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Εισαγωγικά

Τα Παραρτήματα του Φακέλου για την «Παραμυθο-ξενάγηση στα Άβδηρα» περιλαμβάνουν
βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση με την ιστορία και αρχαιολογία της πόλης. Ιδιαίτερη, όμως,
αναφορά γίνεται στα αρχαία ελληνικά παιχνίδια, ένα θέμα που αποτελεί βοηθητικό εργαλείο της
ξενάγησης ιδιαίτερα στο μουσείο, κατά την οποία λαμβάνει χώρα απτική επαφή των παιδιών με
αντίγραφα αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών.
Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν τα εξής παραρτήματα:

Α. Τα αρχαία Άβδηρα,
Β. Τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια και
Γ. Γλωσσάρι όρων.
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Α. Τα αρχαία Άβδηρα

Α.1. Βασικές πληροφορίες
Τα αρχαία Άβδηρα είναι ένας παραθαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος και βρίσκεται 6 χιλιόμετρα
νότια του σημερινού χωριού με την ονομασία Άβδηρα (Μπουλούστρα ως το 1920) (Εικόνα 1). Είναι ο
σημαντικότερος οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος του νομού Ξάνθης.

Εικόνα 1: Χάρτης με την
τοποθεσία του σημερινού
χωριού των Αβδήρων (Α)
και της αρχαία πόλης (Β)
στα νότια του νομού
Ξάνθης. Από την
εφαρμογή Google maps.
Αρχαιολογικός
χώρος
Αβδήρων
Θρακικό
Πέλαγος

Τα ερείπια στην περιοχή ταυτίστηκαν με την αρχαία πόλη των Αβδήρων το 1887 από τον
Αυστριακό αρχαιολόγο W. Regel. Η ανασκαφική έρευνα άρχισε στην περιοχή από τον αρχαιολόγο
Δημήτρη Λαζαρίδη το 1950 στον λεγόμενο νότιο περίβολο (κλασική-ελληνιστική πόλη, Εικόνα 2).
Ακολούθησαν οι ανασκαφές της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον ίδιο
χώρο και στα αρχαία νεκροταφεία. Το 1981 άρχισε η ανασκαφή στην αρχαϊκή πόλη του βορείου
περιβόλου και τα νεκροταφεία της. Το 1985 άρχισε πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης του
νότιου περίβολου, ενώ συνεχίζονται οι ανασκαφές στην ίδια περιοχή καθώς και στο αρχαίο θέατρο.
Ο οργανωμένος και επισκέψιμος σήμερα αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τμήμα του νότιου
περίβολου.
Τα αρχαία Άβδηρα ανακηρύχθηκαν προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος το 1965 και
περιλαμβάνουν (όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση) «...την έκταση που περιλαμβάνεται μέσα
από τον νότιο κλασσικό περίβολο, από τον βόρειο αρχαϊκό περίβολο ... την έκταση του αρχαίου
νεκροταφείου των τύμβων», «περιοχή εκτός των τειχών» με «Ιερό Δήμητρας και Κόρης»,
«κρηπίδωμα λιμενικής κατασκευής», «αρχαία προκυμαία και έξω από την περιοχή της δυτικής
πύλης εκτεταμένα συγκροτήματα οικιών, λουτρό, ταφικό μνημείο, νεκροταφείο και κοιμητηριακό
ναό».

«Η ανασκαφή των μικρών αρχαιολόγων»
Παραρτήματα
σελίδα 3 από 17

Νατάσα Μιχαηλίδου
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ
6976 478073, 25410 91973

nat.michailidou@yahoo.gr
www.guideinthrace.com, www.fthrace.gr
facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis

Εικόνα 2: Τοπογραφικό διάγραμμα όλης της αρχαίας πόλης των Αβδήρων. Ι. Βόρειος περίβολος, ΙΙ. Νότιος
περίβολος, ΙΙΙ. Θέατρο, IV. Ακρόπολη, V. Δυτικό λιμάνι, VI. Ανατολικό λιμάνι, VII. Νεκροταφείο Κλαζομενίων,
VIII. Νεκροταφείο των τύμβων.
1. Ανασκαφή στη Βάλτα Ζαμπάκη, 2. Αρχαία προβλήτα, 3. Είσοδος του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, 4.
Αποθήκες λιμανιού.
Από Καλλιντζή, Τερζοπούλου, Ζήκος, Δαδάκη, 2001: σελ. 24.
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Αρμόδια υπηρεσία για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Αβδήρων είναι η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ξάνθης με στοιχεία επικοινωνίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα,
Ξάνθη, Τηλ: 25410 51003, Φαξ: 25410 51783, Email: efaxan@culture.gr

