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Δειγματική Ανασκαφή - Μεθοδολογία μιας ανασκαφής 

Αρχαία Αγορά, Αθήνα 1913 



 

Η περιέργεια των ανθρώπων ψάχνει 

παρελθόν και μέλλον και κολλάει σ΄  

αυτή τη διάσταση. Όμως το να 

καταλάβεις το σημείο της διατομής του 

άχρονου με τον χρόνο είναι ασχολία για 

τον άγιο – κι ούτε ασχολία, μα κάτι 

δοσμένο και παρμένο, μ΄ έναν «εν 

ζωή» θάνατο μες την αγάπη, φλόγα κι 

έλλειψη φιλαυτίας κι αυτοπαράδοση. 

 

        Τ. Σ. Έλιοτ (Τέσσερα Κουαρτέτα) 

 

   



Στην ελληνορωμαϊκή περίοδο 

αυξάνεται το ενδιαφέρον για τα 

αρχαία, ενώ τα ρωμαϊκά χρόνια 

γίνεται μόδα η δημιουργία 

συλλογών αρχαίων ελληνικών 

έργων τέχνης  με σκοπό τον 

στολισμό επαύλεων, λουτρών 

και ναών. 

A Dealer in Statues, L. Alma – Tadema, 
1867 (Montreal, Museum of Fine Arts) 



Charles Townley and his friends 
in the Library of his House in 
Park Street, J. Zoffany (1733 – 
1810), Townley Hall Art Gallery, 
Burnley) 

  

Με τον Διαφωτισμό 

αναπτύσσεται  μια νέα τάση 

αρχαιοδιφισμού  που οδηγεί 

είτε στη μεταφορά  σημαντικών 

αρχαιοτήτων σε ευρωπαϊκές 

χώρες  ή στην αποτύπωση των 

ίδιων των μνημείων με ακρίβεια 

στον τόπο τους. 



Η Στήλη της Ροζέτας Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο (1798) 

 Με τον Διαφωτισμό, οργανώνεται η μέχρι τότε επιφανειακή διερεύνηση του 
παρελθόντος για την ποικίλη εκμετάλλευσή του. Οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται πως, 
για τα επεκτατικά τους σχέδια, είναι απαραίτητη η γνώση του παρελθόντος για τη 
διαχείριση των προβλημάτων του παρόντος.  
 Οι  στρατιωτικές και ναυτικές του δυνάμεις του Ναπολέοντα συνοδεύονται 
από μια ομάδα λογίων και επιστημών. Στόχος του Βοναπάρτη δεν είναι μόνο οι 
στρατιωτικές επιτυχίες αλλά και η έρευνα του ιστορικού και πολιτιστικού 
παρελθόντος της Αιγύπτου. Την περίοδο της γαλλικής κατάκτησης ανακαλύπτεται η 
Στήλη της Ροζέτας, μια τρίγλωσση επιγραφή που κάνει δυνατή την 
αποκρυπτογράφηση των αιγυπτιακών ιερογλυφικών.  



Στα τέλη του 19ου  αιώνα αρχίζει να 
συστηματοποιείται και να οργανώνεται η αρχαιολογική 
έρευνα με στόχο όχι πια την ανεύρεση πολύτιμων 
αντικειμένων του παρελθόντος, αλλά τη διακρίβωση 
της αλληλουχίας κάποιων αρχαιολογικών στρωμάτων.  
 
 
Εικ. Ο Μοσχοφόρος, η κεφαλή της Αθηνάς από το σύμπλεγμα 
της Γιγαντομαχίας, ο Παις του Κριτίου και η Αθηνά του  
Ευήνορα (αριστερά) αποκαλύφθηκαν όλα μαζί το 1864 κατά 
τις εκσκαφές για την κατασκευή του μουσείου στην Ακρόπολη 
των Αθηνών. 

Στον 21ο  αιώνα, με την τεχνολογία αρωγό 
της αρχαιολογίας να επινοεί όλο και πιο 
εξελιγμένους τρόπους ανίχνευσης αρχαίων, 
καθίσταται δυνατή η χρονολόγηση 
οποιουδήποτε ίχνους της αρχαιότητας.  

Εικ. Ανασκαφές στην Κνωσσό από τον άγγλο 
αρχαιολόγο Αρθρουρ Έβανς, τέλη 19ου αιώνα.           



