου που εφαρμόσαμε καθώς ειδικά στις θέσεις της 

ενδοχώρας που εντοπίζονται σε ομάδες και οι μεταξύ τους αποστάσεις δεν ξεπερνούν το 

όριο της μισής ώρας. Οι δυνατότητες εκμετάλλευσης γης που προσφέρει η ενδοχώρα 

πιθανότατα αξιοποιούνταν στο έπακρο γιατί η επιλογή των θέσεων γίνεται με γνώμονα τις 

μόνες εύφορες εκτάσεις που προσφέρει η περιοχή. Σε ότι αφορά τις μεγάλες θέσεις ωστόσο, 

                                                 
233 Hayden, B.J., 2004, Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Volume 2: The Settlement History of the 
Vrokastro Area and Related Studies. Philadelphia: University Museum Monograph 119, 75-76. 
234Cadogan, G., 1971, Was there a Minoan landed gentry?, University of London Institute of Classics, 
Mycenaean Seminar 19 May,145-148. 
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ακολουθείται το ίδιο μοτίβο, θέση-λιμάνι και οι θέσεις εντοπίζονται σε στρατηγικής 

σημασίας σημεία, κοντά στο λιμάνι. 

Δραματικά μειώνεται το μέγεθος των οικισμών και στην Ύστερη Μινωική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΒ 

με μια δυσανάλογη αύξηση των απομονωμένων ταφών. Ο τύπος της κατοίκησης είναι 

διασκορπισμένος και οι εγκαταστάσεις απομονώνονται κατά περιοχές. Η συρρίκνωση αυτή 

συνοδεύεται από χαρακτηριστικά κατοίκησης σε στρατηγικά, υψηλά σημεία, 

αποτραβηγμένα από την ακτή, με λίγες εξαιρέσεις. Ενδιαφέρουσα είναι η τάση 

απομάκρυνσης του κέντρου βάρους κατοίκησης από την εύφορη κοιλάδα του Ίστρου. 

Πιθανά εγκαταλείφθηκε η επιτυχημένη μακρόχρονη εκμετάλλευση της περιοχής και 

περιορίστηκε στη συνέχιση της κτηνοτροφίας, όπως διαφαίνεται και από την ανάλυση των 

ζωνών εκμετάλλευσης. Το πρότυπο των απομονωμένων μεγάλων αγροικιών εκλείπει. Η 

χωρική κατανομή των μεγάλων θέσεων αυτής της περιόδου αποτυπώνει τις σημαντικές 

μεταβολές στη χρήση και οργάνωση του χώρου. Για πρώτη φορά εμφανίζεται μεγάλη θέση 

στην ενδοχώρα, ενώ οι άλλες δυο παραμένουν κοντά στην παραλιακή ζώνη 

μετατοπισμένες και πάλι για πρώτη φορά στα ανατολικά της περιοχής έρευνας. Οι 

αναλύσεις ορατότητας επισείουν την προσοχή σε επιλογές και χρήσεις θέσεων με πιο 

σύνθετα κριτήρια, καθώς οι μεγάλες θέσεις σε γενικές γραμμές είναι απομονωμένες και δεν 

έχουν πάντα την καλύτερη ορατότητα.  

Η μετατόπιση του κέντρου βάρους κατοίκησης προς τα ανατολικά συνεχίζεται κατά 

την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ-Γεωμετρική περίοδο, καθώς εκεί συγκεντρώνονται πολλοί 

οικισμοί και ταφές. Οι υπόλοιποι οικισμοί εντοπίζονται στα όρια της περιοχής έρευνας, 

ανατολικά και δυτικά. Η μείωση των θέσεων από την προηγούμενη περίοδο συνεχίζεται, η 

εμφάνιση νέων όμως διαφοροποιεί ολοκληρωτικά το τοπίο, καθώς δείχνουν προτίμηση σε 

υψηλά υψόμετρα, απομονωμένες από τις υπόλοιπες θέσεις. Οι μεγάλες θέσεις 

επωφελούνται των δυνατοτήτων που προσφέρει η εγγύτητα στη θάλασσα και τα υψηλά 

σημεία. Το δυαδικό πρότυπο συστήματος κατοίκησης εμφανίζεται και εδώ καθώς έχουμε 

μια άλλη θέση λιμάνι συμπληρωματική της θέσης στην ενδοχώρα. Σύμφωνα με το πρότυπο 

αυτό η υψηλότερη θέση είναι η θέση-καταφύγιο, και η χαμηλότερη η βάση235. Οι 

δυνατότητες εκμετάλλευσης της διαθέσιμης καλλιεργήσιμης γης γύρω από τις μεγάλες 

θέσεις πιθανά να μην εξαντλούνται σε κάθε περίπτωση. Ειδικά μια από τις μεγάλες θέσεις 

είναι τελείως απομονωμένη αλλά σε απόλυτα στρατηγικό σημείο και τυχαίνει στα χρονικά 

όρια εμβέλειάς της να βρίσκεται η μεγαλύτερη σε έκταση καλλιεργήσιμη γη. Γενικά κατά 

την περίοδο αυτή φαίνεται ότι το ζητούμενο ήταν η ασφάλεια και όχι η απόλυτη 

                                                 
235 Haggis, D.C., 1992, The Kavousi-Thriphti Survey: An Analysis of Settlement Patterns in an Area of Eastern Crete in 
the Bronze Age and Early Iron Age.  Minneapolis: University of Minnesota Dissertation. 
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εκμετάλλευση του τοπίου. Επίσης οι αναλύσεις ορατότητας αποδεικνύουν την αυτοτέλεια 

και αυτάρκεια των θέσεων σε επίπεδο ευρύτερου ελέγχου της περιοχής. Οι ορατότητες των 

μεγάλων θέσεων αφορούν τις άμεσου ενδιαφέροντος περιοχές, με εξαίρεση τη μια και 

σημαντική θέση που φαίνεται ότι τελούσε τον αμυντικό ρόλο της ορατότητας για όλες τις 

υπόλοιπες. 

Κατά τη διαχρονική διαπραγμάτευση του θέματος, έμφαση δόθηκε στη σύνοψη των 

στατιστικών παρατηρήσεων για την ανάλυση και τεκμηρίωση των αλλαγών στην χωρική 

κατανομή των θέσεων και στη σύγκριση των τάσεων κατανομής σε συνάρτηση με 

τοπογραφικά, υδρολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά. Αποκτήσαμε έτσι, μια πιο 

συνολική άποψη του χαρακτήρα της εξέλιξης της κατοίκησης στην περιοχή υπολογίζοντας 

τις αποστάσεις και το μέσο όρο τους από το σύνολο των θέσεων προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως την ακτογραμμή, το ποτάμι και τις πηγές σε σχέση με την έκταση και 

το υψόμετρο εντοπισμού της κάθε θέσης. Επιπροσθέτως παρακολουθήσαμε τα 

αποτελέσματα της ποσοστιαίας προτίμησης των γεωλογικών πετρωμάτων σε ότι αφορά την 

επιλογή θέσεων για μια διαχρονική σύγκριση. Τέλος έχουμε ενδεικτικά και συνολικά τις 

αγροτικές δυνατότητες παραγωγής για κάθε περίοδο υπολογίζοντας τις εκτάσεις της εν 

δυνάμει καλλιεργήσιμης γης για τις μεγαλύτερες θέσεις όλων των περιόδων. 

