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ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην προσπάθεια οριοθέτησης νέων ευ-
ρύτερων περιοχών, εντός των οποίων θα 
αναζητηθούν υπολείμματα σύνθετων αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύ-
χθηκαν κατά το παρελθόν, ο χάρτης, η βι-
βλιογραφική έρευνα και οι μαρτυρίες ήταν, 
και παραμένουν ακόμη και σήμερα, βασικά 
εργαλεία αρχαιολογικής πρόβλεψης.

Τοπωνύμια, ερείπια, μεμονωμένοι βρά-
χοι ή άλλα χαρακτηριστικά της γήινης επι-
φάνειας που χαρτογραφήθηκαν από μηχα-
νικούς πριν πολλά χρόνια, χωρίς να δώσουν 
ιδιαίτερη σημασία, αλλά προσπαθώντας να 
κάνουν ως επαγγελματίες καλά τη δουλειά 
τους, σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν τους 
αρχαιολόγους σε σημαντικές ανακαλύψεις. 
Απομνημονεύματα περιηγητών του 19ου αι-
ώνα, κείμενα αρχαίων και νεότερων ιστορι-
κών, δίνουν πολύτιμές πληροφορίες για την 
οριοθέτηση μιας νέας ευρύτερης περιοχής, 
με υψηλό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στη συ-

νέχεια, μια εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα 
η οποία θα πραγματοποιηθεί είναι πιθανό 
να έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό επι-
φανειακών ευρημάτων, κινητών και ακινή-
των (αγγεία, όστρακα, εργαλεία, αρχιτεκτο-
νικά λείψανα, κ.ά.). Βάσει της θέσης των ευ-
ρημάτων αυτών θα οριοθετηθούν περιοχές 
μικρότερης έκτασης, σε μικρό αριθμό των 
οποίων, κατά τη κρίση των αρχαιολόγων, 
θα πραγματοποιηθούν ανασκαφικές τομές. 
Το κόστος αυτών αυξάνει σημαντικά με την 
πάροδο του χρόνου και σε ορισμένες περι-
πτώσεις μπορεί να εγκαταλειφθεί η προ-
σπάθεια αν δεν βρεθεί γρήγορα ο ‘‘θησαυ-
ρός’’. Κι όμως, το μνημείο μπορεί να ‘‘κρύβε-
ται’’ ακριβώς δίπλα…!

Πάντα λοιπόν, οι αρχαιολόγοι έψαχναν 
τεχνικές και μεθοδολογικές διαδικασίες, που 
θα επέτρεπαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και με μικρό κόστος, τον εντοπισμό μιας νέας 
αρχαιολογικής θέσης, μιας θέσης που η ανα-
σκαφική τομή και κατ’ επέκταση η συστημα-
τική ανασκαφή θα είχε άμεσα αποτελέσμα-

* Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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τα. Προς αυτή την κατεύθυνση τη δεκαετία 
του ‘20, εντελώς τυχαία ο άγγλος αρχαιολό-
γος O.G.S. Crawford παρατήρησε τους σχη-
ματισμούς θαμμένων κέλτικων κατασκευών 
στις ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες της 
περιοχής Windmill Hill. Ηταν ο πρώτος που 
διατύπωσε την άποψη ότι οι καλυμμένες κα-
τασκευές μπορούν να παρατηρηθούν στις 
αεροφωτογραφίες, όταν οι συνθήκες το επι-
τρέπουν. Ηταν ο θεμελιωτής της Εναέριας 
Αρχαιολογίας (Aerial Archaeology).

Ενώ μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιη-
θεί εκατοντάδες εντοπισμοί θαμμένων μνη-
μείων σε όλο τον κόσμο με τη βοήθεια της 
Εναέριας Αρχαιολογίας, η εμφάνιση των ει-
κονοληπτικών δορυφορικών συστημάτων 
υψηλής χωρικής ανάλυσης, οδήγησε σε μια 
νέα τεχνική αρχαιολογικής πρόβλεψης, τη 
Δορυφορική Αρχαιολογία (Remote Sensing 
Archaeology). Αν και βρίσκεται σε νηπιακό 
στάδιο, τα πρώτα δείγματα σε πολλές περι-
πτώσεις είναι εντυπωσιακά.

Η εμπλοκή του Φωτογραμμέτρη Μηχανι-
κού σε αυτό το πολυσύνθετο και ιδιαίτερο 
θέμα του εντοπισμού μιας νέας αρχαιολογι-
κής θέσης, αφορά σ’ εκείνα τα κομμάτια της 
έρευνας που έχουν να κάνουν με τον προσ-
διορισμό των βέλτιστων συνθηκών λήψης 
(εποχή, ώρα, γωνία λήψης, τηλεπισκοπικό 
σύστημα λήψης, κ.ο.κ.) για την εμφάνιση 
των ιχνών, δηλαδή των ‘‘ειδώλων’’ των θαμ-
μένων κατασκευών στις εικόνες, την απο-
κατάσταση του μετρητικού περιεχομένου 
και την επεξεργασία των ψηφιακών ή ψη-
φιοποιημένων αεροφωτογραφιών και ψη-
φιακών δορυφορικών εικόνων, για την εμ-
φάνιση ή την οπτική βελτίωση των ιχνών. Ο 
Φωτογραμμέτρης θα ‘‘δώσει’’ με λίγα λόγια 
στον Αρχαιολόγο, τελικά, το πλήθος, τα γεω-
μετρικά σχήματα και τις συντεταγμένες της 
θέσης των ιχνών με μεγάλη χωρική ακρίβεια 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον 
υποκαταστήσει, υποστηρίζοντας την ανα-
κάλυψη μιας νέας αρχαιολογικής θέσης.

ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:
ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Οι πρώτες αεροφωτογραφήσεις αρχαιο-
λογικών θέσεων πραγματοποιήθηκαν στις 
αρχές του 20ου αιώνα, με τη φωτογράφηση 
από αερόστατο της ανασκαφής της ρωμαϊ-
κής αγοράς στη Ρώμη το 1899 από τον αρ-
χαιολόγο Giacomo Boni και του Stonehedge 
(Εικ. 1) στη νότια Αγγλία το 1907 από τον 
λοχαγό P.H. Sharpe1. Αεροφωτογράφηση 
με φωτογραφική μηχανή που ήταν δεμένη 
στην κοιλιά ενός περιστεριού2, έλαβε χώρα 
το 1913 σε ανασκαφές στο Σουδάν από τον 
Sir Henry Wellcome. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σήμανε 
και την απαρχή της Εναέριας Αρχαιολογίας, 
με τη χρήση του αεροπλάνου ως πλατφόρμα 
για την από αέρα φωτογράφηση αρχαιολο-
γικών καταλοίπων στο όρος Σινά από Γερ-
μανούς αεροπόρους. Στη δεκαετία του ’20 η 
Εναέρια Αρχαιολογία λαμβάνει το θεωρητι-
κό της υπόβαθρο, με τη διάλεξη που έδωσε ο 
O. G. S. Crawford στη Βασιλική Γεωγραφική 

Εικ. 1: H αρχαιολογική περιοχή Stonehenge στη 
νότια Αγγλία από αερόστατο, το 1907 (Renfrew 
1995: 75)

1  Guerra & Pilot 2000; Driver 2004; Μηλιαρέσης 2003: 97; Bewley 2003.
2  Renfrew 1996: 78.
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Κοινότητα του Λονδίνου το 1923, παρουσιά-
ζοντας αεροφωτογραφίες των “Celtic fields” 
(χαρακτηριστικά όρια από χώμα) στην πε-
ριοχή Windmill Hill. Το 1928, πραγματοποί-
ησε τη πρώτη μεγάλη για την εποχή συστη-
ματική αεροφωτογράφηση στην περιοχή 
Wessex, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα 
της εναέριας αναγνώρισης και χαρτογράφη-
σης των καλυμμένων αρχαιολογικών υπο-
λειμμάτων3.

Ο Antoine Poidebard το 1925 υποστήριξε 
ότι μνημεία που βρίσκονται σε μικρό βάθος 
κάτω από τη θάλασσα μπορούν να ανιχνευ-
τούν στις αεροφωτογραφίες, και παρουσία-
σε τον εντοπισμό του αρχαίου λιμανιού στο 
Λίβανο4. Στην Αυστρία το 1931 πραγματο-
ποιήθηκαν κατακόρυφες αεροφωτογραφή-
σεις για την υποστήριξη των ανασκαφών 
στο Braunsberg5.

Στην Αμερική το 1921-1922 οι H. R .Wells 
και A. C. McKinley χαρτογράφησαν για πρώ-
τη φορά, τα μνημειακά αναχώματα της πε-
ριοχής Cahokia κοντά στο St. Louis (Illinois), 
με τη βοήθεια των αεροφωτογραφιών. Ακο-
λούθησαν οι πρώτες λήψεις κατακόρυφων 
στερεοσκοπικών εικόνων στην ίδια περιο-
χή από τον Dache M. Reevers. Τα άγνωστα 
μέχρι το 1930 κανάλια της κοιλάδας του 
ποταμού Gila στο Hohokams ανιχνεύθηκαν 
στις αεροφωτογραφίες της πολεμικής αε-
ροπορίας από τον Neil M. Judd, ενώ το ίδιο 
έτος, νέες αρχαιολογικής θέσεις των Mayas 
εντοπίστηκαν από τις αεροφωτογραφή-
σεις που πραγματοποίησαν στο Μεξικό οι 
Lindberghs6.

Συστηματικές εναέριες αρχαιολογικές 
έρευνες έλαβαν χώρα, ουσιαστικά, μετά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ευ-
ρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Σουη-

δία) όσο και στην Αμερική (Η.Π.Α., Μεξικό, 
Καναδά), και οδήγησαν στον εντοπισμό 
δεκάδων νέων αρχαιολογικών θέσεων, που 
χρονολογήθηκαν από τους προϊστορικούς 
έως τους ιστορικούς χρόνους7. Ενδεικτικά, 
το 1957 ανιχνεύθηκαν στις ασπρόμαυρες 
κατακόρυφες και κεκλιμένες αεροφωτο-
γραφίες η περιτείχιση, το οδικό δίκτυο και 
το κοίλο του θεάτρου της θαμμένης ρωμα-
ϊκής πόλης που χρονολογείται από το 260 

3  Doneus 1996; Μηλιαρέσης 2003: 78; Bewley 2003.
4  Renfrew 1996: 78.
5  Doneus 1996.
6  American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1997: 556-7.
7  American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1997: 579-80; Olesen 2004; Alvisi 1963, American 

Society of Photogrammetry 1983: 1237; Chevallier R. 1963; Jalmain 1963; Agache 1963, Scollar 1963; Brongers 
1963; Alfieri 1963; Dassie 1978: 94.

