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Γεωγραφικήανάλυσηκαινέεςτεχνολογίες
στηνπροσέγγισητουτοπίουτηςΘηρασίας

Emeri Farinetti

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τη συμβολή των νέων 
τεχνολογιών στη συλλογή και ανάλυση πολλαπλών δεδομένων που 
προέρχονται από την αρχαιολογική έρευνα επιφανείας της Θηρασίας 
και τη γεωλογική έρευνα της νήσου. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα της Θηρασίας συνίσταται: 

1. στην εφαρμογή μεθόδων γεωπληροφορικής για την οργάνωση 
και ενσωμάτωση ενός πλήθους δεδομένων του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Θηρασίας, με στόχο την 
περαιτέρω αξιολόγηση και ανάλυση των φυσικών και πολιτισμικών 
στοιχείων του τοπίου της νήσου

2. στη χρήση νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου, 
τόσο κατά την εφαρμογή μη καταστροφικών μεθόδων, όπως η 
αρχαιολογική έρευνα επιφανείας, οι τεχνικές γεωφυσικής έρευνας 
και η δορυφορική τηλεπισκόπηση, όσο και κατά την αρχαιολογική 
ανασκαφή και τη μελέτη των αρχαιολογικών τεκμηρίων στο 
εργαστήριο

3. τέλος, στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, 
αποτύπωση και μελέτη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της 
χωροτακτικής οργάνωσης της Θηρασίας κατά τους νεότερους 
χρόνους1.

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς δεν 
αφορά μόνο την αποτύπωση μιας υφιστάμενης κατάστασης. Αντίθετα η 
ενσωμάτωση των δεδομένων και η περαιτέρω ανάλυσή τους δημιουργεί 
νέα πληροφορία και νέα δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή 

1 H έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 2012-2015 στο πλαίσιο του 
προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» του Α.Π.Θ. «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: η 
περίπτωση της Θηρασίας», στο οποίο η γράφουσα συμμετείχε ως μετακαλούμενη 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια του προγράμματος.

Αριστερή σελίδα: 
Τοπογραφική 
αποτύπωση στο 
ύψωμα του Προφήτη 
Ηλία (Φωτ.: Κ. 
Σμπόνιας).
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μιας τεχνολογίας, και όχι απλά ενός λογισμικού, καθώς και από τη 
μελέτη σε ένα συγκριτικό και θεωρητικό πλαίσιο. Σημαντικό εργαλείο 
για την ενσωμάτωση των πολλαπλών δεδομένων σε ένα ψηφιακό 
χωρικό περιβάλλον αποτελεί η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (GIS). Η εφαρμογή τους επιτρέπει τη συστηματική και 
δομημένη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού πληροφοριών, τη διαχείριση 
των δεδομένων αυτών και τη χωρική τους ανάλυση (Martin 1996). Το 
πληροφοριακό αυτό σύστημα αποτελεί μία συγκεκριμένη τεχνολογία, 
η χρήση της οποίας είναι αρκετά διαδεδομένη στα αρχαιολογικά 
προγράμματα μελέτης του τοπίου στις τελευταίες δύο δεκαετίες2. Το GIS 
ενσωματώνει με λογική δομή διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών και 
τα καταγράφει ως αρχεία γραφικών (χωρικά δεδομένα) και ως αρχεία 
αλφαριθμητικά (βάσεις δεδομένων), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 
και δημιουργούν έτσι ένα σύνθετο πλαίσιο ενσωμάτωσης που συνδέει 
οριζόντια και κάθετα τα διάφορα θεματικά επίπεδα πληροφοριών. Tο 
GIS παρέχει έτσι τη δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων στη χρονο-
χωρική τους διάσταση και φωτίζει το ρόλο ποικίλων περιβαλλοντικών και 
ανθρωπογενών μεταβλητών (Llobera 2011∙ Warf & Arias 2009∙ Gregory 
& Geddes 2014).

Στα θεματικά επίπεδα πληροφοριών που αφορούν στο τοπίο της 
Θηρασίας συμπεριλαμβάνονται γεωγραφικά, γεωλογικά και υδρολογικά 
δεδομένα, παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα, καθώς και στοιχεία για την 
κατοίκηση και τις χρήσεις γης στη μακρά διάρκεια που προέκυψαν 
από την αρχιτεκτονική και εθνολογική καταγραφή, την αρχαιολογική, 
τοπογραφική και γεωφυσική έρευνα, καθώς και από τη μελέτη ιστορικών 
αρχείων και χαρτών, δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών 
(Farinetti et al. 2014∙ βλ. επίσης Θηρασία Ι. Μια διαχρονική διαδρομή 
και συμβολές στον παρόντα τόμο)3. 