 

 

8.2 Επιφανειακή έρευνα στο Βρόκαστρο – Οργάνωση και Χρήση του Χώρου στο 

Βρόκαστρο με τη χρήση GIS  

 

8.2.1 Αντιπαραβολή στόχων και αποτελεσμάτων  

 

Η προσέγγιση στο θέμα μας υπήρξε πολυεπίπεδη. Αρχικά ήρθαμε αντιμέτωποι με τη 

μελέτη των δεδομένων μιας συστηματικής επιφανειακής έρευνας με συγκεκριμένους 

σκοπούς. Τα δεδομένα δηλαδή ήταν ήδη φορτισμένα με συγκεκριμένες δυναμικές 

ερμηνείας. Η επιλογή του χρονικού εύρους διαπραγμάτευσης της εφαρμογής της παρούσας 

προσπάθειας έδωσε ομοιομορφία και συνοχή στη μελέτη αλλά κληρονόμησε τις δυσκολίες 

που ενέχει η ενασχόληση με τις προϊστορικές περιόδους, λόγω έλλειψης πηγών. Κατά την 

έννοια αυτή τα συμπεράσματά μας δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα και συγκεκριμένα. 

Εξίσου γοητευτικός είναι ωστόσο ο τρόπος  που διατυπώνονται οι υποθέσεις βάσει κάποιων 

αρχαιολογικών ενδείξεων και επιτρέπουν σε μας πειραματισμούς σχετικούς με τους 

παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση μιας υπόθεσης.  
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Πέρα και πάνω από το συνολικό σκοπό της εργασίας τον εντοπισμό δηλαδή 

προτύπων εγκατάστασης των θέσεων και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον 

προείχε η οργάνωση του υλικού σε μια βάση δεδομένων και η αξιοποίησή του από το 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Κάθε μέρος της εργασίας μας είχε τους δικούς του 

στόχους στους οποίους οι εφαρμογές ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ακρίβεια. Η βάση 

δεδομένων κλήθηκε να οργανώσει και να δίνει τη δυνατότητα  στους χρήστες τη διαχείριση 

δεδομένα 260 περίπου θέσεων με όλα τα τοπογραφικά και αρχαιολογικά τους 

χαρακτηριστικά.  

Η ίδια η βάση δεδομένων τροφοδότησε με τα απαραίτητα δεδομένα το πρόγραμμα 

του GIS προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι θέσεις, να αναγνωριστούν τύποι κατοίκησης 

και να πειραματιστούμε με τις χωρικές αναλύσεις σχετικές με ζώνες εκμετάλλευσης και 

αναλύσεις ορατότητας. 

Στο επίπεδο των παρατηρήσεων σε σχέση με την κατανομή των θέσεων συχνά 

ανατρέξαμε στις παρατηρήσεις των ερευνητών προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να 

ελέγξουμε τις δικές μας. Οι μετρήσεις που είχαν ήδη γίνει αποτέλεσαν πολύτιμο οδηγό και 

για τη δική μας μελέτη και συνέβαλλαν στις περαιτέρω στατιστικές μας παρατηρήσεις. Η 

χρησιμότητα του προγράμματος στη φάση αυτή είναι η ιδιότητά του να εμφανίζει με 

γεωγραφική ακρίβεια ταυτόχρονα ένα πλήθος πληροφοριών με όλες τους τις ιδιότητες 

(θέσεις, είδη θέσεων, ποτάμια, πηγές, ορυχεία κ.α.). 

  Η παρατήρηση των μεταβολών στις κατανομές κατοίκησης από περίοδο σε περίοδο 

ήταν μια διαδικασία που το GIS επέτρεψε να γίνει πολύ εύκολα και γρήγορα, όπως επίσης 

και οι συγκρίσεις που συνοδεύουν μια τέτοια ενέργεια. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής 

προσέγγισης των στόχων της εργασίας πήραμε κάποιες αποφάσεις για να προχωρήσουμε 

με υποθέσεις στις χωρικές αναλύσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να εκμεταλλευθούμε την αρχή 

της τάξης μεγέθους που εφάρμοσαν οι ερευνητές για να ταξινομήσουν σε μέγεθος τις θέσεις 

που εντόπισαν. Έτσι ξεκινώντας από την απλή λογική ότι τα ίχνη κάποιων θέσεων στην 

περιοχή δεν βρέθηκαν τυχαία διασκορπισμένα σε μεγάλη  έκταση (όχι ότι κάτι τέτοιο δεν 

είναι πιθανό να συμβαίνει) αλλά υποδεικνύουν και τη σημασία της θέσης, αποφασίσαμε να 

εφαρμόσουμε συγκεκριμένες χωρικές αναλύσεις στις επιλεγμένες αυτές θέσεις.  

Και στο σημείο αυτό η παρούσα εργασία επιχειρεί με τις αναλύσεις δαπάνης 

απόστασης, τις ζώνες εκμετάλλευσης θέσεων και τις αναλύσεις ορατότητας να εμπλουτίσει 

με νέες υποθέσεις την αρχαιολογική εικόνα και να πειραματιστεί αναζητώντας αν ισχύουν 

και κατά πόσο. Πράγματι τα αποτελέσματα των αναλύσεων συμπληρώνουν με 

ενδιαφέροντα τρόπο το οικιστικό παρελθόν καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να 
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συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες που πιθανά συνέβαλλαν στη δυναμική 

χωροοργάνωση των θέσεων και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 Με τη δημιουργία των ζωνών εκμετάλλευσης αξιοποιήσαμε τις παρατηρήσεις της 

δημοσιευμένης έρευνας, τις σχετικές με τις χρήσεις γης236 για να περιγράψουμε τις 

δυνατότητες καλλιέργειας που μπορεί να είχε μια θέση στην άμεση περιοχή πρόσβασης. 

Όπως είναι φυσικό οι ζώνες εκμετάλλευσης και οι εν δυνάμει καλλιεργήσιμες εκτάσεις που 

υπολογίζονται στα όριά τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τη ζώνη αποκλειστικά μιας 

συγκεκριμένης θέσης και αποτελούν μόνο μια ένδειξη των δυνατοτήτων της θέσης.  

 Πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα ωστόσο έχουμε με τις αναλύσεις δαπάνης 

απόστασης, οι οποίες μας επέτρεψαν να σχηματίσουμε μια αρκετά αξιόπιστη εικόνα 

σχετικά με το χρόνο που δαπανάται για την μετάβαση από μια θέση σε μια άλλη.  

Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα της περιοχής έρευνας, τον αριθμό και την πυκνότητα 

των θέσεων θέσαμε ως ανώτατο χρονικό όριο αυτό των 30 λεπτών με αφετηρία την ίδια τη 

θέση. Έτσι με την εφαρμογή της ανάλυσης, μπορούσαμε εύκολα να διαπιστώσουμε αν και 

κατά πόσο η θέση μας έχει συγκεντρωμένες γύρω της άλλες θέσεις ή εκμεταλλεύσιμους 

πόρους. Στην περίπτωσή μας η ανάλυση εφαρμόστηκε κατά κύριο λόγο στις μεγαλύτερες 

θέσεις, προκειμένου για να διαπιστώσουμε, όπως και συνέβη σε κάποιες από αυτές, τη 

σημασία τους και τη σχέση τους με το χώρο. 

  

 

8.3 Κριτική αξιολόγηση 

 

 Καταλήγοντας θα θέλαμε να διατυπώσουμε μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις που 

περνούσαν από το μυαλό μας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αλλά και 

αποτιμώντας τη μετά την τελική ανάγνωση. Δεν άπτονται άμεσα του θέματος αλλά 

αφορούν τη χρησιμότητα, την αξιοπιστία και τις αδυναμίες της εφαρμογής μας ή μερών 

αυτής. 