Α.2. Ίδρυση πόλης κατά τη μυθολογία
Ποιος ίδρυσε την αρχαία πόλη των
Αβδήρων που αποτελεί το επίκεντρο της
εκπαιδευτικής ξενάγησης; Ο κυριότερος μύθος
λέει ότι ο Ηρακλής την ίδρυσε, για να τιμήσει
έναν φίλο του. Ο Ηρακλής ήρθε σε αυτήν την
περιοχή, για να ολοκληρώσει έναν από τους 12
άθλους που του είχε αναθέσει ο βασιλιάς της
Τίρυνθας Ευρυσθέας. Έπρεπε να κλέψει τα
άγρια άλογα του βασιλιά της περιοχής Διομήδη,
που έτρωγαν ακόμη και ανθρώπους. Ενώ
προσπαθούσε να τα κλέψει, οι ντόπιοι Θράκες
αντιστάθηκαν και ο Ηρακλής άφησε τα άλογα
για λίγο στον αγαπημένο του φίλο, τον Άβδηρο,
που είχε έρθει να τον βοηθήσει. Όταν νίκησε
τους ντόπιους και πήγε πίσω σε αυτόν,
ανακάλυψε ότι τα άλογα τον είχαν
κατασπαράξει (Εικόνα 3). Έτσι, έχτισε μια πόλη
προς τιμήν του και την ονόμασε Άβδηρα.
«...μετὰ τὸν Νέστον ποταμὸν πρὸς
ἀνατολὰς Ἄβδηρα πόλις, ἐπώνυμος Ἀβδήρου,
ὃν οἱ τοῦ Διομήδους ἵπποι ἔφαγον...» Στράβων,
Γεωγραφικά, ζ.
Μετάφραση: «...μετά τον ποταμό Νέστο
στα ανατολικά είναι η πόλη των Αβδήρων, που
πήρε το το όνομά της από τον Άβδηρο, ο οποίος
φαγώθηκε από τα άλογα του Διομήδη».

Εικόνα 3: Ο Άβδηρος κατασπαράσσεται από τα
ανθρωποφάγα άλογα του βασιλιά Διομήδη σε
μελανόμορφο αγγείο.
Από την έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου
Αβδήρων.

Α.3. Ίδρυση πόλης κατά τους ιστορικούς
Οι αρχαίοι ιστορικοί, από την άλλη πλευρά, μας παραδίδουν ότι τα Άβδηρα ήταν ουσιαστικά η
αποικία μιας άλλης πόλης, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του λεγόμενου Β’ Ελληνικού
Αποικισμού (Εικόνα 4).
Έλληνες, λοιπόν, πολίτες από τις Κλαζομενές, μια πόλη στη Μικρά Ασία, στη σύγχρονη Τουρκία,
εγκατέλειψαν τη χώρα τους στα 656/2 π.Χ., ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, τους άρεσε και αποφάσισαν
να ξεκινήσουν μια νέα ζωή εδώ. Γιατί όμως άφησαν εξαρχής την όμορφη πόλη τους; Οι ακριβείς
λόγοι είναι άγνωστοι, μπορεί να ήταν μια κρίση, πολιτική ή οικονομική. Επέλεξαν αυτήν την
περιοχή, δεδομένου ότι ήταν κοντά στη θάλασσα και ήταν πλούσια σε ξυλεία, σιτάρι και άλλα
προϊόντα. Για να επικρατήσουν, έπρεπε να νικήσουν τους ντόπιους, τους Θράκες, αλλά κι έναν πιο
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σημαντικό εχθρό, την ελονοσία. Ο Νέστος που έρρεε κοντά στα Άβδηρα προκαλούσε συχνά
πλημμύρες και έλη. Στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης έχουν βρεθεί πέντε νεκροταφεία μόνο με
μωρά, που πέθαναν από την ασθένεια αυτή. Έτσι, η πόλη των Αβδήρων αυτής της περιόδου, του 7 ου
αιώνα π.Χ., δεν κράτησε πολύ καθώς δεν ανανεωνόταν ο πληθυσμός της.
Αργότερα Έλληνες από μια άλλη πόλη
της Μικράς Ασίας, της σημερινής
Τουρκίας, που ονομαζόταν Τέως και
βρισκόταν κοντά στις Κλαζομενές,
αποφάσισαν να έρθουν στα Άβδηρα στα
545 π.Χ., κατά τον 6ο αιώνα. Ο λόγος για
τη φυγή από την πόλη τους ήταν ότι δεν
ήθελαν να υποδουλωθούν στους Πέρσες
που είχαν κατακτήσει την περιοχή τους. Η
πόλη που έχτισε αυτή η ομάδα των
Ελλήνων στα Άβδηρα, σαν συνέχεια της
προηγούμενης, ήταν ενεργή σε όλη τη
διάρκεια της αρχαιότητας και μια από τις
πιο πλούσιες και γνωστές πόλεις της
Αιγαιακής Θράκης. Είχε περίβολο τειχών
περί τα 5 χιλιόμετρα και υπολογίζεται ότι
στην περίοδο ακμής της είχε από 30.000
ως 100.000 κατοίκους.
«Τήιοι ... γὰρ σφέων εἷλε χώματι τὸ
τεῖχος Ἅρπαγος, ἐσβάντες πάντες ἐς τὰ
πλοῖα οἴχοντο πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρηίκης,
καὶ ἐνθαῦτα ἔκτισαν πόλιν Ἄβδηρα, τὴν
πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος
Εικόνα 4: Χάρτης με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις Κλαζομεναί κτίσας οὐκ ἀπόνητο, ἀλλ᾽ ὑπὸ Θρηίκων
(μπλε χρώμα) και Τέως (μωβ) στη Μικρά Ασία, που
ἐξελασθεὶς τιμὰς νῦν ὑπὸ Τηίων τῶν ἐν
αποτέλεσαν τις διαδοχικές μητροπόλεις της αποικίας των
Ἀβδήροισι ὡς ἥρως ἔχει...» Ηρόδοτος,
Αβδήρων στη Θράκη (πράσινο). Από την εφαρμογή Google Ιστορίαι, 1, 168.
maps.