2 Βλ. ενδεικτικά Gillings & Wheatley 2002∙ Conolly & Lake 2006. Βλ. επίσης 
τους τόμους των πρακτικών των συνεδρίων της διεθνούς ένωσης Computer 
Applications in Archaeology (CAA), που δημοσιεύονται ετησίως από το 1973 με 
συμβολές σε θέματα GIS από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 
3 Για την ενσωμάτωση και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό ArcGIS ArcMAP 10.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα της ψηφιακής αποτύπωσης 
αρχίζοντας από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου της Θηρασίας και 
την περιβαλλοντική έρευνα, ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία για την 
ερμηνεία των οικονομικών και κοινωνικών πρακτικών του παρελθόντος 
μέσω της κατανόησης των διαθέσιμων φυσικών πηγών αλλά και της 
ανθρωπογενούς επίδρασης στο φυσικό περιβάλλον. Σε σχέση με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά και την ανασύστασή τους σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 
μας ενδιαφέρουν τοπογραφικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται σε 
τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες ή συνιστούν αποτέλεσμα της 
τοπογραφικής ή γεωλογικής μελέτης. Η γεωλογική και γεωμορφολογική 
μελέτη, υπό την ευθύνη του Γ. Βουγιουκαλάκη, είναι επίσης η κύρια 
βάση για την κατανόηση των φυσικών πόρων και των εκρηξιακών 
επεισοδίων που διαμόρφωσαν το τοπίο της Θηρασίας (Βουγιουκαλάκης 
2006, 2015 και στον παρόντα τόμο). Στη βάση των παραπάνω ορίζονται οι 
κύριες τοπογραφικές ζώνες της νήσου (εικ. 1), οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Την παράλια πεδινή ζώνη, που είναι προϊόν της τελευταίας 
«μινωικής» έκρηξης και δημιουργήθηκε από την απόθεση των 
προϊόντων της στις χαμηλότερες τοπογραφικά περιοχές, που στο 
δυτικό τμήμα της σημερινής Θηρασίας βρίσκονταν κάτω από το 
επίπεδο της θάλασσας (Βουγιουκαλάκης 2001, 40 εικ. 2∙ Druit 
et al., 1999, 45).

2. Τη ζώνη των ενδιάμεσων πλαγιών στο ανατολικό και νότιο τμήμα 
της Θηρασίας, που τέμνεται από φαράγγια με βαθιές κοίτες, τα 
οποία εκβάλλουν δυτικά μέσω της πεδινής ζώνης στη θάλασσα 
(γεωλογικά περιλαμβάνει τη ρυοδακιτική ανώτερη σειρά 
κίσσηρης).

3. Τη ζώνη της καλδέρας κατά μήκος της ανατολικής και νότιας 
ακτής του νησιού, που πέφτει απόκρημνα στη θάλασσα.

Ως προς την αποτύπωση των τοπογραφικών αυτών ζωνών με 
ψηφιακά μοντέλα εδάφους δημιουργήθηκε το Ψηφιακό Υψομετρικό 
Μοντέλο (DEM-Digital Elevation Model) που προβάλλει το ανάγλυφο 
του νησιού είτε μέσω της απεικόνισης των υψομετρικών διαβαθμίσεων 
(εικ. 2) ή μέσω της δημιουργίας χάρτη σκίασης του αναγλύφου 
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Εικ. 4: Χάρτης προσανατολισμού ή έκθεσης (aspect) 
του εδάφους.

Εικ. 1: Τοπογραφικές ζώνες της Θηρασίας στο 
υπόβαθρο του νέου γεωλογικού χάρτη της νήσου (ΙΓΜΕ 
2014-15, Βουγιουκαλάκης, Farinetti & Χριστοπούλου 
στον παρόντα τόμο). 

Εικ. 2: Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο (DEM) της 
Θηρασίας.

Εικ. 3: Χάρτης σκίασης αναγλύφου της Θηρασίας (hill 
shade).

(hill shade) (εικ. 3). Από το ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους δίνεται η δυνατότητα 
δημιουργίας παράγωγων θεματικών 
επιπέδων. Ο θεματικός χάρτης της εικόνας 
4 αποτυπώνει τον προσανατολισμό του 
εδάφους των περιοχών του νησιού με βάση 
την έκθεση (aspect). Απεικονίζεται εδώ για 
κάθε τμήμα της επιφάνειας του εδάφους ο 
προσανατολισμός ή έκθεση των επιφανειών, 
για παράδειγμα οι περιοχές με μπλε είναι 
προσανατολισμένες στα δυτικά, οι περιοχές 
με γαλάζιο στα νότια κ.ο.κ. και αυτό μπορεί 
να αποτελεί μία χρήσιμη πληροφορία στην 
αξιολόγηση των οικιστικών καταλοίπων και 
των χρήσεων γης. 