Σχετικά με τη βάση δεδομένων θα λέγαμε ότι οι ερευνητές της επιφανειακής 

έρευνας θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό που συγκέντρωσαν κατά την πολύχρονη 

έρευνά τους. Η οργάνωση και μοντελοποίηση της πληροφορίας έγινε με τρόπο που 

διατηρεί το ύφος και το χαρακτήρα της πρωτογενούς συγκέντρωσης και συστηματοποίησης 

του υλικού. Έτσι, η περιήγηση και η αναζήτηση στοιχείων θα γίνεται σε ένα οικείο πλαίσιο 

εργασίας, μέσα στο οποίο καθίσταται εύκολη και γρήγορη η αναζήτηση στοιχείων της 

                                                 
236 Οι παρατηρήσεις χρήσεις γης αφορούν σε σύγχρονα δεδομένα, σε περιοχές ωστόσο, όπως στο Βρόκαστρο, όπου οι 
γεωμορφολογικές αλλαγές δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρατηρήσεις προκειμένου να 
αποκτήσουμε μια εικόνα για τις εν δυνάμει καλλιέργειες. 
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δημοσίευσης προκειμένου να συνδράμει στη σύγκριση και ανάλυσή τους για  την εξαγωγή 

περαιτέρω μελετών. 

Σε ότι αφορά τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, οι χωρικές αναλύσεις 

εφαρμόστηκαν με κάθε επιφύλαξη για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, καθώς 

αφορούν μια πολύ μικρή συγκριτικά κλίμακα μεγέθους, τόσο σε ότι αφορά τα φυσικά όρια 

και την έκταση της θέσης, όσο και σε ότι έχει να κάνει με την απόσταση μεταξύ των θέσεων.   

Ειδικότερα, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ανάλυση των ζωνών εκμετάλλευσης 

μπορούν να συμπυκνωθούν στα εξής: συχνά μια κοινότητα για διάφορους λόγους 

(πόλεμος, λοιμός ή τεχνολογικό επίπεδο) δεν επιτρέπει στην ανάλυση ασφαλή 

συμπεράσματα. Μια άλλη εγγενή αδυναμία της μεθόδου είναι ότι βασίζεται σε 

παρατηρήσεις που αφορούν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές συνθήκες και χρήσεις γης και 

θέτει σε δεύτερη μοίρα παράγοντες όπως η άμυνα, το εμπόριο, τα υλικά δομής και τους 

κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται στον καθορισμό των αποστάσεων μεταξύ των 

οικισμών237. Ακόμη και οι αναλύσεις ορατότητας βασίζονται στη σύγχρονη βλάστηση, 

χρήση γης και τοπογραφία με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένες δυνατότητες να 

αναπαράγουν τις εμπειρίες των ανθρώπων του παρελθόντος. 

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί αυτό της αλληλοεπικάλυψης των περιοχών 

κοινοτικής εκμετάλλευσης. Γενικά η εφαρμογή της μεθόδου χαρακτηρίζεται από το 

λεγόμενο περιβαλλοντικό ντετερμινισμό, αφού οι αποφάσεις για την επιλογή του χώρου 

φαίνεται ότι καθορίζονται μόνο από περιβαλλοντικά κριτήρια238. Το μεγάλο πλεονέκτημα 

της χωρικής ανάλυσης έγκειται στην εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει και στα ακριβή 

του αποτελέσματα, έναντι της χειροκίνητης διαδικασίας.            

Ωστόσο οι χωρικές αναλύσεις δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παραγωγή 

ολοκληρωμένων αρχαιολογικών ερμηνειών αλλά ως πολύτιμο εργαλείο που συμπληρώνει 

με τον πιο πλήρη μαθηματικά τρόπο την ανθρώπινη αντίληψη. Μολονότι το ανθρώπινο 

μυαλό είναι ένα έξοχο ερμηνευτικό εργαλείο αν έρθει αντιμέτωπο με μια σειρά σημείων στο 

χάρτη έχει την τάση να «βλέπει» πρότυπα εκεί που δεν υπάρχουν. Το ανθρώπινο μυαλό 

αδυνατεί να δώσει ερμηνεία των χωρικών σταθερότυπων χωρίς προκατάληψη και εδώ η 

ποσοτικοποίηση μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη. Οι στατιστικές αναλύσεις ή τα 

ερμηνευτικά μοντέλα των χωρικών κατανομών των πολιτιστικών κατάλοιπων είναι 

αριθμητικά και γραφικά εργαλεία που μεγιστοποιούν την ικανότητά μας  να 

αναγνωρίζουμε και να περιγράφουμε οικιστικούς σταθερότυπους.239  

                                                 
237 Hodder, I. R., Orton C., 1976, Spatial analysis in archaelogy.  Cambridge University Press, 230-236. 
238 Gibbon, G. 1984. Anthropological Archaeology, New York, 198-201. 
239 Wheatley, D., Gillings, M. 2002, Spatial technology and archaeology: archaeological applications of GIS London: 
Taylor and Francis, 125. 
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Μια από τις βασικές παραδοχές που προέκυψε κατά την επεξεργασία του θέματος 

είναι η ανάγκη σχεδιασμού συστημάτων καταγραφής πριν τη διενέργεια επιφανειακών 

ερευνών συναφών με τους σκοπούς των, προκειμένου να συνάδουν με το χαρακτήρα τους. 

Μόνο έτσι μπορεί να γίνεται ακριβής γεωγραφική αποτύπωση και γρήγορη ανάκτηση 

αποτελεσμάτων εξοικονομώντας χρήμα και χρόνο. Θα ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικό αν 

η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιαζόταν με την προοπτική να γίνει η μελέτη και χρήση των 

δεδομένων και από το λειτουργικό σύστημα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.  

Επίσης πρέπει να δοθεί έμφαση στις διαφορετικές αντιλήψεις του τοπίου από τους 

ανθρώπους. Τέτοιου τύπου πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν από εθνογραφικά ανάλογα, 

σύγχρονες συνεντεύξεις ανθρώπων των εκάστοτε μελετώμενων περιοχών αλλά και από 

ιστορικές πηγές, προκειμένου να συγκριθούν, να αντιπαρατεθούν και να συνδυαστούν και 

να ποσοτικοποιηθούν με τη χρήση των χωρικών αναλύσεων. Το GIS είναι ένα εργαλείο που 

παρέχει ένα περιβάλλον για την εξερεύνηση των χασμάτων ανάμεσα σε υπάρχουσες πηγές 

δεδομένων, μοντέλα και θεωρίες. Επίσης προτίθεται για τη μοντελοποίηση μεταβολών τόσο 

των πολιτισμικών όσο και των φυσικών περιβαλλόντων και των σχέσεων μεταξύ τους. 

 

 

8.4 Περαιτέρω δυνατότητες 

 

 Η ολοκλήρωση της εργασίας δε σημαίνει σε καμία περίπτωση και την εξάντληση 

των ζητημάτων που προκύπτουν από μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα. Οι μελέτες, οι 

πειραματισμοί και οι αναλύσεις μπορούν συνεχώς να ελέγχουν και να αξιολογούν 

υποθέσεις. Μερικές από τις ιδέες που είχαμε και θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν με 

περισσότερα δεδομένα τις παρατηρήσεις μας είναι η εφαρμογή και άλλων χωρικών 

αναλύσεων.  

 Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν αναλύσεις ζωνών εκμετάλλευσης για όλες τις θέσεις, 

ώστε να ελεγχθούν και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν γίνει μόνο στις 

μεγαλύτερες θέσεις. Επίσης σημαντικό θα ήταν να εφαρμοστούν οι αναλύσεις του 

μονοπατιού με το λιγότερο κόστος για τη σύνδεση των θέσεων ώστε να αξιολογηθούν με 

πιο αντικειμενικούς παράγοντες οι σχέσεις των θέσεων. Επιπλέον τα μονοπάτια της 

έρευνας που έχουν ψηφιοποιηθεί, είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν σε σχέση με τις θέσεις, 

κατά πόσο είναι ορατά και από ποιες. 

 Ωστόσο κάτι που αξίζει να λάβουμε υπόψη μας είναι τα αρχαιολογικά δεδομένα 

των περιοχών άμεσης γειτνίασης και να μην παραμένουμε στα αποτελέσματα των 

αναλύσεων στα στενά όρια της έρευνας. Η συγκριτική μελέτη και άλλων επιφανειακών 
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ερευνών που έχουν εκπονηθεί στην υπόλοιπη Κρήτη, πάνω σε μια παρόμοια βάση, μπορεί 

να αποτελέσει το επόμενο βήμα προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα το παζλ της 

κατανομής των οικισμών και να αναγνωριστούν μέσα σε ένα πιο ευρύ γεωγραφικά πλαίσιο 

οι σχέσεις και τα συστήματα των σταθερότυπων και των κοινωνικών ή πολιτικών 

συστημάτων από τα οποία διέπονται ή προκύπτουν. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Adams, R., McCormick 

1966 The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic 

  Mexico, Aldine de Gruyter, New York. 

 

Alcock S.E. 

2000 Extracting meaning from ploughsoil assemblages: assessments of 

the past, strategies for the future, The archaeology of Mediterranean 

Landscapes ,. Oxford: Oxbow Books, 1-4. 

 

Ammermann A. 

1981 Surveys in Archaeological Research, Annual Review of 

Anthropology, Vol. 10, 63-64.  

 URL: 

http://www.jstor.org/view/00846570/di980520/98p00752/0  

 

Andreou, S., Kotsakis K. 

2000 Counting people in an artefact-poor landscape. The Langadas 

case, Macedonia, Greece. Bintliff, J., Sbonias, K. (εκδ.), 

Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 

BC-AD1800). 

 

Anschuetz K.F., Wilshusen R.H., Scheick, C.L. 

2001 An Archaelogy of Landscapes: Perspectives and Directions, 

Journal of Archaeological Research, Vol. 9, No. 2 , 160-161. 

 

Baena, J., Blasco, C., Recuero, V. 

1995 The Spatial Analysis of Bell Beaker Sites in the Madrid Region of 

Spain. Lock, G., Stančič, Z., (εκδ.), Archaeology and Geographical 

Information Systems: A European Perspective, London: Taylor and 

Francis, 101-116. 

 

Barcelo, J.A., Pallares, M. 



 225

1996 A critique of GIS in Archaeology. From Visual seduction to 

Spatial Analysis, Archeologia e Calcolatori, No. 6, 1996. 

 

 

Barker, G. & Lloyd, J. 

1991 Roman Landscapes. Archaeological survey in the Mediterranean 

region. Archaeological Monographs of the British School at Rome 

2, London. 

 

Barrett, J.C. 

1999 Chronologies of landscape. Ucko, P. and Layton, R. (εκδ.), The 

archaeology and anthropology of landscape: Shaping your landscape. 

London, 21-30. 

 

Betancourt, P.P. 

1979 Vasilike Ware : An Early Bronze Age Pottery Style in Crete, Studies in 

Mediterranean Archaeology, Paul Astroms Forlag. 

 

Bintliff, J. L., Snodgrass, A. M. 

1985 The Boeotia survey, a preliminary report: The first four years, 

Journal of Field Archaeology 12, 123-161. 

 

Bintliff, J., Snodgrass A. 

1988  Mediterranean survey and the city, Antiquity 62, 57-71. 

 

Bintliff J.  

1997  Regional Survey, Demography and the Rise of Societies in the 

Ancient Aegean: Core-Periphery, Neo-Malthusian and Other 

Interpretive Models, JFA 24, 1-33. 

 

Bintliff J., Sbonias K. 

2000 Demographic trends: the contribution of regional survey data. 

The archaeology of Mediterranean Landscapes 5, Oxford: Oxbow 

Books, 244-246. 

 

http://seneca.uab.es/prehistoria/Barcelo/publication/Gis96.pdf
http://seneca.uab.es/prehistoria/Barcelo/publication/Gis96.pdf


 226

Blackman D. & Branigan K. 

1975 An archaeological survey on the South Coast of Crete, between 

the Ayiofarango and Chrisostomos, BSA 70, 17-36. 

 

Blackman D. & Branigan K. 

1977 An archaeological survey of the lower catchment of the 

Ayiofarango Valley, BSA 72, 13 – 84. 

 

Bommeljé S., Doorn Peter K. 

1987 Aetolia and the Aetolians: towards the interdiscipinary study of a Greek 

region, Utrecht.  

 

Branigan K. 

1976 Early Bronze Age Settlement & Population in the Asteroussia 

Mountains, Southern Crete, Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού 

Συνεδρίου, τ. Α1, Ηράκλειο, 48 – 56. 

 

Branigan, K. 

1984 Early Minoan Society: the Evidence of the Mesara Tholoi Revised, 

στο Aux Origines de l'Hellénisme: La Crète et la Grèce. Hommages à 

Henri Van Effenterre, 29-37. 

 

Branigan, K. 

1988 Prepalatial: The Foundation of Palatial Crete (2η έκδοση Amsterdam). 

 

Branigan, K. 

1995 Social Transformations and the Rise of the State in Crete. 

Laffineur, R., Niemeier, W.-D. (εκδ.), Politeia: Society and State in 

the Aegean Bronze Age. Aegaeum 12, Vol. 1, Universite de Liege, 

University of Texas at Austin, 33-40. 

 

Branigan, K. 

1998 Prehistoric and early historic settlement in the Ziros region, 

eastern Crete, BSA 93, 23-90. 

 



 227

Bruck, J., Goodman, M. 

1999   Introduction: themes for a critical archaeology of prehistoric 

settlement. Bruck, J., Goodman, M., Making places in the prehistoric 

world: themes in settlement archaeology, London: UCL Press. 

 

 

Burrough, P.A. 

1986   Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 

Assessment, Oxford University Press, New York. 

 

Burrough, P.A. 

1992   Are GIS data structures too simple minded?, Computers and 

Geosciences, 18 (194), 395-400. 

 

Burrough P.A., McDonnell Rachael A. 

2000 Principles of Geographical Information Systems, Oxford University 

Press. 

 

Carman, J. 

1999   Settling on Sites: constraining concepts. Bruck, J., Goodman, M., 

Making places in the prehistoric world: themes in settlement 

archaeology, London: UCL Press. 

 

Crumley,  C.L. & Marquardt, W. H. 

1990 Landscape: A Unifying Concept in Regional Analysis. Allen, K., 

M., Green, S., W., Zubrow E., B., W. (εκδ.), Interpreting Space: GIS 

and Archaeology, London: Taylor & Francis. 

