
 
 

 
 

Ανασκαφές στον ναό του Ακτίου 

Απόλλωνα Αιτωλοακαρνανίας 

 
100 χρηστικά κεραμικά σκεύη από πηγάδι της Αρχαίας 

Αθηναϊκής Αγοράς. Πιθανώς το υπερκείμενο κτίσμα να ήταν 

καταγώγιο. 

 
«Απέναντι από τον ναό (του Ασκληπιού) […] 

ένα κυκλικό οικοδόμημα, κτισμένο εκεί κοντά, 

από μάρμαρο, η λεγόμενη θόλος, είναι άξιο 

θέας» 

Παυσανίου Κορινθιακά, 27,3 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

Η ανασκαφή αποτελεί βασική μορφή της 

αρχαιολογικής έρευνας. Με αυτήν δεν επιδιώκεται 

απλώς η αποκάλυψη μνημειακών καταλοίπων που 

επιχώσθηκαν με τον χρόνο στο έδαφος, αλλά η μελέτη 

της χρονολογίας, της ιστορίας, της μορφής των 

συσχετισμών και 

του περιβάλλοντος 

των αποκαλυπτομένων μνημειακών 

καταλοίπων μετά από συστηματική 

αφαίρεση των διαφόρων στοιχείων της 

επίχωσης. 

Αρχικό στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας είναι η επιλογή της θέσης 

που θα ερευνηθεί. Για την επιλογή του χώρου οι αρχαιολόγοι μπορούν να 

βασιστούν στα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Σε γραπτές αρχαίες μαρτυρίες που αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη θέση. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

πολύτιμες. Άλλοτε οδηγούν τον αρχαιολόγο στην 

περιοχή που θέλει να ερευνήσει ή σε άλλες 

περιπτώσεις τον βοηθούν στην ταύτιση των 

μνημείων που αποκαλύπτει. Για παράδειγμα, ο 

Ηρόδοτος (485-425 π.Χ.) άφησε λεπτομερειακές 

περιγραφές από όσα είδε στα ταξίδια του («Ιστορίη», 9 βιβλία). Ο 

γεωγράφος Στράβων (64/63 π.Χ.–24 μ.Χ.) ταξίδεψε σε πολλούς τόπους και 

έγραψε τα «Γεωγραφικά» (17 βιβλία), έναν πολύτιμο γεωγραφικό οδηγό για 

την εποχή του. Ο περιηγητής Παυσανίας (περ. 143-176 μ.Χ.) στο έργο του 

«Ελλάδος Περιήγησις» περιέγραψε με σαφήνεια σημαντικά μνημεία της 

αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου εστιάζοντας παράλληλα και στην 

τοπογραφία (λ.χ. περιγραφή της αμμώδους ακτής της Ήλιδος). 

β) Σε νεότερες προφορικές μαρτυρίες για ορατά οικιστικά 

κατάλοιπα, από τους κατοίκους μιας περιοχής (λ.χ. εύρεση αρχαίων 

νομισμάτων, αγγείων, σπολίων στα χωράφια) ή τοπωνύμια (όπως το Καστρί 



 
 

 
Η αρχαία πόλη Eraclea στην Ιταλία ανακαλύφθηκε 

το 1984 από τις ασπρόμαυρες, έγχρωμες και 

υπέρυθρες κεκλιμένες και κατακόρυφες 

αεροφωτογραφίες 

 
Επιφανειακή έρευνα 

Σύρου, προϊστορικός οικισμός σε κορυφή ενός απόκρημνου λόφου κοντά 

στη θάλασσα). 

Παράλληλα, προανασκαφικές πληροφορίες για την πιθανότητα 

παρουσίας µιας αρχαιολογικής θέσης προσφέρουν και: 

γ) H έρευνα από τον αέρα και το διάστημα με λήψη 

αεροφωτογραφιών και τηλεπισκόπηση από εναέρια ραντάρ και 

δορυφόρους. Η αεροφωτογραφία συμβάλλει 

στο να αναγνωρίσουμε την παρουσία μιας 

αρχαιολογικής θέσης µε δύο κυρίως 

τρόπους: είτε µε τη διαπίστωση των 

μεταβολών της βλάστησης, η οποία δεν 

μπορεί να είναι εξίσου πυκνή, όπου 

υπάρχουν κτίσματα κάτω από το έδαφος, είτε µε την ποικιλία των σκιάσεων 

μετά από φωτογράφηση τις πρώτες πρωινές ή τις απογευματινές ώρες. 

Επίσης, μας δίνει κάποιες προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με το 

μέγεθος, τη μορφή και τη λειτουργία των αρχαιολογικών θέσεων. Τέλος, 

βοηθάει στον εντοπισμό άλλων χαρακτηριστικών του αρχαίου τοπίου (λ.χ. 

οδών, αρδευτικών έργων κ.ά.). Η χρήση των εναέριων ραντάρ και των 

δορυφόρων, εξάλλου, καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και τον ακριβή 

προσδιορισμό της θέσης διαφόρων αντικειμένων στην επιφάνεια της Γης. 