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.  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Εκατό (100) χρηστικά κεραμικά σκεύη από πηγάδι της Αρχαίας Αθηναϊκής Αγοράς. 
Πιθανώς το υπερκείμενο κτίσμα να ήταν καταγώγιο. 



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) και ακίνητα ευρήματα (κτίσματα, οικίες, ναοί, τάφοι, 
λοιπές κατασκευές). 
 
Όταν τα αρχαιολογικά δεδομένα εμφανίζονται σε υψηλό ποσοστό σε μια τοποθεσία, 
τότε αυτή ορίζεται ως αρχαιολογική θέση. 

Δύο κεφαλές νεαρών Ρωμαίων. Βρέθηκαν σε 
πηγάδι της κλασικής εποχής στον Κεραμεικό. 

Οικισμός Ακρωτηρίου Θήρας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Αναζήτηση και ο εντοπισμός αρχαιολογικών θέσεων 

 Ανασκαφική έρευνα 

 Συστηματική καταγραφή των ευρημάτων 

 Ερμηνεία των δεδομένων-Η δημοσίευση 

Ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών,  Αθήνα, αρχές 20ου αι. 



Περιγραφή της Θόλου της Επιδαύρου από τον 
Παυσανία (2ος αιώνας μ.Χ.) 

 
«Απέναντι από τον ναό (του Ασκληπιού)  
[…] ένα κυκλικό οικοδόμημα, κτισμένο εκεί 
κοντά, από μάρμαρο, η λεγόμενη θόλος, 
είναι άξιο θέας […]. Μέσα στην Θόλο υπάρχει 
ζωγραφική παράσταση του Παυσίου, που 
παριστά τον Έρωτα να έχει παρατημένα τα 
βέλη και το τόξο και να έχει πάρει και να 
κρατεί την λύρα». 
                                              
            Παυσανίου Κορινθιακά, 27,3 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Για την επιλογή του χώρου οι αρχαιολόγοι μπορούν να βασιστούν : 
 
α) Σε γραπτές αρχαίες μαρτυρίες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θέση.  



Άη-Γιώργης στα Ύρια Νάξου Σφόνδυλοι κιόνων σε πηγάδι κοντά στον Άη-Γιώργη  

G. Welter, 1930 1986 

Λιθόπλινθοι στον περίβολο του κτήματος 
όπου ο Άη-Γιώργης Σφόνδυλος κίονα σε χωράφι κοντά στον Άη-Γιώργη 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

β) Μέσω  νεότερων προφορικών μαρτυριών  για ορατά οικιστικά κατάλοιπα, από 
τους κατοίκους μιας περιοχής ή από τοπωνύμια. 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

  
γ) Μέσω έρευνας από τον αέρα και το διάστημα με λήψη αεροφωτογραφιών 
και τηλεπισκόπηση από εναέρια ραντάρ και δορυφόρους. 

Το φως του Ήλιου που δύει αποκαλύπτει μια κυκλική κατασκευή θαμμένη στο έδαφος  



Άγιος Γεώργιος 

Αρχαίος ναός  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ύρια Νάξου, αεροφωτογραφία 



δ) Με έρευνα επιφανείας (survey) 1 

2 3 

Με την επιφανειακή έρευνα ο αρχαιολόγος συλλέγει 
από το έδαφος, χωρίς να κάνει ανασκαφή, αντικείμενα 
που μαρτυρούν την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας στο 
παρελθόν. 

1. Η αρχαιολογική ομάδα ερευνά πριν τη σπορά  μια συγκεκριμένη θέση.   

2. Συγκεντρώνεται αρχαίο υλικό. 3. Σημειώνεται στον χάρτη η θέση της 
συγκέντρωσης αρχαίου υλικού. Τα ευρήματα 
μεταφέρονται και εξετάζονται από ειδικούς. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 



     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. 