Χρήσιμη είναι επίσης η ψηφιακή 
αποτύπωση της κλίσης του εδάφους 
στην εικόνα 5. Διακρίνονται με πράσινο 
χρώμα οι επίπεδες επιφάνειες του νησιού, 
τόσο στον κάμπο στα δυτικά όσο και στα 
πλατώματα σε μεγαλύτερο υψόμετρο στα 
ανατολικά, με κόκκινη απόχρωση οι πιο 
έντονες κλίσεις της καλντέρας καθώς και 
με κιτρινωπές αποχρώσεις οι ενδιάμεσες 
κλίσεις. Διακρίνεται καθαρά η ενδιάμεση 
ζώνη που διασχίζεται από φαράγγια με 
βαθιές κοίτες που εκβάλλουν δυτικά στη 
θάλασσα. Στην εικόνα αποτυπώνονται 
επίσης οι αρχαίες αγροικίες που 
εντοπίστηκαν στην έρευνα (με ροζ χρώμα), 
καθώς και οι υπόσκαφοι οικισμοί των 
νεότερων χρόνων (με καφέ χρώμα). 
Παρατηρεί κανείς τη διαφορετική οικιστική 
κατανομή στις ζώνες αυτές σε διάφορες 
εποχές. Για παράδειγμα η διασπορά των 
αρχαίων αγροικιών απλώνεται στη δυτική 

Εικ. 5: Χάρτης κλίσης του εδάφους με τις αρχαίες 
αγροικίες που εντοπίστηκαν στην έρευνα επιφανείας 
(με ροζ) και τους υπόσκαφους οικισμούς των νεότερων 
χρόνων (με καφέ).

Εικ. 6: Υδρολογικά στοιχεία επιφανείας.
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πεδινή ζώνη του νησιού, ενώ οι υπόσκαφοι οικισμοί των νεότερων χρόνων 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό των χαραδρών στην ενδιάμεση ζώνη, αν 
και είναι επίσης προσανατολισμένοι στη γεωργική εκμετάλλευση των 
επίπεδων επιφανειών του κάμπου στα δυτικά ή της διευρυμένης επίπεδης 
περιοχής στα ανατολικά στο φρύδι της καλντέρας (Παλυβού 2015, 130, 
134).

Το υδρολογικό μοντέλο της Θηρασίας στην εικόνα 6 αποτυπώνει 
τα υδρολογικά στοιχεία επιφανείας και την κατανομή των υδατορεμάτων 
(βλ. επίσης Ριτζούλη 2015). Το υδρολογικό μοντέλο προκύπτει από 
την ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία 
και η κλίση του εδάφους, ώστε να αποτυπωθούν τα σημεία ροής των 
επιφανειακών υδάτων (με μαύρο χρώμα οι κύριες ροές και ανοιχτό γκρι 
οι δευτερεύουσες).

ΤΟ ΠΡΟΕΚΡΗΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ
Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της 
Θηρασίας και την αποτύπωσή τους με ψηφιακά μέσα, αναγκαία για τη 
μελέτη του προϊστορικού τοπίου είναι η κατανόηση και ανασύσταση του 
προεκρηξιακού αναγλύφου της νήσου. Η εικόνα 7 παρουσιάζει το τελικό 
αποτέλεσμα αυτής της ανασύνθεσης που έγινε σε συνεργασία με τον 
Γιώργο Βουγιουκαλάκη (βλ. Βουγιουκαλάκης, Farinetti & Χριστοπούλου 
στον παρόντα τόμο). Ας δούμε τα επί μέρους στάδια που ακολουθήθηκαν 
σε αυτήν τη διαδικασία.

Όπως για κάθε παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση, έτσι και 
για την ανασύνθεση της παλαιομορφολογίας αφετηρία πρέπει να είναι το 
σημερινό τοπίο, από το οποίο αφαιρούμε ή προσθέτουμε χαρακτηριστικά 
με βάση την ανακατασκευή των δυναμικών διαδικασιών που διαμόρφωσαν 
το τοπίο στη διάρκεια του χρόνου. Η παροντική περιβαλλοντική δομή 
ερμηνεύεται ως το τελικό στάδιο μιας παρατεταμένης και διαρθρωμένης 
διαδικασίας φυσικής και ανθρωπογενούς διαμόρφωσης του τοπίου 
(Dincauze 2000∙ Leverington, Teller & Mann 2002∙ Farinetti 2008). Για 
την ορθή εικονιστική ψηφιακή αναπαράσταση των αρχικών μορφολογικών 
χαρακτηριστικών του τοπίου είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση 
των επί μέρους διαδικασιών που διαμόρφωσαν τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση του προεκρηξιακού αναγλύφου της 
Θηρασίας απαραίτητη είναι η κατανόηση και αξιολόγηση της επίδρασης 

Εικ. 7: Προεκρηξιακό μοντέλο εδάφους. Ακριβής αναπαράσταση στα όρια του σημερινού νησιού (με γαλάζιο 
περίγραμμα).