Εικ. 2: Το 1922, μετά την αποστράγγιση της 
κοιλάδας Trebba, ήρθε στο φως η νεκρόπολη 
της αρχαίας ελληνορωμαϊκής πόλης Spina, με 
την ανακάλυψη 1.213 τάφων. Οι αρχαιολογικές 
έρευνες συνεχίστηκαν και το 1953, μετά την 
αποστράγγιση της κοιλάδας Pega, όπου ήρθαν 
στο φως άλλοι 2.000 τάφοι. Η μετέπειτα έρευνα 
εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την εξακρί-
βωση της ακριβούς θέσης και της μορφολογίας 
του δέλτα του Πάδου, ο οποίος έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο στη χωροθέτηση της αρχαίας πόλης. 
Οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι στηρίζονταν αποκλει-
στικά στα κείμενα των αρχαίων ιστορικών, δεν 
μπορούσαν να προσδιορίσουν τη θέση και το 
εύρος του Πάδου. Ομως, το 1965 ο αρχαιολόγος 
N. Alfieri, χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, κατόρθωσε να 
εντοπίσει και να ταυτίσει το αρχαίο δέλτα του 
Πάδου και στη συνέχεια να ανακαλύψει την αρ-
χαία πόλη (Alfieri 1963).
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Εικ. 3: Γαλλία, Somme. Το 1960 ανακαλύφθηκαν πάνω από 350 αρχαιολογικά σύνολα, κυκλικοί τά-
φροι, δρόμοι, κατασκευές, κ.ά., τα οποία άλλαξαν άρδην το χάρτη των γνωστών προϊστορικών και 
νεότερων θέσεων της περιοχής (Agache 1963). Αριστερά: ασπρόμαυρη κεκλιμένη αεροφωτογρα-
φία του 1960. Δεξιά: έγχρωμη σύγχρονη κεκλιμένη αεροφωτογραφία της ίδιας θέσης. 

π.Χ., στο Φερέντο (Ανω Λάτιο, Ιταλία)8. Ο 
αρχαιολόγος Ν. Alfieri, το 1965, ανακάλυψε 
την αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη Spina στην 
Ιταλία (Εικ. 2), από τις ασπρόμαυρες κατα-
κόρυφες αεροφωτογραφίες του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου9.

Οι πολυάριθμοι εντοπισμοί μνημείων 
(Εικ. 3) που πραγματοποιήθηκαν παράλλη-
λα με την εξέλιξη των φωτογραφικών συ-
στημάτων οδήγησαν στην παγκόσμια απο-

Εικ. 4: Τα ίχνη της αρχαίας πόλης Eraclea. Εγχρωμη αεροφωτογραφία του 1977 (Pierluigi & Maurizio 1984)

8  Betti 1963.
9  Alfieri 1963.
10  Bewley 2003; Driver & Musson 1999; Doneus & Neubauer 1998.

δοχή της Εναέριας Αρχαιολογίας στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 ως βασικό εργαλείο 
για την ανάδειξη, συντήρηση και διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για 
την αρχή της δημιουργίας των Εθνικών Προ-
γραμμάτων Συστηματικής Ερευνας για τον 
εντοπισμό, χαρτογράφηση, τεκμηρίωση και 
ταξινόμηση των αρχαιολογικών θέσεων10.

Η αρχαία πόλη Eraclea στην Ιταλία (Εικ. 
4) ανακαλύφθηκε το 1984 από τις ασπρό-
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μαυρες, έγχρωμες και υπέρυθρες κεκλιμέ-
νες και κατακόρυφες αεροφωτογραφίες, 
με ημερομηνίες λήψης από το 1954 έως το 
198411. Τα παρατεταμένα ξηρά καλοκαίρια 
της δεκαετίας του ’90 στην Αγγλία, επέτρε-
ψαν την εμφάνιση μεγάλου αριθμού ιχνών 
θαμμένων κατασκευών (Εικ. 5.1 και 5.2) 
στη κοιλάδα Cherwell, βόρεια της Οξφόρ-
δης12. Σήμερα στο North Yorkshire (Αγγλία), 
οι σύγχρονοι ορθοφωτοχάρτες χρησιμοποι-
ούνται ως υπόβαθρο για τη γεωαναφορά 
ιστορικών αεροφωτογραφιών, με στόχο τον 
εντοπισμό και χαρτογράφηση των ρωμαϊ-
κών αναχωμάτων ‘‘Cawthorn Camps’’13.

Εικ. 5.1: Σύνθετη προστατευτική τάφρος ρωμα-
ϊοβρετανικής περιόδου. Walden, Essex. 

Εικ. 5.2: Ρωμαϊκές τακτοποιήσεις. Crowle, Lincolnshire. Αγγλία, 1996. Από τον Απρίλιο έως το Δεκέμ-
βριο του 1996, ελήφθησαν 4.570 κεκλιμένες έγχρωμες αεροφωτογραφίες, των ευρύτερων περιοχών 
των ύποπτων αρχαιολογικών θέσεων στη βόρεια και ανατολική Αγγλία, μετά από 415 ώρες πτήσης. 
Τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας ήταν ο εντοπισμός 2.267 νέων αρχαιολογικών θέσεων και η 
αύξηση του πλήθους των ιχνών 425 γνωστών θέσεων. Κυρίως, προσδιορίστηκαν θέσεις της Εποχής 
του Σιδήρου, του Χαλκού και της Ρωμαίο-βρετανικής περιόδου, από τα ίχνη που εμφανίστηκαν σε 
καλλιέργειες δημητριακών, ζαχαρότευτλων, κ.ά. (Featherstone et al. 1999). 