Μετάφραση: «οι κάτοικοι της Τέω...
όταν ο Άρπαγος κυρίεψε το τείχος τους με ανάχωμα, μπήκαν όλοι στα πλοία κι έφυγαν πλέοντας για
τη Θράκη, και εκεί αποίκισαν την πόλη Άβδηρα, που πριν από αυτούς την ίδρυσε ο Κλαζομένιος
Τιμήσιος δίχως να την χαρεί, γιατί τον έδιωξαν οι Θράκες· τώρα οι Τήιοι στα Άβδηρα τον τιμούν σαν
ήρωα».

Α.4. Η αρχαία πόλη των Αβδήρων
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αρχαία πόλη των Αβδήρων ανατρέξτε στις
δημοσιεύσεις της κυρίας Κωνσταντίνας Καλλιντζή, αρχαιολόγου και διευθύντριας της Εφορείας
(https://independent.academia.edu/ConstantinaKallintzi). Ιδιαίτερα βοηθητικοί είναι οι οδηγοί του
αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου καθώς και οι εκδόσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Έλα να σου δείξω τα Άβδηρα».

«Η ανασκαφή των μικρών αρχαιολόγων»
Παραρτήματα
σελίδα 6 από 17

Νατάσα Μιχαηλίδου
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ
6976 478073, 25410 91973

nat.michailidou@yahoo.gr
www.guideinthrace.com, www.fthrace.gr
facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis

Εικόνα 5: Τοπογραφικό διάγραμμα του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου: 1. Σημείο έναρξης περιπάτου. 2.
Ρωμαϊκά λουτρά. 3. Ρωμαϊκό ταφικό μνημείο. 4. Τείχος 4 ου αι. π.Χ. 5. Κατοικίες ρωμαϊκών χρόνων. 6.
Πλακόστρωτη αυλή ρωμαϊκών χρόνων. 7. Κατοικία ρωμαϊκών χρόνων. 8. Δρόμος. 9. «Σπίτι δελφινιών». 10.
Αποθήκη αμφορέων. 11. Κατοικίες ρωμαϊκών χρόνων. 12. Εργαστήρι κοροπλαστικής. 13. Συνοικία ρωμαϊκών
χρόνων. 14. Ρωμαϊκό κτίριο. 15. Κοιμητηριακοί ναοί βυζαντινού νεκροταφείου.
Από Καλλιντζή, Τερζοπούλου, Ζήκος, Δαδάκη, 2001: σελ. 41.

Εικόνα 7: Άποψη της έκθεσης στον αρχαιολογικό χώρο
με ταφικά σήματα, κίονες και στήλες, και πιθάρια που
χρησιμοποιήθηκαν για ταφές. Πίσω φαίνεται η
φωτογραφία με ταφικό τύμβο της περιοχής.

Εικόνα 6: Η ακρόπολη των αρχαίων Αβδήρων, ο
μετέπειτα οικισμός του βυζαντινού Πολύστυλου.
Αεροφωτογραφία όπου διακρίνεται επισκοπικός ναός
στο ψηλότερο σημείο του βυζαντινού οικισμού.