των επί μέρους επεισοδίων της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας στη 
διαμόρφωση του αναγλύφου. 

Αφετηρία αποτελεί το σημερινό ανάγλυφο της Θηρασίας, που 
απεικονίζεται στις εικόνες 8α-β μέσω του ψηφιακού μοντέλου εδάφους 
της σύγχρονης Θηρασίας (DEM). Στη συνέχεια ορίστηκαν οι γεωλογικές 
ζώνες του νησιού από τον ηφαιστειολόγο κ. Γιώργο Βουγιουκαλάκη και 
εντοπίστηκαν εκείνα τα σημεία της Θηρασίας στα οποία είναι σήμερα 
ορατά στην επιφάνεια τα προεκρηξιακά στρώματα (εικ. 8γ). Στις περιοχές 
αυτές, που δεν είναι καλυμμένες με την τέφρα της μινωικής έκρηξης, 
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διατηρήσαμε με βάση τον ορισμό του ορατού προεκρηξιακού εδάφους τη 
σημερινή εικόνα του αναγλύφου (εικ. 8δ). Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία 
του αναγλύφου στα τμήματα της Θηρασίας που είναι σήμερα καλυμμένα 
με την ηφαιστειακή τέφρα της μινωικής έκρηξης. Εδώ ορίστηκαν οι 
μορφολογικές ζώνες, όπως φαράγγια, πλατώματα, περιοχές γύρω από τα 
ορατά σημεία του προεκρηξιακού εδάφους κ.α., για να μας καθοδηγήσουν 
στον καθορισμό του πάχους των στρωμάτων της τέφρας που πρέπει να 
αφαιρεθεί σε κάθε περιοχή (εικ. 8ε). Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας 
κάναβος (grid) με τα υψομετρικά σημεία των περιοχών που καλύπτονται 
από στρώμα ηφαιστειακής τέφρας. Σε κάθε σημείο του grid υπολογίστηκε 

Εικ. 8: Στάδια ανακατασκευής του προεκρηξιακού μοντέλου εδάφους της Θηρασίας: α-β) σημερινό ανάγλυφο (hillshade 
και ισοϋψείς καμπύλες), γ) όρια του προεκρηξιακού εδάφους (Γ. Βουγιουκαλάκης), δ-στ) διαδικασία αφαίρεσης των 
στρωμάτων της μινωικής έκρηξης, όπου [δ] ορισμός του ορατού προεκρηξιακού εδάφους, [ε] ορισμός μορφολογικών 
ζωνών με στρώματα της μινωικής έκρηξης, [στ] δημιουργία κανάβου από υψομετρικά σημεία.

ανάλογα με τη μορφολογική 
ζώνη το πάχος του 
στρώματος τέφρας που 
πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε 
να προκύψει η εικόνα του 
προεκρηξιακού αναγλύφου 
(εικ. 8στ). Με βάση την 
επεξεργασία όλων των 
σημείων δημιουργήθηκε 
το ψηφιακό μοντέλο του 
προεκρηξιακού εδάφους 
της Θηρασίας στα όρια του 
σημερινού νησιού (εικ. 7).

Η εικόνα 9 εντάσσει 
το μοντέλο σε μια ευρύτερη 
ανακατασκευή, στην οποία 
απεικονίζεται η σύνδεση 
της σημερινής Θηρασίας με την περιοχή της Οίας και η προέκτασή 
της νοτιότερα μέχρι το Ασπρονήσι. Για τη δημιουργία του αναγλύφου, 
που είναι υποθετικό ως ένα βαθμό, λήφθηκε υπόψη η υψομετρική 
θέση του υστεροκυκλαδικού κτιρίου στα ορυχεία Αλαφούζου, καθώς 
και του αναγλύφου στο Ασπρονήσι νότια της Θηρασίας, όπως και τα 
αποτελέσματα της ανασκαφής στον προϊστορικό οικισμό της Κοίμησης, 
για τα όρια της προεκρηξιακής καλντέρας στο νοτιοανατολικό άκρο του 
νησιού (Sbonias et al. 2020, 108-109).