11 Tozzi & Harari 1984.
12  Bewley 2003; Featherstone et al. 1999.
13  Stone & Clowes 2004.
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Σήμερα, η Εναέρια Αρχαιολογία έχοντας 
ισχυρές βάσεις στον 20ο αιώνα, στρέφεται 
στην έρευνα νέων τηλεπισκοπικών αισθη-
τήρων. Ο νέος αερομεταφερόμενος αισθη-
τήρας Lidar έχει κάνει την εμφάνισή του σε 
αρχαιολογικές εφαρμογές (Εικ. 6), όπου ‘‘με-
τρώντας’’ μικρές παραλλαγές του αναγλύ-
φου της γήινης επιφάνειας, είναι σε θέση να 
αποκαλύψει αρχαιολογικές θέσεις που είναι 
αόρατες με γυμνό οφθαλμό14. Οι υπερφα-
σματικοί αισθητήρες (Hyperspectral, Εικ. 
7.1) και οι θερμικοί αισθητήρες (Εικ. 7.2), 
αξιολογούνται επίσης.

Εκτός αυτών, οι αμέτρητες αεροφωτογρα-
φίες αρχείου, σύγχρονες ή ιστορικές, τυχαίας 
ή προγραμματισμένης λήψης, είναι σίγουρο 
ότι θα κρατήσουν την Εναέρια Αρχαιολογία 
στην πρώτη γραμμή της έρευνας, ικανή να 
οδηγήσει στο μέλλον σε νέες ανακαλύψεις.

Ενας σύγχρονος ορισμός της Εναέριας 
Αρχαιολογίας είναι: ‘‘Η μέθοδος πρόβλεψης 
που χρησιμοποιεί αερομεταφερόμενα μέσα 
για τη λήψη αναλογικών ή ψηφιακών εικό-
νων της επιφάνειας της γης, με στόχο τον 
εντοπισμό, την καταγραφή, προστασία και 
τον έλεγχο των αρχαιολογικών θέσεων’’.15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υψηλό κόστος, η μικρή χωρική ανά-
λυση, η έλλειψη εύχρηστων προς το χρήστη 
λογισμικών επεξεργασίας των δορυφορικών 
εικόνων, ήταν τα πρώτα χρόνια της εμφάνι-
σης των τηλεπισκοπικών δεδομένων οι βα-
σικοί λόγοι της απουσίας τους από μελέτες 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80, η βελτίωση αυτών 
των ανασταλτικών παραγόντων, σε συν-

Εικ. 6: Αγγλία, 2003. Εικόνα του αισθητήρα Lidar στη θέση Stonehenge (Bewley 2003) 

14  Bewley 2003; Barnes 2003; Kucukkaya 2004.
15  Dassie 1978: 10; Bewley 2003.
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δυασμό με την αύξηση της προσφοράς των 
δορυφορικών εικόνων (παγχρωματικών, 
πολυφασματικών και ραντάρ), έκαναν πολ-
λούς ερευνητές να τις χρησιμοποιήσουν, σε 
συνδυασμό πάντα με τις αεροφωτογραφίες.

Το 1983, αρχαιολόγοι, σε συνεργασία με 
τους επιστήμονες της NASA, αποκάλυψαν ένα 
εκτεταμένο δίκτυο καλλιεργειών των Maya 
στο Yucatan (Μεξικό), χρησιμοποιώντας δο-
ρυφορικές εικόνες LANDSAT. Εκτός αυτού, 
ανίχνευσαν μια άγνωστη πόλη με δίδυμες 
πυραμίδες, που χρονολογείται στην κλασική 
περίοδο των Maya (600-900 μ.Χ.) και επανα-
προσδιόρισαν τη θέση της μεγάλης αρχαίας 
πόλη Oxpemul, η οποία χάθηκε μέσα στη ζού-
γκλα μετά την ανακάλυψή της (δεκαετία του 
’30)16. Το 1986, ερευνητές του Πανεπιστημίου 
της Βοστόνης (Η.Π.Α.) συνδυάζοντας δορυφο-
ρικές εικόνες LANDSAT-5 (χωρική ανάλυση 
παγχρωματικής 80 μέτρα και πολυφασμα-

τικής εικόνας 30 μέτρα και 120 μέτρα17) και 
SIR-A (χωρική ανάλυση εικόνας ραντάρ 40 μέ-
τρα18) αποκάλυψαν ένα δίκτυο καναλιών (Εικ. 
8) κάτω από την αραβική έρημο στο βορειο-
δυτικό Σουδάν19. Η χαμένη αρχαία πόλη Ubar 
(2800 π.Χ. – 300 μ.Χ.) ανιχνεύθηκε το 1992 
στις εικόνες20 του δορυφόρου SIR-C/X-SAR 
(χωρική ανάλυση εικόνων ραντάρ από 10 έως 
25m21) και το 1993 από το δορυφορικό σύ-
στημα LANDSAT-5 προσδιορίστηκαν οι θέσεις 
αρχαίων ναών των Μaya στη Γουατεμάλα22. Η 
άγνωστη μέχρι το 1994 αρχαία πόλη Angkor 
του 9ου αιώνα π.Χ. (Εικ. 9) αποκαλύφθηκε στη 
Καμπότζη, με τη βοήθεια των δορυφορικών 
εικόνων του συστήματος SIR-C/X-SAR23.