Από το φυλλάδιο της έκθεσης.

Από Καλλιντζή, Τερζοπούλου, Ζήκος, Δαδάκη, 2001:
σελ. 67.
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B. Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα

Η σημασία του παιχνιδιού για τα παιδιά έχει τονιστεί από διάφορους μελετητές, παιδαγωγούς
και αρχαίους συγγραφείς, μια και το παιδί καθώς παίζει βιώνει και κατανοεί τον κόσμο γύρω του.
Μάλιστα το παιχνίδι φαίνεται να είναι καθολική ενασχόληση των θηλαστικών γενικότερα. Το
παιχνίδι μπορεί να είναι κάτι χειροπιαστό αλλά και φανταστικό, χωρίς τη χρήση συγκεκριμένων
αντικειμένων, ενώ παιχνίδια μπορεί επίσης να γίνουν ένα απλό ραβδί ή μια πέτρα.
Όσον αφορά τα παιχνίδια των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα, αν και κάποια πράγματα έχουν
αλλάξει, πολλά παραμένουν εκπληκτικά οικεία ακόμα και σήμερα. Τα παιχνίδια που έχουν βρεθεί
σε ανασκαφές ήταν φτιαγμένα από ανθεκτικά υλικά και μάλιστα από τους ενήλικες για τα παιδιά,
και όχι από τα ίδια τα παιδιά. Παιχνίδια από πιο ευτελή υλικά που μπορεί να έφτιαχναν τα ίδια τα
παιδιά, όπως απλές κούκλες από υφάσματα δεν έχουν σωθεί λόγω φθοράς των υλικών στο
πέρασμα του χρόνου.
Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή παιχνίδια αντικείμενα (αθύρματα), μερικά από τα οποία βρέθηκαν
και στις ανασκαφές των αρχαίων Αβδήρων, ήταν οι κουδουνίστρες (πλαταγαί), οι κούκλες
(πλαγγόνες), τα γιο-γιο, οι αστράγαλοι (αστραγαλίζειν, Εικόνα 8), η φρομούζα (ίυγξ, Εικόνα 9) και οι
βώλοι (σφαιρία, Εικόνα 10). Όπως και σήμερα πολύ αγαπητά ήταν τα παιχνίδια σε σχήμα ζώων
(Εικόνα 11) από υλικά όπως πηλός, χαλκός και γυαλί. Τα παιχνίδια ήταν διαφορετικά ανάλογα με το
φύλο σε πολλές περιπτώσεις, με τα κορίτσια να τους αρέσει πολύ να παίζουν με κούκλες με κινητά
άκρα και τα αγόρια να παίζουν με ευχαρίστηση με παιδικά άρματα, αλογάκια κ.ά.

Εικόνες 8, 9, 10 και 11: Αστράγαλοι, Παράσταση αγγείου με τον Δία, τον Έρωτα και την Αφροδίτη να κρατάει
ίυγγα, σφαιρία και Πήλινα ζωάκια (αριστερά) και αστράγαλοι (δεξιά)
http://ancientgreektoys.gr/images/stories/istorika/paidika/astragaloi.jpg,http://images.perseus.tufts.edu/ima
ges/1990.05.1/1990.05.0134 και http://ancientgreektoys.gr/images/stories/istorika/zoa/zoa1.jpg

Ανάμεσα στα άυλα παιχνίδια για τα οποία ξέρουμε από αρχαίες πηγές και από απεικονίσεις σε
αγγεία είναι η τυφλόμυγα (χαλκή μυία), τα αγαλματάκια (ακινητίνδα), το κουτσό (ασκωλιασμός), το
κρυφτό (αποδιδρασκίνδα) κ.ά.
Η παιδική ηλικία στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν ως ένα στάδιο στη διαδικασία της
ενηλικίωσης που προετοιμάζει τα παιδιά να αναλάβουν τους ρόλους που προβλέπονται για αυτά
από την κοινωνία. Αυτοί ήταν διαφορετικοί για τα αγόρια και τα κορίτσια, ενώ η παιδική ηλικία είχε
σύντομη διάρκεια, καθώς τα κορίτσια μπορούσαν να παντρευτούν στην ηλικία των 13. Τα αγόρια
έπρεπε να περάσουν από ορισμένα στάδια, για να γίνουν πολίτες. Βέβαια μάλλον δεν είχαν όλα τα
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παιδιά την ίδια παιδική ηλικία. Μερικά παιδιά, ιδιαίτερα τα φτωχά και τα παιδιά σκλάβοι, είχαν μια
δύσκολη ζωή δουλεύοντας από μικρή ηλικία χωρίς να απολαμβάνουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Εικόνα 12: Η προθήκη με τα παιχνίδια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων. Ανάμεσα στα άλλα εκθέματα
υπάρχουν αστράγαλοι, πούλια, σφυρίχτρα, πήλινα ειδώλια ανθρώπων και ζώων, γραφίδες και μελανοδοχεία,
θήλαστρα, πλαγγόνες κ.ά.
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Ενδεικτική βιβλιογραφία για τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα

• Γκουγκουλή, Κ. και Καρακατσάνη, Δ. (επιμ.) (2008). Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία
του. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
• Διαμαντόπουλος, Δ. (2009). Το παιχνίδι. Ιστορική εξέλιξη, ερμηνευτικές θεωρίες,
ψυχοπαιδαγωγικές επιδράσεις. Θεσσαλονίκη, Πουρναράς Π. Σ.
• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (;). Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα παιχνίδια… Πληροφορίες για
εκπαιδευτικούς. Αθήνα
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/Kati%20mou%20thimizoun.pdf 10/9/2014
• Κροντηρά, Λ. (2002). Ελάτε να παίξουμε μέσα στο χρόνο. Αθήνα, Φυτράκης.
• Λάζος, Χ. (2010). Παιχνίδια των αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα, Αίολος.
• Λάζος, Χ. (2002). Παίζοντας στο χρόνο. Αρχαιοελληνικά και βυζαντινά παιχνίδια 1700 π.Χ. - 1500
μ.Χ. Αθήνα, Αίολος.
• Λαουτάρη - Γκριτζάλα, Ά. (2004). Τα ξεχασμένα παιχνίδια. Ελληνικά παιχνίδια από την
αρχαιότητα ως σήμερα. Αθήνα, Μίλητος.
• Πλατή, Μ. (2009). Παίζοντας στην αρχαία Ελλάδα με τον Λύσιν και την Τιμαρέτην. Αθήνα,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
• Σέλλα, Ο. (επιμ.) (1997). Το ελληνικό παιχνίδι, Επτά Ημέρες, Καθημερινή, 21/12/1997
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/12/21121997.pdf 10/9/2014
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Γ. Γλωσσάρι όρων

Σε αυτό το παράρτημα του Φακέλου παρέχεται ένα γλωσσάρι βασικών όρων που
χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της αρχαιολογίας και μπορεί να συναντηθούν κατά τη διάρκεια
της Εκπαιδευτικής Ξενάγησης. Οι όροι επεξηγούνται και, όπου υπάρχει δυνατότητα, παρέχεται και
σχετική εικόνα.
Η κατάρτιση του λεξιλογίου αυτού βασίστηκε στο Γλωσσάρι της American School of Classical
Studies at Athens και του βιβλίου «Αρχαιολογία» από τις Εκδόσεις Καπόν. Για περαιτέρω
εμβάθυνση υπάρχουν θησαυροί όρων στον παγκόσμιο ιστό, στην ελληνική και κυρίως στην αγγλική
γλώσσα, π.χ.:

Γλωσσάρι της American School of Classical Studies at Athens
http://www3.ascsa.edu.gr/media/corinth/glossary.swf
Introduction to Archaeology: Glossary. Archaeological Institute of America
http://www.archaeological.org/education/glossary
Glossary of common archaeological terms. British Archaeological Jobs and Resources
http://www.bajr.org/Documents/GlossaryofTerms.pdf
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Ακίνητα / Κινητά Μνημεία: Σύμφωνα με τον νόμο 3028/2002 «Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα
μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της
θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο
έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να
μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία
συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία
που αποτελούν αναπόσταστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. Ως κινητά
μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα».

Εικόνα 13: Αριστερά η Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης (ακίνητο μνημείο).
Δεξιά έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αβδήρων (κινητό μνημείο)
http://www.xanthipress.gr/wp-content/uploads/2012/01/pinakothiki.jpg και
http://www.thracehotels.gr/portal/sites/default/files/avdira-thumb4.jpg .