 ε) Με έρευνα του υπεδάφους μέσω σύγχρονων μεθόδων, οι οποίες μπορούν να 
οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη αρχαιολογικών καταλοίπων κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους.  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 



Μαγνητική  Έρευνα 



Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Προετοιμασία και οργάνωση μιας ανασκαφής (το προσωπικό και τα εργαλεία) 



Τα εργαλεία του ανασκαφέα         
φτυάρι 

αξίνα 

μικρό σκαλιστήρι 

πινέλα 

σκουπάκια για τον καθαρισμό 

τριγωνικό μυστρί 

καρότσια και ζεμπίλια 
για την απομάκρυνση 

των χωμάτων 



Τα εργαλεία του ανασκαφέα 

Ύρια Νάξου, ανασκαφή ιδίαις χερσίν 



Λειτουργία ξεροκόσκινου 

Ο αρχαιολόγος παρατηρεί με προσοχή τα χώματα που απομακρύνονται από την 

ανασκαφή, αλλά γνωρίζει ότι κάποια μικρά αντικείμενα μπορεί να διαφύγουν της 

προσοχής του. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούν σε πολλές ανασκαφές κόσκινα. Αυτά 

λειτουργούν σαν φίλτρα και συγκρατούν τα μικροαντικείμενα μιας συγκεκριμένης 

διατομής. 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ  

Μετά τον εντοπισμό και καθορισμό των αρχαιολογικών θέσεων με αποψίλωση του 
εδάφους, το επόμενο σημαντικό στάδιο είναι η ανασκαφή.   
 
Ο τοπογράφος διαιρεί τον χώρο που θα γίνει η ανασκαφή σε ανασκαφικά τετράγωνα ή 
σκάμματα (συνήθως 5x5 μέτρων, αλλά όπου επιβάλλεται λεπτομερέστερος έλεγχος 
μέχρι και 1x1 μέτρου). Για να οριοθετηθούν καλύτερα τα σκάμματα, τοποθετούνται 
στις κορυφές τους μικροί πάσσαλοι και δένεται περιμετρικά σπάγκος. Έτσι, 
δημιουργείται κάνναβος. Ο προσανατολισμός του καννάβου ακολουθεί τα σημεία του 
ορίζοντα. 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ  

Το κάθε τετράγωνο ανασκάπτεται μέχρι 
μισό μέτρο από την κάθε πλευρά του 
καννάβου. Με τον τρόπο αυτό παραμένουν, 
κατά μήκος των πλευρών του καννάβου, 
λωρίδες εδάφους πλάτους ενός (1) μέτρου. 
Οι διάδρομοι αυτοί χρησιμεύουν για την 
κυκλοφορία στο χώρο της ανασκαφής, για τη 
μεταφορά των μπαζών εκτός ανασκαφής 
αλλά και ως μάρτυρες για τη 
στρωματογραφία. 



Χωροβάτης και Σταδία 

Ορίζεται ένα σταθερό σημείο γνωστού ύψους επάνω ή κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας για τις διάφορες μετρήσεις βάθους και επιφάνειας. Κατά την ανασκαφή 
καταγράφεται με τοπογραφικά όργανα (χωροβάτη και σταδία) το ύψος των διαφόρων 
στρωμάτων και ευρημάτων.  



ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Σε μια ανασκαφή, εκτός από την αποκάλυψη και τη μελέτη υλικών καταλοίπων, πολύ 
σημαντική είναι και η παρατήρηση και μελέτη του χώματος που εμπεριέχει τα 
ευρήματα. Οι αρχαιολόγοι, αλλά και οι ειδικευμένοι εργάτες, διακρίνουν τη 
στρωματογραφία, δηλαδή τα επάλληλα στρώματα υλικών που μαρτυρούν την παρουσία 
και δράση ανθρώπων. Τα κατώτερα στρώματα είναι τα παλαιότερα, ενώ τα υπερκείμενά 
τους είναι μεταγενέστερα («σχετική χρονολόγηση»). Το κάθε στρώμα αντιστοιχεί, 
χονδρικώς, σε μια χρονική φάση ή περίοδο της παρουσίας του ανθρώπου στον 
συγκεκριμένο χώρο. 

Επάλληλα δάπεδα 



Κάθε επέμβαση στη στρωματογραφία είναι μια μη αναστρέψιμη ενέργεια, καθώς δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να επανατοποθετηθούν τα διάφορα στρώματα με το 
περιεχόμενό τους στην αρχική τους κατάσταση. Γι΄ αυτό πρέπει ο αρχαιολόγος στη 
διάρκεια της ανασκαφής να καταγράφει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για όσα 
στοιχεία παρατηρεί (διαγράμματα, φωτογραφίες, σημειώσεις), ώστε να εξασφαλίζει 
την καταγραφή και «σωτηρία» για την έρευνα όλων των στοιχείων που μπορεί και 
πρέπει να αντληθούν από το έδαφος.  