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Πέρα από την ψηφιακή απεικόνιση των τοπογραφικών και περιβαλλοντικών 
στοιχείων της Θηρασίας, το ενδιαφέρον μας εστιάζει επίσης, μέσω της 
ενσωμάτωσης σε ένα σύστημα γεωπληροφορικής, στη δυνατότητα χωρικών 
αναλύσεων σε σχέση με τα ανθρωπογενή στοιχεία του τοπίου, όπως η 
κατοίκηση και οι χρήσεις γης, οι επικοινωνίες και το δίκτυο των δρόμων 
και μονοπατιών (Αθανασίου 2015), καθώς και τα υλικά κατάλοιπα 
του παρελθόντος στην επιφάνεια του εδάφους, που μας επιτρέπουν να 
προσεγγίσουμε, μέσα από μια διαχρονική οπτική, τα αρχαία συστήματα 
κατοίκησης και τις αγροτικές δομές του νησιού (Σμπόνιας, Farinetti & 

Εικ. 9: Ψηφιακό μοντέλο της προεκρηξιακής μορφολογίας της 
Θηρασίας (υποθετική ευρύτερη ανακατασκευή).
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Κορδατζάκη 2015). Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα της εφαρμογής 
των νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογική έρευνα της νήσου. Η μέθοδος 
αρχαιολογικής μελέτης που εφαρμόστηκε είναι η αρχαιολογική έρευνα 
επιφανείας, η οποία καταγράφει με συστηματικό τρόπο την κατανομή 
του επιφανειακού υλικού και κυρίως των μεγάλων ποσοτήτων κεραμικής 
στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια, μέσω της αξιολόγησής 
τους, προχωρά στον εντοπισμό αρχαίων θέσεων4. 

Για την καταγραφή και συλλογή του επιφανειακού υλικού 
εφαρμόστηκε κάναβος σε διαφορετικές τοπογραφικά ζώνες του νησιού, 
που διερευνήθηκαν δειγματοληπτικά (εικ. 10) (Σμπόνιας, Farinetti 
& Κορδατζάκη 2015). Στην εφαρμογή αυτού του ιδεατού κανάβου 
χρήσιμη ήταν η αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων δορυφορικού 
εντοπισμού (GPS) για τον προσδιορισμό στο χώρο των διαδρομών στις 
οποίες έγινε η καταμέτρηση και περισυλλογή του αρχαίου υλικού. Σε 
άλλες περιπτώσεις η ψηφιοποίηση γινόταν στο τέλος της καθημερινής 

4 Βλ. ενδεικτικά: Bintliff 1999∙ Bintliff, Howard & Snodgrass 2007∙ Alcock & 
Cherry 2004∙ Σμπόνιας στον παρόντα τόμο.

Εικ. 10: α) Δείγμα του κανάβου της έρευνας επιφανείας, β) Πυκνότητα κεραμικής.

εργασίας στο εργαστήριο και τα 
δεδομένα εισάγονταν σε σύστημα 
γεωπληροφορικής και σε βάση 
δεδομένων. Η δημιουργία χαρτών 
πυκνότητας, που αποτύπωναν τη 
διασπορά του αρχαίου υλικού, 
ενσωματώνονταν στις στρατηγικές 
κάλυψης του χώρου στην εξέλιξη 
της έρευνας. 

Η εικόνα 10 αποτυπώνει 
τη συνολική πυκνότητα της 
κεραμικής στην επιφάνεια 
του εδάφους στις περιοχές 
που διερευνήσαμε. Αυτού του 
είδους η διασπορά κεραμικής 
θεωρείται ότι δεν αντανακλά 
αποκλειστικά πυρήνες οικιστικής 
δραστηριότητας, αλλά και 
τρόπους καλλιέργειας ή μπορεί 
να σχετίζεται σε ένα βαθμό με 
γεωμορφολογικούς παράγοντες και τις μεταποθετικές διαδικασίες. Η 
εικόνα 11, για παράδειγμα, αποτυπώνει τις συγκεντρώσεις κεραμικής 
σε σχέση με την κατανομή των κοίλων (με μαύρο χρώμα) και κυρτών 
(με ανοιχτό χρώμα) επιφανειών του εδάφους και μας επιτρέπει να 
αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο η εύρεση κεραμικής σε ένα σημείο 
είναι αποτέλεσμα διαδικασιών διάβρωσης και μεταφοράς υλικού ή 
αντίθετα σχετίζεται με υποκείμενες κατασκευές. 