Ανασκαφή: Περιλαμβάνει τη συστηματική αποκάλυψη
των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης παρουσίας
σε ένα χώρο. Μπορεί να πάρουν μέρος διάφορες
ειδικότητες, όπως αρχαιολόγοι, τοπογράφοι,
αρχιτέκτονες, συντηρητές, εργάτες κ.ά. και να
διαρκέσει από λίγες μέρες ως πολλά χρόνια. Η
ανασκαφή ενός χώρου, επειδή ουσιαστικά
καταστρέφει τα ευρήματα στα ανώτερα επίπεδα
εδάφους, γίνεται με προσοχή και λεπτομερή
καταγραφή.
Εικόνα 14: Ανασκαφή στην αρχαία Στρύμη
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=146571&categoryid=10

Αρχαιοκαπηλία: Η παράνομη αφαίρεση και κλοπή αρχαίων αντικειμένων και η πώλησή τους είναι η
τρίτη επικερδέστερη μορφή παράνομης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από τo
παράνομο εμπόριο όπλων και τη διακίνηση ναρκωτικών.
Αρχαιολογία: Κλάδος της Ανθρωπολογίας, που μελετά τον ανθρώπινο πολιτισμό του παρελθόντος
μέσω των υλικών καταλοίπων του. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και μεθόδους για την
εύρεση και κατανόηση των καταλοίπων του παρελθόντος. Υπάρχουν διάφοροι επιμέρους
κλάδοι της Αρχαιολογίας, όπως α) η Ενάλια, που ασχολείται με την υποβρύχια αρχαιολογική
έρευνα, β) η Πειραματική, που προσπαθεί να αναπαράγει τεχνικές παραγωγής του
παρελθόντος, γ) η Βιοαρχαιολογία, που μελετά τα βιολογικά υπολείμματα σε έναν
αρχαιολογικό χώρο, όπως οστά, σπόρους κ.ά., δ) η Γεωαρχαιολογία, που ασχολείται με τις
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φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τις αρχαιολογικές θέσεις, ε) η Περιβαλλοντική
αρχαιολογία, που μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο διαχρονικά κ.ά.
Αρχαιολογικός χώρος: Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο «Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται
εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις
οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις
ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή
ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο
περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και
λειτουργική ενότητα». «Ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος ορίζεται αυτός που ανήκει στην
κυριότητα του Δημοσίου και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας για την ανάδειξη και
προβολή του. Οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος μπορεί να είναι και ένας ανασκαφικός
χώρος.
'Ενας
αρχαιολογικός
χώρος
χαρακτηρίζεται ως οργανωμένος με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη
του Συμβουλίου».

Εικόνα 15: Είσοδος του Αρχαιολογικού χώρου της
Ακρόπολης Αθηνών http://contentmcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20111013/low/
assets_LARGE_t_420_53861775.JPG

Αρχαιότητες: Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο αρχαιότητες θεωρούνται «πάντα ανεξαιρέτως τά
έργα τής Aρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Γραφικής και οιασδήποτε ... Tέχνης ... οικοδομήματα καί
αρχιτεκτονικά μνημεία, λίθοι μετά γλυφής τινος εκ τών μνημείων τούτων προερχόμενοι καί
βάθρα, υδραγωγεία, οδοί, τείχη, τάφοι, λαξεύματα, αγάλματα, ανάγλυφα, ειδώλια, επιγραφαί,
ζωγραφίαι, ψηφοθετήματα, αγγεία, όπλα, κοσμήματα και άλλα εξ οιασδήποτε ύλης έργα καί
σκεύη, δακτυλιόλιθοι, νομίσματα. Kαί τά αντικείμενα τά προερχόμενα εκ τής αρχαιοτάτης
εποχής τού Xριστιανισμού καί τού μεσαιωνικού ελληνισμού δέν εξαιρούνται ...»
Δενδροχρονολόγηση:
Μέθοδος
Απόλυτης
χρονολόγησης ξύλινων ευρημάτων, η οποία
βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο ένα
δέντρο προσθέτει ένα στρώμα ξύλου στον
κορμό του σχηματίζοντας έναν επιπλέον
δακτύλιο (κάτω από τη φλούδα).
Εικόνα 16: Παράδειγμα δακτυλίων δέντρου
http://archaeometrygr.blogspot.com/2007/
05/blog-post_31.html

Ενάλια αρχαιολογία: Η αρχαιολογική έρευνα που αφορά τα υλικά κατάλοιπα του ανθρώπου στη
θάλασσα. Τα διάφορα ναυάγια που ανακαλύπτονται προσφέρουν εντυπωσιακά ευρήματα.
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Εικόνα 17: Δύτης ερευνά στο Παυλοπέτρι Λακωνίας
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=64523

Επιφανειακή έρευνα: Μια από τις εργασίες που
προηγούνται της ανασκαφής σε ένα χώρο.
Περιλαμβάνει το βάδισμα αρχαιολόγων με
συστηματικό τρόπο στο χώρο αυτόν, την έρευνα για
συλλογή αρχαίων αντικειμένων και την καταγραφή
πληροφοριών για τη θέση και τη μορφολογία της.
Εικόνα 18: Επιφανειακή έρευνα στη Ζάκυνθο
http://www.nia.gr/pictures/ZAP08_promo%20%282%29.jpg

