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Abstract 

 
South of Georgia, especially Samtskhe-Javakheti region had been main crossroad and the 

center for important military, political influences. Therefore throughout the history  it's 

protection and maintenance had  been one of the main goals for local governors as well as for 

Georgia's kings. All the remained cultural heritage assets with all the recorded stories in 

chronicles about fights, wars, negotiations, stories about fortified sites' building and 

restorations are proof of  its importance. Disguised fortified sites in the landscape, 

environment were strongholds against enemy's troops. 

Fortresses of Khertvisi, Tmogvi and Akhalkalaki had an important and strategic role in 

medieval period. Stories recorded in the chronicles, also their strategic locations, 

correspondence with the environment and the scale of remained fortified elements are proof 

of their importance. Along with other settlements, fortresses, towers, caves, underground 

shelters they are part of unified defense system. Despite of various types of researches and 

inventories done on each of them, their interaction, connection has not been analyzed well 

yet. 

The goal for this thesis is to use modern geographic information systems to create a map and 

data catalogue for all the main cultural heritage sites in the area, group them (according to  

period, typology, function and other parameters) and analyze the context of these three 

fortresses in the environment. Outline on the map those settlements or other complexes, 

buildings which might have been in connection with them. After that define the role for 

each of them, special interaction between them, mark visually controlled areas from each 

one and outline the areas which were under their observation and areas beyond it for to 

reconstruct defense system.   

Key words: fortress, tower, geographic information systems, map, road, visually controlled 

areas, distances and connections between fortified systems. 
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