Η αξιολόγηση της κεραμικής προκύπτει επίσης μέσα από την 
ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων (εικ. 12), που καταγράφει τα 
χαρακτηριστικά κάθε οστράκου ως προς τη χρονολόγηση, τη διακόσμηση, 
τη χρήση των επί μέρους αγγείων, τα τεχνολογικά και κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά, το βαθμό διάβρωσης και την κατάσταση διατήρησης του 
οστράκου, και μέσω της σύνδεσης με το GIS επιτρέπει την αποτύπωση 
των στοιχείων αυτών σε ένα χωρικό πλαίσιο. Εξερευνώντας τις καταγραφές 
της βάσης δεδομένων μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις μπορούμε να 
δημιουργήσουμε σχετικά γραφήματα, για παράδειγμα με τις χρηστικές 

Εικ. 11: Συγκεντρώσεις κεραμικής σε σχέση με την 
κατανομή των κοίλων (με μαύρο χρώμα) και κυρτών (με 
ανοιχτό χρώμα) επιφανειών του εδάφους (μία τελεία=1 
όστρακο).
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αρχαίες θέσεις της Θηρασίας προς την ύπαιθρο, όχι γραμμικά αλλά στη 
βάση του βαθμού δυσκολίας που έχει κανείς για να κινηθεί στο χώρο 
από ένα σημείο. Εδώ διακρίνεται η δομή του τοπίου του νησιού και με 
κιτρινωπές αποχρώσεις οι διάφορες περιοχές οι οποίες θεωρητικά με 
βάση την τοπογραφία θα μπορούσαν να είναι υπό εκμετάλλευση από 
τις αρχαίες θέσεις τις οποίες εντόπισε η έρευνα. Η αγροτική ενδοχώρα 
της κύριας κώμης του Προφήτη Ηλία διακρίνεται με σαφήνεια στα 
νοτιοανατολικά, ενώ οι διάσπαρτες αγροικίες στα δυτικά καλύπτουν όλη 
την πεδινή ζώνη με κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους (εικ. 13). 

Η εικόνα 14 παρουσιάζει την ανάλυση διαδρομής ελάχιστου 
κόστους (least cost path analysis) από την αρχαία κώμη του Προφήτη 
Ηλία προς τον κάμπο στα δυτικά. Η ανάλυση δείχνει πως ο συντομότερος 
δρόμος περνά από τη θέση του Χριστού, όπου βρίσκεται ο ελληνιστικός 
πύργος που εντόπισε η έρευνα (Σμπόνιας, Farinetti & Koρδατζάκη 2015, 
43-45∙ Ευσταθίου 2015, 82-84, εικ. 7 και σχ. 1) και επιβεβαιώνει πως ο 
πύργος βρισκόταν πάνω σε κύριο άξονα επικοινωνίας. Ας σημειώσουμε 
πως η διαδρομή αυτή, όπως αποτυπώνεται σε περιβάλλον Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών μέσω 
της ανάλυσης διαδρομής ελάχιστου 
κόστους, ταυτίζεται με το σημερινό 
μονοπάτι αλλά και το δρόμο που 
απεικονίζεται σε ιστορικό χάρτη 
του Ρώσου μοναχού V. Barskij το 
1745 (Παλυβού 2015, 137 εικ. 
16). Η ανάλυση βοηθά επίσης στη 
συμπλήρωση της διαδρομής του 
μονοπατιού στα σημεία που αυτό 
δεν είναι ορατό. 

Αξίζει να σημειώνουμε 
εδώ πως οι αναλύσεις που 
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο- 
φοριών (GIS) είναι ουσιαστικά στατι-
στικού-ποσοτικού τύπου, λόγω της 
ίδιας της φύσης των συστημάτων 
αυτών (Gillings & Wheatley 2002∙ 