Εικ. 7.1: Πολυφασματικές ζώνες Εικ. 7.2: Θερμική ζώνη. Κίνα. Ανακάλυψη το 
2002 της δυτικής σήραγγας του μαυσωλείου 
του Qinshihuang (πρώτος αυτοκράτορας της 
Κίνας), με τη βοήθεια του αερομεταφερόμενου 
Hyperspectral αισθητήρα OMIS2 (Kelong et al. 
2004; Yuqing et al. 2004).

16  Renfrew 1996: 80-1.
17  Agrecon 2005; CEOS Yearboo 1995; Fowler 1999; R&D ScanEX 2005; USGS 2005; NOAA 1997; Forte 1999.
18  Fowler & Darling 1998; Fowler 1999; VISIBLE EARTH: A catalog of NASA images and animations of our home 

planet 2005.
19 Hurtak 1986.
20  NASA 1992.
21  DLR 1997; Fowler 1999; Informatics International 2000, NOAA 1997; Fowler & Darling 1998.
22 Sever 1998; Sever & Irwin 2003.
23 NASA 1995; Fowler & Darling 1998.
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Η Δορυφορική Αρχαιολογία βρίσκεται 
σε νηπιακό στάδιο, αφού οι περισσότεροι 
ξένοι ερευνητές, αρχαιολόγοι και μη, χρησι-
μοποιούν κυρίως αεροφωτογραφίες και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις τις συνδυάζουν με 
δορυφορικές εικόνες. Αρκεί να αναφέρει κα-
νείς ότι έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο 
το 30% του συνόλου των εικονοληπτικών 
δορυφορικών συστημάτων, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αρχαιολογικές εφαρμο-
γές βάση της χωρικής και φασματικής τους 
ανάλυσης24. Αναμένεται, όμως, ότι τα νέα 

Εικ. 8: Δίκτυο καναλιών κάτω 
από την αραβική έρημο (πά-
χος άμμου 0.1-2.0 μέτρα) στο 
βορειοδυτικό Σουδάν. Συνδυ-
ασμός δορυφορικών εικόνων 
Landsat-5 και SIR-A (Hurtak 
1986; Fowler & Darling 1998) 

Εικ. 9: Η αρχαία πόλη Angkor στην εικόνα του δορυφόρου SIRC/
XSAR (NASA 1995) 

24 Καϊμάρης 2006: Παράρτημα Α’: 73-4.
25  http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-1.html
26  http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-1.html

δορυφορικά συστήματα WordView-1 (0.5 
μέτρα στον παγχρωματικό αισθητήρα25) 
και GeoEye-1 (0.41 μέτρα στον παγχρωμα-
τικό και 1.65 μέτρα στον πολυφασματικό 
αισθητήρα26), να στρέψουν το ενδιαφέρον 
περισσότερων ερευνητών προς τη Δορυφο-
ρική Αρχαιολογία, η οποία εκτός των άλλων 
εξασφαλίζει: 

- Γεωγραφικό εύρος. Οι δορυφορικές ει-
κόνες μπορούν να απεικονίσουν την ευρύτε-
ρη περιοχή μελέτης με ποικιλία κλίμακας και 
χωρικής ανάλυσης. Οι δορυφορικές εικόνες 
υψηλής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για τη λεπτομερή αρχαιολογική μελέτη 
και χαρτογράφηση, ενώ οι εικόνες μέσης ή 
χαμηλής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε γενικότερες περιβαλλοντικές με-
λέτες, μελέτες τοπίων και γεωμορφολογίας.

- Φασματικό εύρος. Ενώ ο άνθρωπος 
μπορεί να δει μόνο στο ορατό φάσμα του 
φωτός, τα δορυφορικά συστήματα μπορούν 
να αποτυπώσουν ταυτόχρονα τις ανακλά-
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σεις περισσότερων φασματικών ζωνών από 
τη γήινη επιφάνεια, όπως της ορατής, της 
υπέρυθρης, κ.ά. Ετσι, μικρές παραλλαγές 
της επιφανειακής κάλυψης είναι δυνατόν να 
ανιχνευθούν πιο εύκολα. Για παράδειγμα οι 
μικρές μεταβολές της ποιότητας των φυτών 
της ίδιας καλλιέργειας που οφείλονται στην 
παρουσία θαμμένων κατασκευών, ανιχνεύ-
ονται αποτελεσματικά στην υπέρυθρη περι-
οχή του φάσματος.

- Περιοδικότητα. Η ικανότητα επανάλη-
ψης της λήψης της ίδιας θέσης μέσα σε σύ-
ντομα χρονικά διαστήματα. Επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των αλλαγών του τοπίου και 
των αρχαιολογικών καταλοίπων μέσα στο 
χρόνο.

- Διαπερατότητα. Η ικανότητα των συ-
στημάτων ραντάρ να διαπερνούν την πυκνή 
βλάστηση και την άμμο της ερήμου απεικο-
νίζοντας τις κρυμμένες δομές.

- Προστασία των αρχαιολογικών καταλοί-
πων. Ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών θέ-
σεων με μεγάλη χωρική ακρίβεια επιτρέπει 
τον καθορισμό περιοχών με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ανοικοδόμησης ή καλλιέρ-
γειας, που εξασφαλίζουν τη προστασία των 
θαμμένων υπολειμμάτων.