 

Carreté, J.-M.  Keay, S., Millett, M.  

1995 A Roman provincial capital and its hinterland: the survey of the 

territory of Tarragona, Spain, 1985-90, JRA Suppl. 15. 

 

Cavanagh, William G., J. Crouwel, Catling W.V., Graham S. 

1996 Continuity and change in a Greek rural landscape. The Laconia Survey: 

volume II: Archaeological Data, London. 



 228

 

Cherry, J.F. 

1984 The Emergence of the State in the Prehistoric Aegean. Proceedings of 

the Cambridge Philological Societ,. Vol. 30, 18-48. 

 

Cherry, J.F. 

1986 Polities and Palaces: Some problems in Minoan State Formation. 

Renfrew, C., Cherry, J., F. (εκδ.), Peer Polity Interaction and Socio-

political Change, Cambridge, 19-45. 

 

Cherry, John F., Jack L. Davis, A. Demitrack, E. Mantzourani, T.F. Strasser, and L.E. Talalay 

1988 Archaeological survey in an artifact-rich landscape: a Middle 

Neolithic example from Nemea, Greece, American Journal of 

Archaeology 92: 159-76. 

 

Cherry J. F. et al. 

1991 Landscape Archaeology as long-term history. Northern Keos in the Cycladic 

islands from earliest settlement until modern times, Los Angeles. 

 

Cherry, J.F. 

2003 Archaeology Beyond the Site: Regional Survey and Its Future. 

Papadopoulos, J., Leventhal, R. (εκδ.), Theory and practice in 

Mediterranean archaeology: Old World and New World perspectives, Los 

Angeles, 137-159. 

 

Chisholm, M. 

1962 Rural Settlement and Land Use: An Essay in Location. London: 

Hutchinson University Library. 

 

Claßen, E., Zimmermann, A. 

2003 Tesselations and Triangulations - Understanding Early Neolithic 

social networks, CAA 2003, Vienna. 

 

Clarke, D. L. 

1977 Spatial Archaeology, London: Academic Press. 



 229

 

Coldstream, J.N. 

1991 Knossos: An Urban Nucleus in the Dark Age? Musti, D., Sacconi, A., 

Rocchetti, L., Rocchi, M., Scafa, E., Sportiello, L., Giannotta, M., E. 

(εκδ.), La Transizione dal Miceneo all' alto arcaismo dal palazzo alla città. 

Rome, 287-299. 

 

Cowen, D. J.   

1990 GIS versus CAD versus DBMS: what are the differences? Peuquet, 

D., J., Marble, D., F., (εκδ.), Introductory Readings in Geographic 

Information Systems, London: Taylor & Francis.  

 

Crawford, O. G. S. 

1912 The distribution of early Bronze Age settlements in Britain. 

Geographical JournaI 40: 184-203  

 

Crawford, O. G. S.  

1922  Prehistoric geography, Geographical Review 12: 257-263.   

 

Cullen, Τ. 

2001 Aegean Prehistory: A Review, American Journal of Archaeology, 

 Supplement, 1. 

 

Cunningham T., Driessen J. 

2003 Site by Site: Combining Survey and Excavation Data to Chart 

Patterns of Socio-political Change.  Alcock, S., E., Cherry, J., F. (εκδ.), 

Side-by-Side Survey Comparative Regional Studies in the Mediterranean 

World, Oxford, 101-113. 

 

Dabney, M. 

1995 The Later Stages of State Formation in Palatial Crete, in R. Laffineur 

and W-D. Niemeier (eds.), Politeia: Society and State in the Aegean 

Bronze Age, Aegaeum 12, Liège, I: 43-47. 

 

Dalton, G. 



 230

1981 Anthropological Models in Archaeological Perspective, Ian Hodder,  

(εκδ), Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke, 17-48. 

 

Daly, P., Frachetti M., Okkonen, J. 

1996 GIS and Early Aland: Spatial analysis in an archipelago of south-

western Finland, CAA 1996, 91-100. 

 

Daniel, G.E. 

1964 The Idea of Prehistory, Harmondsworth: Penguin. 

 

Davidson, D.S. 

1928 The Family Hunting Territory in Australia,  American Anthropologist, 

 30: 614-631. 

 

Dousougli, A. and Zachos, K. 

1994 Αρχαιολογικές Έρευνες στην Ήπειρο και την Λευκάδα, Ηπειρωτικά 

Χρονικά 10, 192-260. 

 

Driessen, J. 

2001 History and Hierarchy. Preliminary Observations on the Settlement 

Pattern in Minoan Crete. Branigan, K. (εκδ.), Urbanism in the aegean 

bronze age, Sheffield: Sheffield Academic Press, 51-53. 

 

Drysdale, S.  

1993 Solving closest-point problems by searching the Delaunay diagram, 

2nd MSI Workshop on Computational Geometry, SUNY Stony Brook. 

 

Dunnel, R.C., Dancey, W.S. 

1983 The siteless survey: a regional scale data collection strategy. Schiffer 

M.B. (εκδ.), Advances in archaeological method and theory 6, 267-287. 

 

Fentress E. 

2000 What are we counting for, The archaeology of Mediterranean Landscapes 

5, Oxford : Oxbow Books. 

 



 231

Fleure H.J., Whitehouse, W.E. 

1916 Early Distribution and Valley-Ward Movement of Population in 

South Britain, Archaeologia Cambrensis, Series VI, Vol. XVI, 101-140. 

 

Fossey, J.M, and J. Morin 

1989 The Khostia Project: Excavation and Survey. Fossey, J., M. (εκδ.),  

Boeotia Antiqua I: Papers on Recent Work in Boiotian Archaeology and 

History, Amsterdam, 165-74. 

 

Fossey, J.M. 

1990 Ancient Topography of Opountian Lokris. 

 

Foxhall, L. 

1995 Bronze to Iron: Agricultural Systems and Political Structures in Late 

Bronze Age and Early Iron Age Greece, BSA 90, 239-250. 

 

Funke, P., Moustakis, N., Hochschulz, B. 

2004 Epeiros. Hansen, M. H., Nielsen, T., H., An Inventory of Archaic and 

Classical Poleis. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis 

Centre for the Danish National Research Foundation, Oxford, 338-350  

 

Cadogan, G. 

1971 Was there a Minoan landed gentry?, University of London Institute 

of Classics, Mycenaean Seminar 19 May, 367-71. 

 

Cadogan, G. 

1990 The Lasithi Area in the Old Palace Period, BICS 37, 72-74. 

 

Gaffney, V., Stancic, Z. 

1996 GIS Apporaches to Regional Analysis: A Case Study of the Island of Hvar, 

Ljubljana 1991, 2η έκδοση 1996. 

 

Gallant, T.W. 

1986 “Background Noise'' and Site Definition: a Contribution to Survey 

Methodology, Journal of Field Archaeology 13, 403—418. 



 232

 

Gent, H., Dean, C. 

1986 Catchment analysis and settlement hierarchy: a case study from 

preRoman Britain. Grant, E. (εκδ.), Central Places. Archaeology and 

History, Department of Archaeology and Prehistory University of 

Sheffield, 27-36. 

 

Gessel, G.L., Day L. P. and Coulson W.D.E. 

1983 Excavations and Survey at Kavousi, 1978-1981, Hesperia 52, 389-420. 

 

Gibbon, G. 

1984 Anthropological Archaeology, Columbia university press. New York. 

 

Gilbertson, D.D., Hayes, P.P., Barker, G.W.W. and Hunt, C.O. 