κατηγορίες της κεραμικής, τα σχήματα, κλπ. και να αποτυπώσουμε την 
κατανομή των στοιχείων αυτών στο χώρο μέσω του GIS. 
 Η διαχείριση του συνόλου των δεδομένων αυτών σε ένα περιβάλλον 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και η κατανόηση της 
κατανομής των πυκνοτήτων κεραμικής στο χώρο σε σχέση με τα 
τοπογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του νησιού επιτρέπουν 
την αξιολόγηση και τη μελέτη της χωρικής οργάνωσης σε σχέση με 
το οικιστικό σχήμα του νησιού σε διάφορες περιόδους, σε σχέση με 
τα συστήματα καλλιέργειας και χρήσεων γης, καθώς και σε σχέση με 
κοινωνικούς ή πληθυσμιακούς παράγοντες. Στους αρχαίους χρόνους 
το κέντρο της κατοίκησης εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του 
νησιού, στο λόφο του Προφήτη Ηλία, όπου τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
στην κορυφή του λόφου μαρτυρούν την παρουσία μικρής κώμης. Στη 
δυτική πεδινή ζώνη επικρατεί το αγροτικό τοπίο που σχετίζεται με την 
εκμετάλλευση της υπαίθρου, ενώ στη θέση Χριστός εντοπίστηκε πύργος 
της ελληνιστικής εποχής, χωροθετημένος πάνω σε άξονα επικοινωνίας 
που συνέδεε τον κάμπο στα δυτικά με την ορεινή ενδοχώρα στα 
νοτιοανατολικά (βλ. αναλυτικότερα Σμπόνιας, Farinetti & Κορδατζάκη 
2015). Στην εικόνα 13 παρουσιάζεται μία ανάλυση επιφάνειας κόστους 
(cost surface) που λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία και την κλίση του 
εδάφους αποτυπώνει την απόσταση που διανύει κανείς από τις επί μέρους 

Εικ. 12: Σχεσιακή βάση δεδομένων για την καταγραφή της κεραμικής και χωρική αποτύπωση μέσω GIS.

Εικ. 13: Ανάλυση επιφάνειας κόστους (cost sur-
face) σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών.
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Conolly & Lake 2006). Η ανάλυση που μόλις περιγράφηκε, ωστόσο, 
αποτελεί μία από τις τυπικές αναλύσεις GIS που μπορούν να φανούν 
χρήσιμες στη μελέτη πολιτισμικών πτυχών του παρελθόντος, που 
σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, και οι οποίες περιλαμβάνουν 
γνωστικές παραμέτρους του τοπίου, όπως η προσβασιμότητα και η 
ορατότητα. Η ανάλυση επιφάνειας κόστους (εικ. 14) που αναφέρθηκε 
παραπάνω στην περίπτωση της Θηρασίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα5 καθώς και η ανάλυση θέασης (viewshed), που ακολουθεί 

5 Στην ανάλυση επιφάνειας κόστους η απόσταση μεταξύ σημείων ή πολυγώνων 
(για παράδειγμα μεταξύ οικισμών ή σημείων ανθρώπινης δραστηριότητας) 
δεν υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή (ευκλείδεια απόσταση), αλλά σταθμίζεται 
σε περιβάλλον GIS λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία και τη μορφολογία 
του εδάφους, υπολογίζοντας το χρόνο που χρειάζεται κανείς να καλύψει μία 
απόσταση. Η ανάλυση επιφάνειας κόστους λαμβάνει υπόψη τόσο την απλή 
κόπωση κατά την πεζοπορία, όσο και τους παράγοντες που εμποδίζουν ή 
διευκολύνουν την κίνηση (π.χ. η παρουσία μιας απότομης πλαγιάς ή μιας 
ελώδους περιοχής). Με βάση την επιφάνεια κόστους υπολογίζεται η συντομότερη 
διαδρομή μεταξύ δύο τοποθεσιών, που μπορεί να αποτελέσει μια προσομοίωση 
των αρχαίων διαδρομών. Μέσω αυτών των αναλύσεων μπορεί να εξεταστεί η σχέση 
ανθρώπου – περιβάλλοντος και η φυσική και αντιληπτική κίνηση μέσα στο τοπίο 
(βλ. μεταξύ άλλων Llobera 2000∙ Bintliff, Howard & Snodgrass 2007∙ Farinetti 
2011∙ Murrieta-Flores 2012∙ Bevan 2013).

(εικ. 15)6. Ο χάρτης θέασης της εικόνας 15 σχετίζεται με το οικιστικό 
σχήμα της βυζαντινής περιόδου και συγκεκριμένα την περίοδο από 
τον 7ο-10ο αι. μ.Χ., όταν οι οικισμοί εγκαταλείπονται και η κατοίκηση 

6 Η ανάλυση θέασης (viewshed) συμβάλλει στην κατανόηση της αντίληψης 
του τοπίου στο παρελθόν, μέσω της ταυτοποίησης τοποθεσιών και σημείων 
ανθρώπινης δραστηριότητας που είναι ορατά από ένα συγκεκριμένο σημείο 
θέασης στο τοπίο. Ένας χάρτης θέασης σημειώνει όλα τα σημεία που είναι 
ορατά από την καθορισμένη τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό 
παραμέτρους όπως η βλάστηση, οι κατασκευές κλπ. Ένα αποτέλεσμα αυτής της 
ανάλυσης είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ορατού και προσβάσιμου 
τοπίου (το αποτέλεσμα της ανάλυσης επιφάνειας κόστους που απεικονίζεται 
παραπάνω). Οι αρχαιολόγοι έχουν αναπτύξει αυτό το είδος ανάλυσης για να 
εξηγήσουν πολύπλοκες κοινωνικές διαδικασίες (Van Leusen 2002, κεφ. 6∙ 
Gillings & Wheatley 2002, σ. 151 κ.ε.).