Κλείνοντας, ένας ορισμός της Δορυφορι-
κής Αρχαιολογίας είναι: ‘‘Η μέθοδος πρόβλε-
ψης, που χρησιμοποιεί διαστημικά μέσα για 
τη λήψη αναλογικών ή ψηφιακών εικόνων 
της επιφάνεια της γης, με στόχο τον εντοπι-
σμό, τη καταγραφή, προστασία και τον έλεγ-
χο των αρχαιολογικών θέσεων.’’27

ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η ελληνική αρχαιολογική κοινό-
τητα γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για τα 
οφέλη της Εναέριας και Δορυφορικής Αρ-
χαιολογίας; Γιατί τελειόφοιτοι των Ελληνι-
κών Αρχαιολογικών Σχολών, κάπου, κάποια 
στιγμή, άκουσαν ή διάβασαν σε μια παρά-

γραφο ενός βιβλίου, δύο λέξεις για την αε-
ροφωτογραφία στην αρχαιολογία; Και είναι 
λίγο στενάχωρο αν αναρωτηθεί κανείς ότι 
πρώτος χρησιμοποίησε μεθοδικά αυτές τις 
τεχνικές αρχαιολογικής πρόβλεψης, ένας 
Αρχαιολόγος!

Στην Ελλάδα λοιπόν, που είναι επιτακτική 
η ανάγκη του εντοπισμού όλων των άγνω-
στων μέχρι σήμερα αρχαιολογικών θέσεων 
και η δημιουργία μιας Ψηφιακής Βάσης Δε-
δομένων, για τον καθορισμό ζωνών και την 
επιβολή συγκεκριμένων όρων δόμησης και 
του είδους της καλλιέργειας, με στόχο την 
προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
μόνο μια συστηματική επιστημονική έρευνα 
Εναέριας και Δορυφορικής Αρχαιολογίας, 
μεγάλης έκτασης, έχει πραγματοποιηθεί μέ-
χρι σήμερα28.

Είναι σημαντικό, όμως, να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι η συστηματική αποκάλυψη νέων 
θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος είναι 
αποτέλεσμα Διεπιστημονικής Συνεργασίας 
μεταξύ, κυρίως, του Αρχαιολόγου, του Ιστο-
ρικού και του Φωτογραμμέτρη Μηχανικού, 
που από κοινού θα μελετήσουν εις βάθος 
μια ευρύτερη περιοχή και θα συνεισφέρουν, 
από τη θέση του ο καθένας, προς αυτή τη 
κατεύθυνση.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 1998 λειτούργησε το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην ‘‘Προστα-
σία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημεί-
ων Πολιτισμού’’. Στα πλαίσια του προγράμ-
ματος σπουδών διδάσκεται το μάθημα ‘‘Μέ-
θοδοι και εφαρμογές εναέριας Φωτογραμμε-
τρίας – Φωτοερμηνείας’’, όπου αναλύονται 
θέματα Εναέριας Αρχαιολογίας.

27 Καϊμάρης 2006: 14.
28  Καϊμάρης 2006.
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Το 2002 εκπονήθηκε η Μεταπτυχια-
κή εργασία με τίτλο ‘‘Φωτογραμμετρία-
Φωτοερμηνεία. Διερευνητικά Εργαλεία στην 
Αρχαιολογία’’ του μεταπτυχιακού φοιτητή 
κ. Δημητριού Καϊμάρη, Αγρονόμου Τοπογρά-
φου Μηχανικού, με Επιστημονική Υπεύθυ-
νη την κα Ολγα Γεωργούλα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος των Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών (Τ.Α.Τ.Μ.) του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.). Η έρευνα, λόγω του ιδιαίτερου εν-
διαφέροντος και των ενθαρρυντικών απο-
τελεσμάτων, συνεχίστηκε σε επίπεδο διδα-
κτορικής διατριβής, η οποία χρηματοδοτή-
θηκε από το πρόγραμμα ‘‘Ηράκλειτος’’, και 
η οποία υποστηρίχθηκε στα τέλη του 2006. 
Στη διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκε μια 
μεθοδολογική διαδικασία, η οποία με τη χρή-
ση ιστορικών και σύγχρονων αεροφωτογρα-
φιών, δορυφορικών εικόνων, ιστορικών και 
σύγχρονων χαρτών, ιστορικών κειμένων, της 

γνώσης των κλιματολογικών συνθηκών και 
της βλαστικής περιόδου ανάπτυξης των φυ-
τών σε συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, κ.ά., 
με κατάλληλη φωτογραμμετρική επεξεργα-
σία, επιτρέπει τον καθορισμό των βέλτιστων 
συνθηκών λήψεων ψηφιακών εικόνων για 
τον εντοπισμό νέων αρχαιολογικών θέσεων. 
Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε εκτεταμένη 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, από 
την αρχαία Αμφίπολη έως τους Φιλίππους, 
επιτρέποντας τον εντοπισμό της θαμμένης 
αρχαίας Εγνατίας οδού και δεκάδων άλλων 
παράπλευρων αρχαιολογικών καταλοίπων. 
Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από τον Υπ. 
Διδάκτορα κ. Δημήτριο Καϊμάρη και τους επι-
βλέποντες Καθηγητές κα Ολγα Γεωργούλα, 
Αν. Καθηγήτρια Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ., κ. Γεώργιο 
Καραδέδο, Αν. Καθηγητή Τ.Α.Μ.-Α.Π.Θ. και τον 
κ. Πέτρο Πατιά, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.

Η ερευνητική ομάδα συνεχίζει την έρευ-
να σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου.