Εύρημα: Μεμονωμένο αντικείμενο που αποκαλύπτεται σε ανασκαφή, συνήθως ιδιαίτερης αξίας.
Ημερολόγιο: Βασικό εργαλείο του αρχαιολόγου στην ανασκαφή, όπου καταγράφονται λεπτομερώς
όλες οι εργασίες της ημέρας και τα ευρήματα. Μπορεί να περιέχει κείμενα, φωτογραφίες,
σχέδια. Το ημερολόγιο πρέπει να βοηθά οποιοδήποτε αρχαιολόγο να αναπαριστά νοητικά τη
διαδικασία της ανασκαφής και της εύρεσης αντικειμένων και κτισμάτων ακόμα κι όταν αυτή
έχει τελειώσει πολλά χρόνια πριν.

Εικόνα 19:
Εικόνα από το ημερολόγιο των ανασκαφών της
αρχαίας Κορίνθου
http://www3.ascsa.edu.gr/media/corinth/corint
h.html

Θερμοφωταύγεια: Μια μέθοδος απόλυτης χρονολόγησης η οποία βασίζεται στη μέτρηση της
ποσότητας του φωτός που εκπέμπεται από διάφορα ορυκτά όταν θερμαίνονται.
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του χρόνου που πέρασε από τότε ψήθηκε ένα αγγείο.
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Κάτοψη: Το σχέδιο αρχιτεκτονικών ή/και κινητών ευρημάτων σε
οριζόντιο επίπεδο από ψηλά. Η κάτοψη μπορεί να
αναπαριστά μια μόνο ανασκαφική τομή ή το σύνολο των
τομών μιας ανασκαφής.
Εικόνα 20: Κάτοψη της ανασκαφής στο Κομπολόι
http://www.kzepka.gr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=
92&Itemid=125

Κεραμική: Αποτελεί το πιο συχνό εύρημα μιας ανασκαφής. Μπορεί να
προέρχεται από αγγεία, κεραμίδια ή άλλα κεραμικά αντικείμενα. Ο
πηλός μελετάται ως προς το χρώμα του, τις προσμίξεις του, ενώ τα
αγγεία μελετώνται ως προς τον τύπο τους.

Εικόνα 21: Διάφοροι τύπου αρχαίων ελληνικών αγγείων
http://proteus.brown.edu/fooddrinkclassicalantiquity/admin/image.html?imag
eid=9559289

Κόσκινο: Ένα από τα εργαλεία της ανασκαφής. Το χώμα που
βγαίνει από τις ανασκαφικές τομές περνιέται από
κόσκινο (μέσα σε νερό -νεροκόσκινο- ή όχι -ξηρό
κόσκινο), ώστε να διαχωριστούν από το χώμα τυχόν
ευρήματα που θα παραμείνουν στο κόσκινο. Με τη
μέθοδο αυτή μπορούν να συλλεχθούν μικρά αντικείμενα
όπως καρποί, οστά κ.ά.
Εικόνα 22: Επεξεργασία χώματος στο νεροκόσκινο
http://lefkandi.classics.ox.ac.uk/complementary_gr.html

Όστρακο: Θραύσμα κεραμικού αγγείου. Τα κεραμικά όστρακα αποτελούν τα πιο συχνά και
πολυπληθή ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Οι αρχαιολόγοι αντλούν ποικίλες
πληροφορίες από αυτά, χρονολογικές, στυλιστικές, εμπορικές, οικονομικές κ.ά. Στην αρχαία
Αθήνα χρησίμευαν από τον 6ο αιώνα π.Χ. στον θεσμό του εξοστρακισμού.
Πάσα: Η ανασκαφή προχωρά με την αφαίρεση χώματος σε πάσες, δηλ. λεπτά οριζόντια στρώματα,
για την πιο προσεκτική και λεπτομερή παρατήρηση και καταγραφή των ευρημάτων και των
εργασιών. Το βάθος της βασικής αυτής ανασκαφικής μονάδας καθορίζεται βασικά απ’ τον
ανασκαφέα.
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Πειραματική αρχαιολογία: Η αντιγραφή αρχαίων
τεχνολογιών σήμερα, ώστε να γίνουν καλύτερα
κατανοητές (π.χ. για το ψήσιμο των κεραμικών
αγγείων).
Εικόνα 23: Πειραματική κατασκευή φούρνου