1981 The UNESCO Libyan Valleys Survey VII: An interim classification 

and functional analysis of ancient wall technology and land use, 

Libyan Studies, 45-70. 

 

Gold, C. M. and Zhou, F. 

1990 Spatial statistics based on Voronoi polygons. Lee, Y. C. (εκδ.), Trends 

and Concerns of Spatial Sciences: Fourth Annual International Symposium 

- Collected Papers  

 

Goudie A. 

1987 Archaeology and the Green Debate - Macinnes and Wickham-Jones. 

 

Gregory, D., Urry, J. 

1985 Social Relations and Social Space, London. 

 

Haggett P., Cliff, A. D., Frey A. 

1977 Locational Analysis in Human Geography, Arnold, London. 

 

Haggis, D.C. 

http://www.voronoi.com/../pdfs/1990-1994/Spatial_statistics_based_on_Voronoi_polygons.pdf


 233

1992 The Kavousi-Thriphti Survey: An Analysis of Settlement Patterns in an 

Area of Eastern Crete in the Bronze Age and Early Iron Age,  

Minneapolis: University of Minnesota Dissertation. 

 

Haggis, D. C. 

1996  Archaeological Survey at Kavousi, East Crete: Preliminary Report, 

Hesperia 65, 373-432.  

 

Halstead, P. 

1994 The North-south divide: regional paths to complexity in prehistoric 

Greece. Mathers, C., Stoddart, S. (εκδ.), Development and Decline in the 

Mediterranean Bronze Age 

 

Halstead, P. 

1996 The Development of Agriculture and Pastoralism in Greece: When, 

How, Who and What? D. R. Harris (εκδ.), The Origins and Spread of 

Agriculture and Pastoralism in Eurasia, 296-3. 

 

Hamilakis, Y. 

1996 Wine, Oil and the Dialectics of Power in Bronze Age Crete: A Review 

of the Evidence, OJA 15, 11-20. 

 

Hayden, B.J., Moody J., Racham O. 

1992 The Vrokastro Survey Project, 1986-1989: Research Design and 

Preliminary Results, Hesperia 61, 293-353. 

 

Hayden, B.J. 

1995 Rural Settlement of the Orientalizing through Early Classical Period:  

The Meseleroi Valley, Eastern Crete,  Aegean Archaeology 2: 93-144. 

 

Hayden, B. J. 

2003 Final Neolithic–Early Minoan I/IIA Settlement in the Vrokastro 

Area, Eastern Crete, AJA 107, 363-412. 

 



 234

Hayden B.J., Dierckx H., Harrison, G.W.M., Moody, J., Postma, G., Rackham, O., Stallsmith, 

A.B. 

2004 Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete: The Settlement History of the 

Vrokastro Area and Related Studies, University Museum Monograph. 

 

Hermon, E. 

1994 Conquête et occupation du sol: structures romaines d'exploitation et 

communautés rurales transalpines. Doukellis, P., N., Mendoni, L., 

Actes du Congrès International, Corfou, 14-16 mai 1992, "Structures 

rurales et Sociétés antiques", Besançon, Les Belles Lettres, 293-299. 

 

Hermon, E., 

1994 Problèmes de l'occupation du sol au IVe siècle av. J.-C., Doukellis, P., 

N., Mendoni, L., Actes du Congrès International, Corfou, 14-16 mai 

1992, "Structures rurales et Sociétés antiques", Besançon, Les Belles 

Lettres, 265-271. 

 

Higgs, E., S., Vita-Finzi, C. 

1972 Prehistoric economies: a territorial approach.  Higgs, E., S., (εκδ.) 

Papers in economic prehistory,  Cambridge: CUP, 27 - 36. 

 

Hitchcock, L. A., Preziosi, D. 

1997 The Knossos Unexplored Mansion and the 'Villa-Annex Complex'. 

Hägg, R. (εκδ.), The Function of the 'Minoan Villa, Stockholm, 1-62 

 

Hodder, I. R. and Orton C. 

1976 Spatial analysis in archaeology,  Cambridge University Press. 

 

Hood M. S. F., Smyth D. 

1981 Archaeological Survey of the Knossos Area, BSA Supplementary volume 

14, London. 

 

Hood, S.  

1983 The 'country house' and Minoan Society, Minoan Society, 129-135. 

 



 235

Hope Simpson, R., Betancourt P. 

1990 Intensive Survey of Pseira Island, Crete, AJA 94, 3, 22. 

 

Hudson, J.C. 

1969 A location theory for rural settlement, Annals of the Association of 

American Geographers 59: 365-81. 

 

Indruszewski, G. 

2004 GIS-analysis in the reconstruction of an early medieval landscape. 

The Upper Lusatian case-study, CAA2003, Vienna, 1-14. 

 

Jameson, M.H., Runnels C.N., and Tj van Andel 

1994 A Greek countryside: the Southern Argolid from prehistory to the present 

day, Stanford. 

 

Jarman, M.R. 

1972 A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical 

approach, στο Models in Archaeology, Metuen, 705-733. 

 

Joffe, A.H. 

 1993 Settlement and society in the early Bronze Age I and II, southern Levant : 

complentarity and contradiction in a small-scale complex society, Sheffield: 

Sheffield Academic Press. 

 

Johnson, G. A. 

1977 Aspects of Regional Analysis in Archaeology. Annual Reviews of 

Anthropology 6: 479-508. 

 

Jones, D. W. 

1999 Peak Sanctuaries and Sacred Caves in Minoan Crete, Jonsered, SIMA, 

Pocketbook, 156. 

 

Kalpaxis, Th., et al. 



 236

1995 Rapport sur les travaux menes en collaboration avec l’Icole 

franncaise d’ Athenes en 1994. Itanos (Crete Orientale), BCH 119, 713-

736. 

 

Kanta A. 

1980 The Late Minoan III Period in Crete. A Survey of Sites, Pottery and their 

Distribution, Göteborg. 

 

Keller, D.R., M. Wallace 

1986 The Canadian Karystia Project, Echos du Monde Classique/Classical 

Views 30: 155-159. 

 

Keller, D.R., M. Wallace 

1987 The Canadian Karystia Project, 1986, Echos du Monde 

Classique/Classical Views 31: 225-227. 

 

Keller, D.R. και M. Wallace 

1988 The Canadian Karystia Project: Two Classical Farmsteads, Echos du 

Monde Classique/Classical Views 32: 151-159. 

http://www.caia-icaa.gr/en/fieldwk_pubs/study/seep.html 

 

Kokkinidou, D. and Trantalidou, K. 

1991 Neolithic and Bronze Age settlement in Western Macedonia, The 

Annual of the British School at Athens 86, 93-106. 

Kramer, H.J. 

2002 Observation of the Earth and its Environment: Survey of Missions and 

Sensors, Berlin: Springer-Verlag. 

 

Kuna, M., Adelsbergerova, D. 

1995 Prehistoric Location Preferences: An Application of GIS to the 

Vinorsky Potok Project, Bohemia. Lock, G., R., Stancic, Z. (εκδ.) 

Archaeology and Geographic Information Systems: A European Perspective. 

London: Taylor & Francis. 

 

Lambropoulou, A. 

http://www.caia-icaa.gr/en/fieldwk_pubs/study/seep.html


 237

1991 The Middle Helladic Period in the Corinthia and the Argolid: An 

Archaeological Survey (diss. Bryn Mawr College) 

 

Lee, R. 

