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• Εισαγωγή 

• Η Αρχαία Πάφος σήμερα:  ανάγκη ανάπτυξης συστήματος GIS 

• Μετρήσεις και έρευνες πεδίου 

• Σύνθεση αρχαιοπεριβάλλοντος – Ανάλυση Δεδομένων 

• Συμπεράσματα 

Περιεχόμενα 



Στα όρια της κοινότητας Κουκλιών, στη νοτιοδυτική ακτή της Κύπρου, εντοπίζεται το διοικητικό 

κέντρο και η έδρα των βασιλέων της Αρχαίας Πάφου.  

Η θέση άρχισε να αναφέρεται ως Παλαίπαφος μετά την μεταφορά του λιμανιού και της 

πρωτεύουσας του βασιλείου στη Νέα Πάφο τον 4ο αιώνα π.Χ., γεγονός που μπορεί να αποδοθεί 

στον Νικοκλή, τον τελευταίο βασιλιά του βασιλείου της Πάφου. Από την  Αρχαία Πάφο, που 

ιδρύθηκε στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (γύρω στα 1600 π.Χ.), το μοναδικό 

μνημείο που είναι ορατό και επισκέψιμο είναι το ιερό της Κυπρίας θεάς, που   από την Κλασική 

περίοδο άρχισε να ονομάζεται Αφροδίτη 

Αρχαία Πάφος 



η Αρχαία Πάφος σήμερα… 

Το τέμενος και το λατρευτικό άγαλμα της 

Κύπριδας 



προστατευόμενες αρχαιότητες 

η Αρχαία Πάφος σήμερα… 



η Αρχαία Πάφος σήμερα 
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Ερευνητικά προγράμματα 

• “A long-term response to the need to make modern development and the preservation 

of the archaeo-cultural record mutually compatible operations: Pilot application at 

Kouklia-Palaepaphos (“Palaepaphos Pilot Project”) 2007-2010, UCY directed by Prof. M. 

Iacovou 

 

• "The Palaepaphos Urban Landscape Project", 2006-open-ended, UCY, directed by Prof. 

M. Iacovou 

 

• ARIEL: “Archaeological Investigations of the Extra-urban and Urban Landscape: a 

case-study at Palaepaphos, Cyprus", 2013-2017, UCY, PI. Dr. A. Georgiou, Supervisor: 

Prof. M. Iacovou, Marie Curie Career Integration Grant programme. 



GIS Αρχαίας Πάφου 
καταγραφή και κατανόηση του αρχαίου βασιλείου 
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Δεδομένα Κτηματολογίου κ.ά  



…Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ....όσο 

αφορά την ακριβή ημερομηνία της πτήσης, αλλά πιθανώς θα μπορούσαν να έχουν παρθεί 

γύρω από τη δεκαετία του '40, πριν από το 2ο  παγκόσμιο πόλεμο. Η 

πτήση πιθανότατα ανατέθηκε από το IGM… 

….purtroppo non siamo in condizione di aggiungere 

molte informazioni rispetto a quelle riportate sulle 

schede di archivio già in Suo possesso. 

 

Ho provveduto a contattare la collega dell’archivio, che 

mi ha confermato che non siamo in possesso della 

data certa del volo, ma che presumibilmente potrebbe 

essere stato effettuato intorno agli anni ’40 prima del 

secondo conflitto mondiale. 

 

Il volo probabilmente fu commissionato dall’IGM al 

Regio Stato Maggiore Aeronautico e il materiale 

relativo ci è stato successivamente consegnato…. 

…αναζήτηση χαμένων πληροφοριών 



Κλίμακα 1:250 000 



Κούκλια  

πριν το 1940… 

Κούκλια  

2014… 



GIS Αρχαίας Πάφου 

ArcGIS 10 

Θεματικά επίπεδα  Χαρτογραφική σύνθεση 



GIS: χαρτογραφική σύνθεση 



• Ίδρυση τοπογραφικού δικτύου στην περιοχή έρευνας 

• Ίδρυση χωροσταθμικού δικτύου 

• Αποτύπωση 

• Χάραξη 

Κλασσική τοπογραφία στις αρχαιολογικές έρευνες 



Μετρήσεις και έρευνες πεδίου: 

Γεωφυσικές διασκοπήσεις 



Μετρήσεις και έρευνες πεδίου: 

Μαγνητικές διασκοπήσεις 

Οι μαγνητικές διασκοπήσεις αποτελούν μία τεχνική, με την οποία μπορούν να μετρηθούν 

μικρές μεταβολές στο μέγεθος του γήινου μαγνητικού πεδίου 



Μετρήσεις και έρευνες πεδίου: 

Ηλεκτρικές διασκοπήσεις 

Οι ηλεκτρικές διασκοπήσεις έχουν ως σκοπό τον καθορισμό της 

κατανομής της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους, δηλαδή της 

γεωηλεκτρικής του δομής.  



Μετρήσεις και έρευνες πεδίου: 

Χρήση Γεωραντάρ 

Η μέθοδος του υπεδάφιου Radar (Ground Penetrating Radar – G.P.R.) παρουσιάζει την ίδια αρχή 

λειτουργίας με την μέθοδο της σεισμικής ανάκλασης. Πρόκειται για μία ηλεκτρομαγνητική 

γεωφυσική τεχνική που βρίσκει εφαρμογή στην χαρτογράφηση των στρωμάτων σε εδάφη και 

πετρώματα και στον εντοπισμό υπόγειων δομών, στηριζόμενη στις διαφορές των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των υλικών. 



Αρχαιολογικές θέσεις 3ης και 2ης χιλιετίας π.Χ. στην περιφέρεια Πάφου 

GIS Ανάλυση Δεδομένων 



 

 

 

 

 

 

Ανάλυση 

 ζωτικές περιοχές   

ΥΧΛΙΘ - ΠΚΧ ΙΙ 

ΠΚΧ ΙΙΙ 

MKX I/II 

ΜΚΧ ΙΙΙ - ΥΚΧ ΙΑ 

τέλος  ΥΚΧ 

GIS Ανάλυση Δεδομένων 



ΜΚΧ ΙΙΙ έως ΥΚΧ ΙΙΙ 

GIS Ανάλυση: εγγύτητα θέσεων σε χαλκοφόρες ζώνες και 

ακτογραμμή 



Συστήματα επικοινωνίας από την Πάφο προς τα χαλκούχα κοιτάσματα 

του Τροόδους με θέσεις της ΜΚΧ ΙΙΙ και ΥΚΧ ΙΑ περίοδο 

GIS Ανάλυση Δεδομένων: συστήματα επικοινωνίας 



Ορατότητα περιοχής από τις θέσεις της ΜΚΧ ΙΙΙ και ΥΚΧ ΙΑ κατά μήκος του Διάριζου 

GIS Ανάλυση Δεδομένων: ορατότητα 



 GIS: προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς 



Ψηφιοποίηση 
και εισαγωγή 

δεδομένων στο 
GIS 

Αρχαιολογικές 
έρευνες 

 GIS: διαδικασία εμπλουτισμού 



Η Βρετανική 

αποστολή Liverpool St. Andrews 

δεκαετία του 50 

Σύγχρονες αρχαιολογικές έρευνες από την 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου  

νέα δεδομένα…νέα δεδομένα…νέα δεδομένα 

Η κοστολόγηση του χρόνου 

 

“In terms of duration, archaeological 

excavations rank as the longest 

lasting field operations worldwide”  

(Zangger et al. 1997, 9) 



η Αρχαία Πάφος σήμερα… 



GIS - Αρχαιολογία 

GIS 
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