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Άγαλμα μεγέθους ελαφρά πάνω από το φυσικό, που παριστάνει όρθιο γυμνό άνδρα με ριγμένο 
πάνω από τον αριστερό ώμο και τυλιγμένο γύρω από το βραχίονα ιμάτιο. Πιθανώς 2ος μ.Χ. 

αιώνας, Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. 



Όστρακα: θραύσματα αγγείων πλούσια σε πληροφορίες 

Η κεραμική, ακόμα και σε κομμάτια, διατηρείται πολύ 

καλά στο έδαφος. Ένας αρχαιολόγος μπορεί να 

χρονολογήσει ένα όστρακο με βάση τον τύπο του 

πηλού, το σχήμα του και τη διακόσμησή του. Αυτό θα 

τον βοηθήσει αργότερα να χρονολογήσει και το 

αντίστοιχο αρχαιολογικό στρώμα («απόλυτη 

χρονολόγηση»). 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

Το ημερολόγιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανασκαφή και αποτελεί το μοναδικό 
γραπτό τεκμήριο της ανασκαφικής πορείας. Πρέπει, λοιπόν, να είναι με τέτοιο 
τρόπο γραμμένο, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε ειδικευμένος αναγνώστης ενός 
ημερολογίου να παρακολουθήσει βήμα βήμα την ανασκαφή, σαν να ήταν παρών. 



• Κάθε ανασκαφική τομή έχει το 
ημερολόγιό της 

 
• Το κείμενο βρίσκεται στη δεξιά σελίδα 
 

• Στην αριστερή σελίδα τοποθετούνται: 

 Φωτογραφίες 

 Σχέδια του ανασκαφικού καννάβου 

 Κινητά ευρήματα 

 
 Συγγραφή ημερολογίου 
 
• Γράφεται καθημερινά 
 
• Αναφέρεται ο τομέας, η τομή, το στρώμα, η 
σύσταση του εδάφους 
 
• Καταγράφονται και περιγράφονται τα κινητά και 
ακίνητα ευρήματα 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 



αγγεία μεταλλικά ειδώλια 

εργαλεία 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 



φούρνοι έδρανα 

λάκκοι εστίες 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 



Η φωτογράφιση του χώρου που 

ανασκάπτεται κρίνεται απαραίτητη σε κάθε 

φάση αλλαγής δεδομένων, ώστε να 

αποτυπώνονται τα ευρήματα στην ακριβή 

τους θέση. Σε κάθε λήψη, δίπλα στο θέμα 

φωτογράφισης, τοποθετούνται: 

  φωτογραφική κλίμακα, για τον 

προσδιορισμό του μεγέθους των 

αντικειμένων 

 βέλος που δηλώνει την κατεύθυνση του 

βορρά, για τον σωστό προσανατολισμό 

 μικρός πίνακας, με τις απαραίτητες 

ενδείξεις για να διευκολύνει την ταύτιση 

των φωτογραφιών  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

Οι φωτογραφίες καταγράφονται (αριθμός 
φωτογραφίας) στο ημερολόγιο της ανασκαφής, 
ενώ πολλές φορές επισυνάπτονται σε αυτό 
αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες που βοηθούν 
στην περιγραφή της ανασκαφής. 



Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

Η συντήρηση των αρχαίων ευρημάτων 
πρέπει να είναι άμεση. Κάθε ύλη χρειάζεται 
διαφορετική μεταχείριση. Υπάρχουν 
ειδικευμένοι συντηρητές για τα κεραμικά ή 
μεταλλικά αντικείμενα,  για το ξύλο και το 
ύφασμα. Μετά τη συντήρηση μελετώνται 
ξανά τα ευρήματα προκειμένου να 
προετοιμαστεί η τελική δημοσίευση, η 
ολοκλήρωση της ανασκαφής. 



Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 



Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 



Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 



Τα Αρχαιολογικά ευρήματα στο μουσείο 

Πλύσιμο – στέγνωμα σε αίθριο ή κλίβανο 

Αποθήκευση σε ράφια, καφάσια ή συρτάρια 



Συντήρηση και καταγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων μέχρι την 
αποθήκευσή τους στο μουσείο 



Συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων στο εργαστήριο 

κεραμική οστά 

σπόροι λιθοτεχνία 



Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η ερευνητική ομάδα έχει υποχρέωση να 
προβαίνει σε προκαταρκτικές εκθέσεις και 
οριστική δημοσίευση της ανασκαφικής ή 
επιφανειακής έρευνας εντός ορισμένου 
χρόνου.  
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 

 Το γαλλικό Chronique de Fouilles ως 

παράρτημα του Bulletin de Correspondance 

Héllénique. 



Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η οριστική δημοσίευση περιέχει: 

  Το αναλυτικό μέρος της μελέτης των 
αποτελεσμάτων της ανασκαφής 
(περιγραφή και γραφική αποκατάσταση 
ακινήτων, κατάλογοι ευρημάτων, 
τυπολογία, συγκριτικά στοιχεία, 
χρονολογία κλπ.) 

 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: 
 
  Η σειρά The Athenian Agora  
     (Αμερικανική ανασκαφή της Αγοράς των Αθηνών) 

 
 Η σειρά Exploration Archéologique de Délos  

(Γαλλική ανασκαφή στη Δήλο)  



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ο αρχαιολογικός χώρος δεν αποτελεί μεμονωμένο μνημείο, αλλά υλικό και 
νοηματικό φορέα ενός ευρύτερου χωρικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η 
σχέση των μνημείων με την καθημερινή ζωή είναι, επομένως, καθοριστική, ώστε ο 
αρχαιολογικός χώρος να μην αποτελέσει ένα απομεινάρι του παρελθόντος που 
εξαιρείται από το σύγχρονο περιβάλλον. 



Η ανάδειξη των μνημείων θεωρείται στη 

σύγχρονη αρχαιολογία ως «εμπράγματη 

δημοσίευση», με την έννοια ότι τα 

μνημεία μεταδίδουν το μήνυμά τους, όχι 

μόνο στους ειδικούς, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινό. 



ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

Α) Συντήρηση των μνημείων 

Β) Αποκατάσταση και αναστήλωση 

Γ) Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου 

Δ) Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου 

Ε) Διατήρηση του διαμορφωμένου 

αρχαιολογικού χώρου 

Συντήρηση τοίχου στο θέατρο της αρχαίας 
Επιδαύρου 

      Λιθόπλινθος από οικοδόμημα στο Ασκληπιείο 
της Επιδαύρου. Η συντήρησή του σε εξέλιξη: 
ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια μετά την απομάκρυνση 
των διαβρωτικών λειχήνων και μικροοργανισμών, 
σκουρόχρωμη η μη καθαρισμένη επιφάνεια. 



Η μακροπρόθεσμη συντήρηση των μνημείων πρέπει να είναι διαρκής και να 
περιλαμβάνει τη στερέωση του μνημειακού υλικού, αλλά και την αποκατάστασή του. 
Παράλληλα, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για στέγαστρα και κτήρια προστασίας, για 
την κίνηση των επισκεπτών και την αντιμετώπιση των ομβρίων υδάτων και της 
βλάστησης. 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Α. Συντήρηση μνημείων 

Αναλημματικός τοίχος στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Με ανακούφιση από τα χώματα πίσω 
του και ειδικό μηχανισμό ώθησης αποκαταστάθηκε στην κατακόρυφο η επικίνδυνη κλίση του, 
ενώ μικρές συμπληρώσεις σφράγισαν το διαλυόμενο πάνω μέρος του. Μετά την αποκατάσταση 
το κενό πίσω έκλεισε με συρματοκιβώτια, που δεν ασκούν ωθήσεις.  



Η αποκατάσταση ενός μνημειακού καταλοίπου μπορεί να περιορίζεται στη στερέωση-
συντήρησή του, δηλαδή σε περιορισμένες συμπληρώσεις, προκειμένου να ενισχυθεί και 
να γίνει αναγνωρίσιμο. Υπάρχει, ωστόσο, η περίπτωση της μερικής ή ολικής 
αποκατάστασης της μορφής του μνημείου. Όταν η αποκατάσταση προχωρεί στην 
ανωδομή, μιλούμε για αναστήλωση. Στην έννοια της αναστήλωσης δεν περιλαμβάνεται 
η ανακατασκευή (έντονη υπεροχή νέου υλικού). 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Β. Αποκατάσταση και αναστήλωση  