1969 Kung Bushmen Subsistence: An Input-Output Analysis. Vayda, A.  

(εκδ.), Environment and Cultural Behaviour. Garden City, N.Y.: Natural 

History Press. 

 

Manning, S.W. 

1994 The emergence of divergence: development and decline on Bronze 

Age Crete and the Cyclades. Mathers, C., Stoddart, S. (εκδ.), 

Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age, Sheffield 

Archaeological Monographs 8, Sheffield: J.R. Collis Publications, 221-

270.. 

 

Manning, S. W. 

1995 Before Daidalos: The Origins of Compex Society and the Genesis of the State 

on Crete, Ph.D. dissertation, Cambridge University. 

 

Mattingly D.  

2000 Methods of collection, recording and quantification. The archaeology of 

Mediterranean Landscapes 5., Oxford : Oxbow Books, 5-15. 

 

McDonald, W.A., Rapp, G.R. Jr. 

1972 The Minnesota Messenia expedition: reconstructing a Bronze Age regional 

environment. Minneapolis, Minneapolis:University of Minnesota Press. 

 

McEnroe J. 

1982 A Typology of Minoan Neopalatial Houses, AJA 86, 3-19. 

 

MacGillivray, J. A. 

1997 The Cretan Countryside in the Old Palace Period. Hägg, R. (εκδ.), The 

Function of the 'Minoan Villa', Stockholm, 21-25. 

 

MacGillivray J. A. 



 238

1997 The Re-Occupation of Eastern Crete in the Late Minoan II - IIIA1/2 

Periods. Driessen J., Farnoux, A., La Crète mycénienne, BCH 

Supplément 30, 275-279. 

 

Mee, C. B., Hamish A. F. 

1997 A rough and rocky place: the landscape and settlement history of the 

Methana peninsula, Greece. Results of the Methana Survey Project 

sponsored by the British School at Athens and the University of Liverpool. 

 

McGillivray, J. A., Sackett, L. H. et al. 

1984 An Archaeological Survey of the Roussolakkos Area at Palaikastro, 

BSA 79, 129-159. 

 

Mira, I.,G. 

2002 GIS approach to Iberian iron age landscape in central—south 

Valencia region (Spain), CAA2001, 43-47. 

 

Moody, J. 

1987 The Environmental and Cultural Prehistory of the Khania Region of West 

Crete: Neolithic through Late Minoan II,I, Ph.D. dissertation, University 

of Minnesota. 

 

Moody J., Peatfield A. & Markoulaki S. 

2000 Report from the Aghios Vasilios Valley Survey, Πεπραγμένα Η΄ 

Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Α2, 359 – 357. 

 

Morris, I. 

1991 The Early Polis as City and State. Rich, J., Wallace-Hadrill, A. (εκδ.), 

City and Country in the Ancient World,  London: Routledge, 25-58. 

 

Muller, et al. 

1991 Prospection de la plaine de Malia, BCH 113 

 

Nixon, L. 



 239

1987 Neopalatial Outlying Settlements and the Function of the Minoan 

Palaces. Hägg, R., Marinatos, N. (εκδ.), The Function of the Minoan 

Palaces, Stockholm, 95-98. 

 

Nowicki, K. 

1991 Some Remarks on the Distribution of Peak Sanctuaries in Middle 

Minoan Crete, Archaeologia 42, 143-145. 

 

Nowicki, K. 

2000 Defensible Sites in Crete ca. 1200-800 B.C., Liège. 

 

Odum, E. 

1959 Fundamentals of Ecology, Philadelphia: Saunders.  

 

Olwig, K. 

1993 Sexual Cosmology: nation and landscape at the conceptual interstices 

of nature and culture; or, what does landscape really mean. B. 

Bender, Landscape: Politics and Perspectives. Oxford: Berg, 307.  

 

Peatfield, A. D. 

1983 The Topography of Minoan Peak Sanctuaries, BSA 78, 273-280. 

 

Peet, R., & Thrift (eds) 

1989 New Models in Geography: The Political Economy Approach (2 Volumes) 

 

Perlman, P.J. 

1993 Crete in the Classical Period: Piracy, Politics and Patterns of 

Settlement, AJA 97: 314. 

 

Perkins, P. 

2000 A GIS investigation of site location and landscape relationships in the 

Albegna Valley, Tuscany. Lockyear Κ., Timothy J. T. Sly, Mihailescu-

Birliba, V. (εκδ.), CAA1996, BAR International Series 845, Oxford: 

Archaeopress, 133-140 

Pile, S. & Thrift, N. (eds) 



 240

1995  Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation, London, 

Routledge. 

 

Plog,S. 

1976 Relative Efficiencies of Sampling Techniques for Archaeological 

Surveys, στο The Early Mesoamerican Village: 136-158. 

 

Plog,S., Plog, F., Wait W. 

1978 Decision Making in Modern Surveys. Advances in Archaeological 

Method and Theory 1:384-421.  

 

Plog S., Plog F., Wait W. 

1982 Decision Making in Modern Surveys, Advances in archaeological 

method and theory, 1-4, London: Academic Press, 608-641. 

 

Ponsich M. 

1974 Implantation rural antique sur le bas-Guadalquivir I, Collection de la 

Casa de Velázquez, 3, Madrid. 

 

Raab H. A. 

2001 Rural Settlement in Hellenistic and Roman Crete. The Akrotiri Peninsula, 

BAR International Series 984, Oxford: Archaeopress. 

 

Rackham, O., Moody, J. 

1996 The making of the Cretan landscape, Manchester Univ. Press. 

 

Randsborg, K. 

1994 Kephallenia Survey. Archaeological Reports for 1992-1993, 39. 

 

Renfrew, C. 

1972 Patterns of population growth in the prehistoric Aegean. Ucko, P., J., 

Tringham, R., Dimbleby, C., W. (εκδ.), Man, Settlement and Urbanism, 

London: Duckworth, 383-399. 

 

Renfrew C. – Bahn P. 



 241

2001 Αρχαιολογία: θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα. 

 

Roughley, C. 

2001  Understanding the Neolithic landscape of the Carnac region: a GIS 

approach. Stancic, Z., Veljanovski, T. (εκδ.), CAA2000, BAR 

International Series 931, Oxford: Archaeopress, 211-218. 

 

Sackett L.H. et al. 

1966 Prehistoric Euboea: contributions towards a Survey, BSA 61,  33-112. 

 

Sakellariou, M, Faraklas, Ν. 

1971 Corinthia and Cleonaea, Ancient Greek Cities, 3,  Athens Center of 

Ekistics, XXIX, 86. 

 

Sanders, W.T., Parsons J.R., Santley R. S. 

1979 The Basin of Mexico: Ecological processes in the evolution of a civilization. 

New York. 

 

Savage, S. H., 

1990 GIS in Archaeological research. Allen K., M., S. (εκδ.), Interpreting space: 

Gis and archaeology, London: Taylor and Francis, 22-32. 

 

Seamon, D., & Mugeraurer, R. (ed.) 

1985 Dwelling, place, and environment: Toward a phenomenology of person and 

world, Dordrecht: Martinus Nijhoff. 

 

Shennan S.  

1988  Quantifying archaeology, Edinburgh: Edinburgh University Press. 

 

Stancic, Z., J. Dular, V. Gaffney et al. 

1995 A GIS-based Analysis of Later Prehistoric Settlement Patterns in 

Dolenjska, Slovenia. Wilcock, J., Lockyear, K. (εκδ.) CAA1993,BAR 

International Series 598, Oxford: Tempus Reparatum, 161-164. 