Κατακόρυφη αεροφωτογραφία: Η από-
κλιση του άξονα λήψης από την κατακόρυ-
φο κυμαίνεται από 0ο έως 4ο (μοίρες). 

Κεκλιμένη αεροφωτογραφία: Η απόκλιση 
του άξονα λήψης από την κατακόρυφο κυ-
μαίνεται από 4ο έως 45ο (μοίρες).

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Είναι 
κάθε μορφή ενέργειας που κινείται με την 
ταχύτητα του φωτός υπό μορφή αρμονι-
κών κυμάτων, τα οποία είναι ίσα και χωρικά 
επαναλαμβανόμενα στο χρόνο.

Φασματική ανάλυση: Το πλήθος και το 
πλάτος των περιοχών της ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας, στα οποίο είναι ευαίσθη-
το το τηλεπισκοπικό σύστημα.

Παγχρωματική εικόνα: Ασπρόμαυρη ει-
κόνα στην ορατή και εγγύς υπέρυθρη περιο-
χή του φάσματος (0.4 έως 0.9μm).

Πολυφασματική εικόνα: Πολυεπίπεδη έγ-
χρωμη εικόνα, που προκύπτει από το συν-
δυασμό εικόνων διαφορετικών περιοχών 
του φάσματος.

Υπέρυθρη περιοχή του φάσματος: Από 

0.72 έως 15.0 μm, μη ορατή από τον άνθρω-
πο (ανθρώπινη όραση 0.4 έως 0.7 μm).

Θερμικός αισθητήρας: Ανιχνεύει τη θερ-
μότητα της γήινης επιφάνειας, που είναι 
το αποτέλεσμα της θέρμανσής της από την 
ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία της 
ατμόσφαιρας και τη ροή θερμότητας από το 
εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια (απο-
τέλεσμα ραδιενεργούς αποσύνθεσης). Είναι 
ευαίσθητος στις περιοχές της μέσης και μα-
κράς υπέρυθρης ή θερμικής υπέρυθρης, δη-
λαδή από 3 μm έως 5 μm και από 8 μm έως 
14 μm του φάσματος.

Εικόνα ραντάρ: Το τηλεπισκοπικό σύ-
στημα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
(μικροκύματα, ενίοτε και ραδιοκύματα) και 
λαμβάνει αναδρομικά τις ανακλάσεις τους 
από τα αντικείμενα της γήινης επιφάνειας. 
Η λαμβανόμενη ενέργεια δημιουργεί τις ει-
κόνες των συστημάτων ραντάρ. Η περιοχή 
των μικροκυμάτων καλύπτει τα μήκη κύμα-
τος από 1 cm έως 100 cm, με αντίστοιχες συ-
χνότητες από 26.5 GHz έως 300 MHz.

Γλωσσάριο



131
ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Agache, R.
1963 La prospection aérienne sur sols nus et l’inventaire archéologue de la Somme. Archéologie 

Aérienne, Colloque International, 31/8-3/9/1963, S.E.V.P.E.N.: 49-58.
Al�ieri, N.
1963 Topogra�ia antica e aerofotogra�ia a Spina. Archéologie Aérienne, Colloque International, 31/8-

3/9/1963, S.E.V.P.E.N.: 155-60.
Alvisi, G. 
1963 L’ utilita dei vecchi rilemanti nella ricerca archeologica. Archéologie Aérienne, Colloque Inter-

national, 31/8-3/9/1963, S.E.V.P.E.N.: 277-81.
American Society of Photogrammetry 
1983 Manual of remote sensing. Second edition, Volume II.
American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
1997 Manual of photographic interpretation. Second Edition.
Barnes, I.
2003 Aerial remote-sensing techniques used in the management of archaeological monuments on 

the British Army’s Salisbury plain training area, Wiltshire, UK. Archaeological Prospection 10: 
83-90.

Betti, L.
1963 Le trace nella fotoarcheologia. Archéologie Aérienne, Colloque International, 31/8-3/9/1963, 

S.E.V.P.E.N.: 59-75.
Bewley, H. R.
2003 Aerial survey for archaeology. The Photogrammetric Record 104, Vol. XVIII: 273-91 
Brongers, A. J.
1963 Photo-archeology in Holland. Archéologie Aérienne, Colloque International, 31/8-3/9/1963, 

S.E.V.P.E.N.: 141-2.
Chevallier, R.
1963 Detections aeriennes dans le Sud du department de l’ Aisne”, Archéologie Aérienne, Colloque 

International, 31/8-3/9/1963, S.E.V.P.E.N., 95-108 
Dassie, J. 
1978 Manual d’ archeologie aerienne. Paris: Editions Technip.
Doneus M & W. Neubauer 
1998 2D combination of prospection data. Archaeological Prospection 5: 29-56. 
Driver, T. 
2004 AARGnews, Number 28, March 2004, 6.
Driver, T. & C. Musson 
1999 Aerial archaeology and air photo mapping in Britain. Remote Sensing in Archaeology XI ciclo 

di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano (Siena), 6-11 dicembre 
1999: 1-14.

Featherstone R., P. Horne, D. Macleod & R. Bewley 
1999 Aerial reconnaissance over England in summer 1996. Archaeological Prospection 6: 47-62.
Forte, M.
1999 Telerilevamento e paesaggi archeologici tridimensionali. REMOTE SENSING IN ARCHAEOLOGY 

XI ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano (Siena), 6-11 
dicembre 1999: 1-38.

