
 
 

 
Ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά από την Αμερικανική 

Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, 7 Ιουλίου 1931 

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η αρχαιολογική έρευνα μετά το τέλος της ανασκαφής 

 

Η ερευνητική ομάδα έχει υποχρέωση να προβαίνει σε προκαταρκτικές 

εκθέσεις και οριστική δημοσίευση της ανασκαφικής 

ή επιφανειακής έρευνας εντός ορισμένου χρόνου 

(ετήσιες εκθέσεις, ενδιάμεση αναλυτικότερη μετά τα 

δύο πρώτα χρόνια, τελική με προθεσμία πέντε έτη 

μετά την περίοδο έρευνας πεδίου των πέντε 

ετών, ελαφρά αυξημένες προθεσμίες για τις 

«σωστικές» ανασκαφές). 

Όργανα στα οποία δημοσιεύονται ετήσιες 

εκθέσεις είναι τα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ 

Αθηνών, το Αρχαιολογικό Δελτίο, Το Έργον της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, το Γερμανικό 

Archäologischer Anzeiger, το Ιταλικό Notizie 

degli Scavi, το αγγλικό Annual Report ως παράρτημα του Journal of Hellenic 

Studies και το γαλλικό Chronique de Fouilles ως παράρτημα του Bulletin de 

Correspondance Héllénique. Σκόπιμο είναι στις προκαταρκτικές εκθέσεις να 

επιχειρείται ήδη μια πρώτη σύνθεση των δεδομένων που παρουσιάζονται σ’ 

αυτές. 

Η οριστική δημοσίευση περιέχει τόσο το αναλυτικό μέρος της μελέτης 

των αποτελεσμάτων της ανασκαφής (περιγραφή και γραφική αποκατάσταση 

ακινήτων, κατάλογοι ευρημάτων, τυπολογία, συγκριτικά στοιχεία, 

χρονολογία κλπ.), όσο και το συνθετικό μέρος (ερμηνεία, ένταξη των 

ευρημάτων και των συμπερασμάτων στη 

συστηματική γνώση της τέχνης, της 

κοινωνίας και γενικά των ιστορικών 

συνθηκών της εποχής και της περιοχής 

στην οποία ανήκουν τα ευρήματα). 

Παραδείγματα συστηματικής οριστικής 

δημοσίευσης είναι η σειρά The Athenian 

Agora (Αμερικανική Ανασκαφή της Αγοράς των Αθηνών) ή η σειρά 



 
 

Exploration Archéologique de Délos (γαλλική ανασκαφή στη Δήλο). Για τη 

μελέτη και την οριστική δημοσίευση είναι 

απαραίτητη η συντήρηση των ευρημάτων, η 

οποία πρέπει να προβλέπεται στον 

προγραμματισμό της ανασκαφικής έρευνας. 

Οι προκαταρκτικές εκθέσεις και κυρίως 

η τελική δημοσίευση είναι οι απαραίτητες 

ενέργειες για την δικαίωση μιας ανασκαφής 

και η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση που πρέπει 

να παρέχουν λειτουργεί ως ουσιαστική 

προστασία των αποκαλυπτομένων μνημείων, 

αφού η γνώση τους, την οποία εξασφαλίζουν, παραμένει, έστω και αν αυτά 

υποστούν για οποιοδήποτε λόγο φυσική φθορά.  

Εν κατακλείδι, ο βασικός στόχος της αρχαιολογικής έρευνας είναι η 

κατανόηση και η ερμηνεία των πολιτισμών του παρελθόντος μέσω των 

υλικών καταλοίπων τους. Η επίτευξη αυτού 

του στόχου βασίζεται στην μελέτη της 

αρχαιολογικής μαρτυρίας, η οποία ακολουθεί 

κάποια βασικά στάδια. Τα κυριότερα από 

αυτά είναι: ο εντοπισμός και καθορισμός των 

αρχαιολογικών θέσεων και δεδομένων, η 

ανασκαφή, η ταξινόμηση των ευρημάτων και, τέλος, η ανάλυση και 

ερμηνεία τόσο των ευρημάτων όσο και του αρχαιολογικού πλαισίου τους και 

του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος. 

 