Εικ. 17: Θέση Μονή Παναγιάς Κοίμησης. 
Αναπαράσταση της μορφολογίας του εδάφους (N. 
Μιχαηλίδης).

Εικ. 15: Ανάλυση θέασης (viewshed) από το βυζαντινό οικισμό 
του Κάστρου (με πράσινο οι ορατές περιοχές από τη θέση του 
οικισμού). 

Εικ. 16: Θέση Προφήτης Ηλίας. Αναπαράσταση της 
μορφολογίας του εδάφους, αποτύπωση οικοδομικών 
καταλοίπων και συσχετισμός με τα αποτελέσματα της 
επιφανειακής έρευνας (πυκνότητα κεραμικής).

Εικ. 14: Aνάλυση διαδρομής ελάχιστου κόστους (least cost path analysis) για τη σύνδεση της αρχαίας κώμης στο ύψωμα 
του Προφήτη Ηλία με τον κάμπο στα δυτικά.
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συρρικνώνεται σε οχυρή θέση στο εσωτερικό του νησιού (Σμπόνιας, 
Farinetti & Κορδατζάκη 2015, 48-49∙ Βόγκλη στον παρόντα τόμο). Η 
ανάλυση θέασης αποτυπώνει με πράσινο χρώμα τα ορατά σημεία από 
τη θέση του οικισμού και δείχνει με σαφή τρόπο ότι η τοποθεσία του δεν 
ήταν μόνο δυσπρόσιτη στο υψηλότερο τμήμα της απόκρημνης ανατολικής 
πλαγιάς της καλντέρας, έχοντας εποπτεία του θαλάσσιου περάσματος 
μεταξύ Θήρας και Θηρασίας, αλλά και κρυμμένη για όποιον πλησίαζε 
στον οικισμό από την ενδοχώρα του νησιού.

Τέλος, στην κατανόηση των υπό μελέτη αρχαίων θέσεων και των 
σχέσεων ανθρώπου – περιβάλλοντος συμβάλλουν η αποτύπωση μέσω 
Συστημάτων Δορυφορικού Εντοπισμού (GPS) και επίσης, με αφετηρία την 
αεροφωτογράφιση μιας περιοχής με μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα 
(drone), η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων της μορφολογίας του 
εδάφους, από τα οποία στη συνέχεια μπορούν να παραχθούν παράγωγοι 
χάρτες με καμπύλες ισοδιάστασης, ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικά 
της υπό εξέταση περιοχής. Στα παραπάνω ενσωματώνονται αρχαιολογικά 
δεδομένα από την αποτύπωση των οικοδομικών καταλοίπων και τις 
καταγραφές της πυκνότητας της κεραμικής στην επιφάνεια, όπως στο 
παράδειγμα του αρχαίου οικισμού στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία (εικ. 
16) και στο παράδειγμα του τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης της 
μορφολογίας του εδάφους στη θέση του προϊστορικού οικισμού στο λόφο 
της Κοίμησης στο νοτιοανατολικό άκρο της Θηρασίας (εικ. 17).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας, η εφαρμογή των μεθόδων της γεωπληροφορικής 
προσφέρει νέες διαστάσεις στην αρχαιολογική έρευνα, στην αξιολόγηση 
των δεδομένων και στην ερμηνεία. Η ανάλυση ποικίλων πληροφοριών 
από βάσεις δεδομένων με στοιχεία από την αρχαιολογική έρευνα, σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή χωρικών αναλύσεων σε ένα περιβάλλον 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, που ενσωματώνουν 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και κοινωνικο-οικονομικά μοντέλα, 
μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση της 
διαχρονικής ιστορίας του τοπίου.
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Approaching the landscape of Therasia through 
spatial analysis and new technologies

Emeri Farinetti

The paper presents the contribution that new technologies have offered 
to the collection and integrated analysis of the multiform data from 
the archaeological survey of Therasia island and the geological and 
palaeo-environmental research. The application of digital technologies 
in the landscape research project on Therasia is represented mainly 
by the application of geoinformatics and GIS for the management and 
integration of large data sets concerning the natural and man-made 
environment of the island, as well as by the use of new technologies 
during fieldwork (artifact surface survey and non-destructive methods), 
aiming at further evaluation and analysis of the natural and cultural 
elements of the island landscape and its landscape setting over time.


