
 

 
 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

 Η αρχαιολογική επιστήμη μελετά τα υλικά κατάλοιπα των 

ανθρώπινων κοινωνιών του παρελθόντος, προσπαθώντας να ανασυνθέσει 

τη ζωή και τις δραστηριότητές τους. Στόχος της δεν είναι η μόνο η 

αποκάλυψη, αλλά κυρίως η κατανόηση και η ερμηνεία. Στην περίπτωση 

λοιπόν ενός αρχαιολογικού ευρήματος, το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στην 

αναλυτική περιγραφή και χρονολόγηση, αλλά επιδιώκεται η κατανόηση της 

λειτουργίας του και της σημασίας που είχε για το άτομο και την κοινωνία 

της οποίας υπήρξε προϊόν. 

 Οτιδήποτε αποκαλύπτεται και αποτελεί ένδειξη ζωής και 

δραστηριότητας κατά το παρελθόν, από τη στιγμή που καταγράφεται από 

τους αρχαιολόγους θεωρείται αρχαιολογική μαρτυρία. Τα αρχαιολογικά 

ευρήματα διακρίνονται σε κινητά ευρήματα (αγγεία, νομίσματα, 

κοσμήματα, μικροαντικείμενα) που κατασκεύασε ο άνθρωπος, αλλά και 

φυσικά οργανικά ή ανόργανα κατάλοιπα (ανθρώπινα οστά, οστά ζώων, 

σπόροι κ.ά.) ενώ παράλληλα υπάρχουν και τα ακίνητα ευρήματα 

(κτίσματα, οικίες, ναοί, τάφοι, λοιπές κατασκευές), από τα οποία 

προκύπτουν στοιχεία για τη ζωή, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου του 

παρελθόντος με το φυσικό του περιβάλλον. Όταν τα αρχαιολογικά δεδομένα 

εμφανίζονται σε υψηλό ποσοστό σε μια τοποθεσία, τότε αυτή ορίζεται ως 

αρχαιολογική θέση. 

 H αρχαιολογία, µε κριτήριο τη χρονική περίοδο την οποία µελετά, 

διακρίνεται σε κλάδους: προϊστορική, κλασική, ρωµαϊκή, βυζαντινή, 

βιοµηχανική κ.ά. Ωστόσο, η διάκριση µε κριτήριο το χρόνο δεν είναι η 

µοναδική ισχύουσα στο χώρο της αρχαιολογίας. Υπάρχουν επίσης θεµατικοί 

κλάδοι και εξειδικεύσεις όπως η 

περιβαλλοντική αρχαιολογία, η 

ζωοαρχαιολογία, η γεωαρχαιολογία, η 

αρχαιοβοτανική, αλλά και η επιγραφική, 

η νομισματική κ.ά. Οι δε ανασκαφές με 

κριτήριο την τοπογραφία και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των αρχαιολογικών θέσεων διακρίνονται σε χερσαίες, 
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ενάλιες ή ανασκαφές σε σπήλαια (υπέργεια, υπόγεια ή υποθαλάσσια). Η 

διαφορετική φύση των παραπάνω κατηγοριών ανασκαφών, αλλά και οι 

επιμέρους ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζει κάθε θέση, επιβάλλουν 

την χρήση διαφορετικών τεχνικών και μεθόδων έρευνας, εξοπλισμού και 

υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και τη συμμετοχή εξειδικευμένου, κατά 

περίπτωση, προσωπικού. 

 Ωστόσο, ανεξάρτητα από την κατηγορία και το είδος της ανασκαφής, 

η ανασκαφική διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και διέπεται από 

βασικές αρχές δεοντολογίας και μεθοδολογίας. Η ανασκαφή είναι από τη 

φύση της μια καταστροφική διαδικασία, δεδομένου ότι η επέμβαση που 

προκαλεί είναι μη αναστρέψιμη. Γι’ αυτό επιβάλλεται ορθή και λεπτομερής 

τεκμηρίωση σε όλα τα στάδια της έρευνας. 

Βασικά στάδια της αρχαιολογικής έρευνας είναι: 

1. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός αρχαιολογικών θέσεων 

2. Η ανασκαφική έρευνα 

3. Η συστηµατική καταγραφή των ευρηµάτων 

4. Η ερµηνεία των δεδοµένων-Η δημοσίευση 

 

 