δ) Η έρευνα επιφανείας (survey). Πρόκειται για μελέτη της 

γεωμορφολογίας της περιοχή που θα μελετηθεί όχι μόνο στον χάρτη αλλά 

και με αυτοψία του χώρου. Τα μέλη της ερευνητικής 

ομάδας σαρώνουν, περπατώντας, την 

προκαθορισμένη περιοχή επιφανειακής έρευνας, σε 

μεταξύ τους αποστάσεις από 1 έως 20 μέτρα και 

περισυλλέγουν επιφανειακά χαρακτηριστικά 

ευρήματα (θραύσματα κεραμικής, κατεργασμένους λίθους κ.α.). Εν 

συνεχεία, καταμετρούν και αποτυπώνουν την πυκνότητα των ευρημάτων και 

καταγράφουν ορατές επιφανειακές ενδείξεις αρχαιοτήτων, ώστε να 

οριστούν οι τοποθεσίες όπου, πιθανότατα, υπήρξε ανθρώπινη 

δραστηριότητα κατά το παρελθόν. 



 
 

 
Χρήση ηλεκτρόμετρου: τοποθετούνται 

ηλεκτρόδια στο έδαφος και 

τροφοδοτούνται με ρεύμα ορισμένης 

τάσης. Στο επίπεδο του τοίχου, το 

ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνάει 

δυσκολότερα τις πέτρες, γιατί αυτές 

συγκρατούν λιγότερη υγρασία σε 

σχέση με το χώμα. 

 
Τυπικές μορφές μαγνητικών ανωμαλιών 

 

1:Λιθοδομή από ηφαιστειακά πετρώματα 

2:Λιθοδομή από ιζηματογενή πετρώματα 

3:Επιφανειακός τάφος 

4:Κοιλότητα σε αρκετό βάθος 

5:Σωρός τούβλων 

6:Τοίχος από τούβλα 

 

 
Σωστική ανασκαφή στον χώρο της λεκάνης του 

Αλιάκμονα (Λογκά Ελάτης) για την κατασκευή 

υδροηλεκτρικού φράγματος (2011). Ταφικός περίβολος 

της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού με 

λακκοειδείς ταφές, κιβωτιόσχημες και ταφές σε αγγεία 

(εγχυτρισμούς). 

 ε) Η έρευνα του υπεδάφους με διάφορες σύγχρονες μεθόδους, οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη 

αρχαιολογικών καταλοίπων κάτω από την επιφάνεια 

του εδάφους. Πολλές φορές, αποτελούν το 

προκαταρκτικό στάδιο για την επιλογή 

αρχαιολογικών θέσεων και την συστηματική 

ανασκαφική έρευνα. Για παράδειγμα, με την 

εφαρμογή ηλεκτρόμετρου 

υπολογίζεται η ειδική 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

εδάφους στη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Το 

μαγνητόμετρο μετρά τις όποιες διαφορές του 

υποκείμενου μαγνητικού πεδίου της γης και το 

εδαφοδιαπεραστικό ραντάρ μπορεί να εντοπίσει κυρίως ακίνητα ευρήματα 

όπως δάπεδα ή τοίχους. 

Τα αρχαία κατάλοιπα μπορούν να περιέλθουν στην ευθύνη του 

εκάστοτε διαχειριστή και με άλλους τρόπους. Βάσει αυτών διακρίνουμε: 

 Μνημεία ή κατάλοιπα τα οποία 

έχουν διασωθεί ανά τους αιώνες ή έχουν 

έλθει στο φως από παλαιότερη έρευνα. Οι 

καλύτερες περιπτώσεις είναι τα μνημεία ή 

κατάλοιπα τα οποία μελετήθηκαν και 

δημοσιεύθηκαν συστηματικά και δέχθηκαν 

παράλληλα συστηματική φροντίδα. 

 Κατάλοιπα τα οποία 

έρχονται στο φως από την συστηματική 

ανασκαφική έρευνα. Η κατηγορία αυτή 

προσφέρει την δυνατότητα ιδανικής 

ολοκληρωμένης προστασίας και 

διαχείρισης. 

 Κατάλοιπα που έρχονται στο 

φως από τις «σωστικές» ανασκαφές (ή 

καλύτερα «αναγκαστικές» ανασκαφές). Οι 



 
 

 
Προϊόντα λαθρανασκαφής (Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης 

2012). Χρυσό στεφάνι από φύλλα και καρπούς 

βελανιδιάς και χρυσό ψέλλιο, που σχηματίζεται από 

φίδια που συμπλέκονται για να σχηματίσουν το 

λεγόμενο κόμβο του Ηρακλή (4ος αι. π.Χ.) 

ανασκαφές αυτές γίνονται για να ερευνηθεί κάποιος χώρος που ζητείται να 

δοθεί σε οικοδομική ή άλλη δραστηριότητα (διάνοιξη δρόμων, εκσκαφή για 

τη θεμελίωση κτιρίων κ.ά.). Η κύρια διαφορά των «σωστικών» ανασκαφών 

από τις συστηματικές είναι ότι οι δεν γίνονται με κίνητρο την έρευνα, αλλά 

επιβάλλονται από την ανάγκη να ερευνηθεί ένας χώρος που διεκδικείται 

άμεσα από άλλες δραστηριότητες. 

 Κατάλοιπα τα οποία είτε 

έρχονται στο φως ως τυχαία ευρήματα και 

υποδεικνύονται από ιδιώτες ή 

επισημαίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

είτε αποτελούν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας. 

Τα μνημειακά αυτά σύνολα παρουσιάζουν 

τα μεγαλύτερα προβλήματα για την 

ορθολογική διαχείρισή τους, επειδή έχουν 

χάσει οριστικά την συνάφειά τους (απουσία στρωματογραφικών 

παρατηρήσεων, αδυναμία συσχέτισης κινητών και ακινήτων ευρημάτων) και 

έχουν συνήθως υποστεί μερικές καταστροφές. 

 

 

 