 

Stanish, C. 



 242

2003  A Brief Americanist Perspective on Settlement Archaeology. 

Papadopoulos, J., Leventhal, R. (εκδ.), Theory and practice in 

Mediterranean archaeology : Old World and New World perspectives, Los 

Angeles, 161. 

 

Sullivan, A.P., Schiffer, M.B. 

1978 A Critical Examination of SARG. Euler, R., Gumerman, G. (εκδ.),  

Investigations of the Southwestern Anthropological Research Group: The 

Proceeding of the 1976 Conference, 168-175. 

 

Terrenato N. 

2000 The visibility of sites and the interpretation of field survey results: 

towards an analysis of incomplete distributions, The archaeology of 

Mediterranean Landscapes 5, Oxford: Oxbow Books. 

 

Thomas J. 

2001 Archaeologies of Place and Theory. Hodder, I. (εκδ.), Archaeological 

theory today, Cambridge. 

 

Roberts, B. K. 

1996 Landscapes of settlement: prehistory to the present, London. 

 

Tobler, W. 

1993 Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling, Non-Isotropic 

Geographic Modeling Speculations on the Geometry of Geography Global 

Spatial Analysis, Technical Report 93-1. 

 

Tsipopoulou, M., Betancourt, P.   

1989 Archaeological Survey at Aghia Photia, Siteia. 

 

Tzedakis, Y., Chryssoulaki, S., Voutsaki, S., Venieri, Y. 

1989 Les routes minoennes: Rapport préliminaire. Défense de la 

circulation ou circulation de la défense?, BCH 113, 43-75. 

 

Vagnetti, L., Belli, P. 



 243

1978 Characters and Problems of the Final Neolithic in Crete, SMEA 19. 

 

Van Leusen, P.M., Attema, P.A.J. 

2000 Regional archaeological patterns in the Sibaritide; preliminary results of the 

RPC field survey campaign, 397-416. 

 

Van Leusen, P. M. 

2002 Pattern to process: methodological investigations into the formation and 

interpretation of spatial patterns in archaeological landscapes, University 

of Groningen, Phd. 

 

 

Verhagen, P., McGlade, J., Gili, S., Risch, R. 

1995 Some criteria for modelling socio-economic activities in the Bronze 

Age of South East Spain. Lock, G., Stančić, Z. (εκδ.), Archaeology and 

Geographical Information Systems: A European Perspective, London, 187-

209. 

 

Verhoeven, G., Vermeulen, F., De Dapper, M., De Vliegher, B. 

2003 The Potenza Valley survey: Towards an explanation of the settlement 

patterns through the combined use of GIS and different survey 

techniques, CAA 2003. 

 

Walberg, G. 

1994 The Function of the Minoan Villas. Rutkowski, B. (εκδ.), Aegean 

Archaeology I, Warsaw, 49-55. 

 

Ward-Perkins, J. B. 

1955 Notes on Southern Etruria and the Ager Veientanus, Papers of the 

British School at Rome 23, London, 44-72. 

 

Watrous, L.V. 

1982 Lasithi: A History of Settlement on a Highland Plain in Crete, Princeton. 

 

Watrous, L. V. 



 244

1984 Ayia Triada: A New Perspective on the Minoan Villa, American 

Journal of Archaeology 88, 123-134. 

 

Watrous, L. V. et al. 

1993 A Survey of the Western Mesara Plain in Crete: Preliminary Report 

of the 1984, 1986, and 1987 Field Seasons, Hesperia 62, 223-224. 

 

Watrous, L.V. 

1995 An Archaeological Survey of the Lasithi Plain in Crete from the Neolithic to 

the Late Roman Period, Ph.D. Dissertation 

 

Watrous V., Blitzer H., Haggis D., Zangger E. 

2000 Economy and Society in the Gournia Region of Crete, A preliminary 

report on the 1992 – 1994 field seasons of the Gournia project, 

Πεπραγμένα Η΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Α3, 471 – 483. 

 

Weber, A.W. 

1929 Theory of the Location of Industries. Chicago. 

 

Wheatley, D., Gillings M.  

2002  Spatial technology and archaeology: archaeological applications of 

GIS, London: Taylor and Francis. 

 

Whitley, J.Κ., O' Conor & Mason, H. 

1995 Praisos III: a report on the architectural survey undertaken in 1992, 

BSA 90, 405-428. 

 

Whitley J. 

1995 From Minoans to Eteocretans: the Praisos region 1200-500 BC, στο 

Post Minoan Crete: Proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan 

Crete held by the British School at Athens and the Institute of Archaeology, 

University College London, 27-39. 

 

Whitley, J.Κ. 



 245

 1999 Praisos IV: A preliminary report on the 1993 and 1994 survey 

seasons, BSA 94. 

 

Willey, G. R. 

1953 Prehistoric Settlement Patterns in the Viru Valley, Peru. Bureau of 

American Ethnology, Bulletin 155, Washington D.C. 

 

Zipf, G. K. 

1941 National Unity and Disunity: the Nation as a Bio-Social Organism, 

Principia Press, Bloomington, IN. Z. 

 

Zubrow, E.B.A. 

1984 Cultural Causality: A Multivariate Analysis of Prehistoric Western 

New York From Small-Scale Surveys, American Archaeology 4(1): 29-

35. 

 

Zvelebil, M. 

1983 Site Catchment Analysis and Hunter-Gatherer  Resource Use. 

Bronitsky, G. (εκδ.), Ecological Models in Economic Prehistory, Arizona 

State University, 73-114. 

 

Bασιλάκης A. 

1990  Προϊστορικές Θέσεις στη Mονή Oδηγήτριας - Kαλούς Λιμένες, 

Kρητική Εστία 3, περίοδος Δ, τ. 3, Χανιά, 11 – 79. 

 

Δαβάρας Κ. 

1993  Ψείρα, Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή, ΑΔ 43, Χρονικά Β2, 579-

580.   

 

Καλπαξής, Θ., Viviers, D. 

1999  ΑΔ 49 (1999), 753-754. 

 

Καρτέρης, M 

1994 Τηλεπισκόπηση φυσικών πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 



 246

 

Μπαντέλας, Α., Σαββαίδης, Π., Υφαντής, Ι. και Δούκας, Ι. 

1995 Γεωδαισία. Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλλονίκη. 

 

Τζεδάκης Γ., Χρυσουλάκη Στ. & Βοκοτόπουλος Λ. 

1994 Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μινωικοί δρόμοι», Αρχαιολογικές ειδήσεις 

1992–1994, Κρητική Εστία, περίοδος Δ, τ. 5, Χανιά, 361 κ. ε. 

 

 

Δικτυακοί Τόποι 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_field_survey 

http://www.getty.edu/art/exhibitions/grand_tour/what.html 

http://river.blg.uc.edu/prap/PRAP.html 

http://jan.ucc.nau.edu/~seep-p/seepage-four.html 

http://www.swan.ac.uk/classics/staff/dg/lectures/ma/survey/ 

http://www.bsa.gla.ac.uk/currentwork/index.html



 i

 



 1

 

                                                 
 


	2.5.1 Επιλογή περιοχής 
	 
	3.1.8 Συμπεράσματα 
	Gilbertson, D.D., Hayes, P.P., Barker, G.W.W. and Hunt, C.O. 
	1981 The UNESCO Libyan Valleys Survey VII: An interim classification and functional analysis of ancient wall technology and land use, Libyan Studies, 45-70. 