Η στοά του Αβάτου στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου πριν και μετά τη μερική αναστήλωση 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Β. Αποκατάσταση και αναστήλωση  

Το ιερό του Γύρουλα στη Νάξο πριν και μετά την μερική αναστήλωση 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Β. Αποκατάσταση και αναστήλωση  

Η στοά του Αττάλου  
πριν και μετά την 

«αναστήλωση» - ανακατασκευή 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Β. Αποκατάσταση και αναστήλωση  

Διαμόρφωση τμήματος της αγοράς της αρχαίας Πέλλας πριν και μετά 



Στην περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων, πέραν της αποκατάστασης και 
αναστήλωσης των σημαντικότερων μνημείων τους, πρέπει να  πραγματοποιείται  
συνολική διαμόρφωση του χώρου με ηπιότερες ενέργειες, προκειμένου να καθίσταται 
το μνημειακό σύνολο λειτουργικό για την επίσκεψη και την κατανόησή του από το 
κοινό. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές είναι η διευθέτηση των ερειπίων με ήπιες 
επεμβάσεις (λ.χ. καθαρισμοί, συντήρηση, αποψιλώσεις, οριοθέτηση και περίφραξη, 
δημιουργία προστατευτικών ζωνών). 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Γ. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου 

Αρχαιολογικός χώρος 
Ρωμαϊκής Αγοράς, 

Αθήνα 



Η ανάδειξη των μνημειακών συνόλων 

επιτυγχάνεται με διάφορες  ενέργειες, όπως: 

1. Τη δημιουργία φυλακίων, εκδοτηρίων, 

πωλητηρίων πληροφοριακού υλικού και 

κτιρίων εξυπηρέτησης του κοινού. 

2. Την κατασκευή διαδρόμων επισκεπτών και 

την τοποθέτηση πλούσιου εποπτικού υλικού. 

3. Τη δημιουργία τοπικού μουσείου, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο.  

4. Την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης 

οχημάτων 

5. Την εξασφάλιση διαρκούς καθαριότητας και 

διοίκησης του χώρου. 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Δ. Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου 

Πωλητήριο στον αρχαιολογικό χώρο της 
Επιδαύρου 

Πληροφοριακή πινακίδα για τη Θόλο στο 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Δ. Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου 

Διάδρομος επισκεπτών στο Ασκληπιείο 
της Επιδαύρου 

Διάδρομος επισκεπτών από το Διονυσιακό 
θέατρο προς την Ακρόπολη των Αθηνών 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Δ. Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου 

Τοπικό μουσείο στο ιερό του Γύρουλα, Νάξος 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Δ. Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου 

Συμβατή χρήση: Θέρμες Σικυώνας –στέγαση 
    τοπικού μουσείου 

Νέα χρήση όμοια με την αρχική του: 
Αρχαίο θέατρο πόλης Επιδαύρου 

Μια ειδική ενέργεια ανάδειξης που εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις αφορά 
στην απόδοση νέας χρήσης σε μνημείο. Αυτό συμβαίνει, όταν η διατήρηση του 
μνημείου είναι τόσο καλή, ώστε να μπορεί αυτό να εξυπηρετήσει την αρχική του 
χρήση (π.χ. αρχαία θέατρα και στάδια, χριστιανικοί ναοί) ή προσφέρεται για άλλη 
ήπια ή αρμόζουσα νέα χρήση (λ.χ. χρήσεις νεοκλασικών, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους κ.ά.) Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνονται απολύτως 
σεβαστοί οι περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία των μνημείων από τη 
σύγχρονη δραστηριότητα. 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ε. Διατήρηση του διαμορφωμένου αρχαιολογικού χώρου 

Επιδιόρθωση αναστηλωμένης παραστάδας του αρχαίου ναού 
στον Γύρουλα Νάξου μετά από πτώση του σε ακραία καιρικά 
φαινόμενα το 2003.  

Οι χώροι οι οποίοι αναδεικνύονται και 

αποδίδονται στο κοινό, χρειάζονται την 

διαρκή φροντίδα των συντηρημένων 

μνημείων και του διαμορφωμένου χώρου. 

Εάν αυτή εκλείψει, τότε απαξιώνονται τα 

μνημεία και ακυρώνεται η όποια προσπάθεια 

ανάδειξής τους. 