Fowler, F. J. M.
2005 An evaluation of scanned CORONA intelligence satellite photography. AARGnews 31: 34-7.
Fowler, F. J. M. & P. Darling 
1998 Archaeological applications of imaging radar. AARGnews 17: 19-24.
Guerra F., Pilot L.
2000 “Historic Photoplanes”, IAPRS, Vol. XXXIII, Part B5, Amsterdam 2000, 611-618



132
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ

Jalmain, D.
1963 Cinq années de prospection aérienne sur la Basée. Archéologie Aérienne, Colloque Internation-

al, 31/8-3/9/1963, S.E.V.P.E.N.: 125-30.
Καϊμάρης, Δ.
2006 Φωτογραμμετρική Επεξεργασία Ψηφιακών Εικόνων στην Υπηρεσία της Αρχαιολογικής Ερευνας: 

Ο Εντοπισμός της Εγνατίας Οδού από την Αμφίπολη έως τους Φιλίππους. Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνική Σχολή, Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού’ 
[διδακτορική διατριβή].

Kelong T., W. Yuqing, D. Qingb, Z. Xiaohu, S. Dewen & N.Xinlong 
2004 Remote sensing archaeological research of the �irst emperor mausoleum in Qin dynasty (Qin-

shihuang’s mausoleum). International Conference on Remote Sensing Archaeology Beijing, Oc-
tober 18-21, 2004: 55-64.

Kucukkaya , G. A. 
2004 Photogrammetry and remote sensing in archaeology. Journal of Quantitative Spectroscopy & 

Radiative Transfer 88: 83-8.
Μηλιαρέσης, Γ.
2003 Φωτορμηνεία-Τηλεπισκόπηση. Αθήνα Εκδοτικός όμιλος ‘‘ΙΩΝ’’.
NOAA 
1997 Remote sensing for coastal resource managers: An overview. U.S. Department of Commerce, 

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Service, February 1997.
Olesen, H. L. 
2004 Arial archaeology in Denmark. AARGnews 28: 28-35.
Renfrew, C.
1996 Archaeology: Theories, Methods and Practice Second Edition.
Scollar, I. 
1963 Physical conditions tending to produce crop sites in the Rhinelad. Archéologie Aérienne, Col-

loque International, 31/8-3/9/1963, S.E.V.P.E.N., 39-47 
Sever L. T. & E. D. Irwin 
2003 Landscape archaeology: Remote-sensing investigation of the ancient Maya in the Peten rain-

forest of northern Guatemala. Ancient Mesoamerica 14: 113-22.
Stone, L. J. & M. Clowes 
2004 Photogrammetric recordings of the Roman earthworks “Cawthorn Camps”, North Yorkshire. 

The Photogrammetric Record 106, Vol. XIX: 94-110.
Tozzi P. & H. Maurizio 
1984 Eraclea Veneta. Immagine di una città sepolta. Parma: Compagnia Generale Ripreseaeree.
Yuqing W., T. Kelong, Z. Xiaohu, S. Dewen, D. Qingbo & N. Xinlong 
2004 Discuss about the function of remotely sensed images in archaeology. International Conference 

on Remote Sensing Archaeology Beijing, October 18-21, 2004: 225-33.

Αναφορές από το διαδίκτυο

Agrecon
2005 Landsat
 http://www.agrecon.canberra.edu.au/Products/Satellite_imagery/Landsat. 

asp?nav=2&sNav=1&ssNav=1&open=0
CEOS Yearboo
1995 Satellite mission catalogue
 http://ceos.cnes.fr:8100/cdrom-97/ceos1/instrum/mission1.htm
DLR
1997 Project SIR-C/X-SAR
 http://www.op.dlr.de/ne-hf/SRL.html



133
ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Doneus, M.
1996 Aerial Archive
 http://www.univie.ac.at/Luftbildarchiv/
Hurtak, J.
1986 Subsurface morphology and geoarchaeology revealed by spaceborne and airborne radar. The 

Academy For Future Science
 http://www.affs.org/html/geoarcheology.html
Informatics International
2000 Mountain Gorilla Protection: A Geomatics Approach: Gorillas in the data base
 http://www.informatics.org/gorilla/shuttle.html
NASA
1992 Lost city of Ubar
 http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/ubar.html
1995 Angkor, Cambodia
 http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/angkor.html
R&D ScanEX
2005 LANDSAT Data
 http://www.scanex.ru/en/data/landsat/index.html
Satellite Imaging Corporation
2001-9 GeoEye-1 Satellite Imagery / Sensor Speci�ications
 http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-1.html 
2001-9 WorldView-1 Satellite Sensor
 http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-1.html 
Sever, L. Τ.
1998 The Petén, Guatemala Remotely Sensed Features, 12 May 1998
 http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/archeology/peten_tm.html
USGS
2005 Landsat Project
 http://landsat.usgs.gov/
VISIBLE EARTH: A catalog of NASA images and animations of our home planet
2005 SIR-A: Radar view of China
 http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=6126



134
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ

This study is a survey of tools for archaeo-
logical prospection that are used worldwide 
and two of their techniques are analyzed, 
the Aerial and the Remote Sensing Archaeol-
ogy. Through their development over time and 
with various applications created at an inter-
national level, their contribution to the locali-

sation of undergrounds monuments is widely 
recognised. In the Faculty of Rural and Survey-
ing Engineering, Aristotle University of Thes-
saloniki, Greece it is realised for the �irst time, 
a systematic research in the Aerial and Remote 
Sensing Archaeology, which has led to the de-
tection of hundreds new archaeological sites.

Summary
Aerial and remote sensing archaeology
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