http://www.dikilitash.fr/images/imgcontent/data/images1/n11-039.jpg

Ραδιοχρονολόγηση: Αλλιώς λέγεται μέθοδος Άνθρακα 14. Με αυτήν επιτυγχάνεται η μέτρηση της
ηλικίας οργανικών καταλοίπων (π.χ. οστών, ξύλου κ.ά.). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο ότι όλα
τα ζώντα φυτά και ζώα απορροφούν τον άνθρακα-14, ένα ραδιενεργό ισότοπο από την
ατμόσφαιρα. Η διαδικασία σταματά, όταν τα φυτά ή τα ζώα πεθαίνουν, και οι πυρήνες του
άνθρακα-14 αρχίζουν να αποσυντίθενται. Οι μετρήσεις της υπόλοιπης ραδιενέργειας ενός
δείγματος παρέχουν έτσι μια εκτίμηση της ηλικίας του.
Σκάμμα: Περιοχή μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, που ανασκάπτεται, για να ερευνηθεί
συστηματικά. Αλλιώς λέγεται και τομή και είναι συνήθως τετράγωνη σε διαστάσεις.

Εικόνα 24 Σκάμματα στην ανασκαφή του
αρχαίου Δορίσκου στον Έβρο
http://2.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/TPaH
Op4pHkI/AAAAAAAAEtE/P3ijwAcpZKs/s1600/
doriskos-mik.jpg

Στρωματογραφία: Η παρατήρηση και ερμηνεία των επάλληλων χρονολογικά στρωμάτων που είναι
ορατά στην πλαγιά μιας αρχαιολογικής τομής. Τα στρώματα διαχωρίζονται με βάση το
διαφορετικό χρώμα και σύστασή τους. Η χρονολογική ερμηνεία των στρωμάτων βασίζεται στο
νόμο της επαλληλίας που αναφέρει: ιζηματογενή στρώματα εναποτίθενται σε χρονική
ακολουθία, με το πρωιμότερο να βρίσκεται στη βάση και το νεώτερο στην κορυφή. Κάτι τέτοιο
δεν ισχύει, όταν υπάρχει διαταραχή (ανακάτεμα) των στρωμάτων, π.χ. στην περίπτωση
αρχαιοκαπηλικής εκσκαφής.

Εικόνα 25: Τα διαφορετικά ανεσκαμμένα
στρώματα (με διαφορετικό χρώμα και
περιεχόμενο) όπως φαίνονται σε σταθμό του
Μετρό της Αθήνας.
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Συντήρηση: Επιστήμη που συμπορεύεται με την αρχαιολογία και συντελεί στον καθαρισμό, στη
συντήρηση και αποκατάσταση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων μιας ανασκαφής.
Σχετική χρονολόγηση: Η χρονολόγηση των αρχαιολογικών καταλοίπων, που δε βασίζεται σε
μεθόδους των φυσικών επιστημών αλλά χρησιμοποιεί την εξέλιξη και διαδοχή των τύπων
κεραμικής και λίθινων εργαλείων ανά πολιτισμό ή/και το νόμο της επαλληλίας στη
στρωματογραφία κ.ά.
Τηλεπισκόπηση: Συγκέντρωση πληροφοριών για έναν χώρο ή αντικείμενο με τη χρήση συσκευής
μέτρησης που δεν έρχεται σε επαφή με αυτά και γίνεται μέσω π.χ. αεροπλάνου, δορυφόρου,
πλοίου κτλ. Το υπεδάφιο ραντάρ (GPR), η ηλεκτρική αντίσταση και τα μαγνητόμετρα είναι
μερικές από τις τεχνικές μέτρησης που χρησιμοποιούνται από τους αρχαιολόγους, για να
«δουν» κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Τυπολογία: Η ταξινόμηση των ευρημάτων σε ομάδες ή τύπους, που βασίζονται σε κοινά
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες.
Χωροβάτης: Οπτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται
για τη μέτρηση των υψομετρικών βαθών σε μια
ανασκαφή. Αποτελείται από τον χωροβάτη, έναν
τρίποδα και μια σταδία. Ο χειριστής κοιτά από
το οπτικό πλαίσιο του χωροβάτη, ενώ ένας
βοηθός κρατά την σταδία. Η μέτρηση
χρησιμοποιεί κάποιο σταθερό σημείο με γνωστή
υψομετρική συντεταγμένη που έχει μετρηθεί
στην αρχή της ανασκαφής και αποτελεί το
σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες μετρήσεις.
Εικόνα 26: Μετρήσεις με χωροβάτη και σταδία
http://www.archaeology.org/interactive/johnso
nsisland/2010/06/12-sided-bottle-discovered/
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