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Φανή Αγγελοπούλος           Γιώπγορ Βαβοςπανάκηρ 
Πνιηηηζκηθή πιεξνθνξηθή,                               Παλεπηζηήκην Αζελψλ  

Παλεπηζηήκην Κξήηεο                                             Τνκέαο Αξραηνινγίαο 

                                                           θαη Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο 

Βειηηζηνπνίεζε ζηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ηεο αλαζθαθηθήο 

πιεξνθνξίαο: ην παξάδεηγκα ηνπ Απεζσθαξίνπ 

 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε αθνξά ζην πξφγξακκα κειέηεο ηεο 

ζρνιάδνπζαο αλαζθαθήο ηνπ κηλσηθνχ ζνισηνχ ηάθνπ Β ζην Απεζσθάξη, 

ε νπνία δηελεξγήζεθε ην 1963 απφ ηνλ Κσζηή Γαβάξα, νκφηηκν θαζεγεηή 

πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηφηε επηκειεηή 

αξραηνηήησλ.  

Τν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εμαηηίαο ηεο 

ζπαληφηαηεο επξχηεηαο ηνπ ρξνλνινγηθνχ ηνπ θάζκαηνο (αξρή ηεο 

Πξψηκεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ). Γηα ην ιφγν 

απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ κειέηε ηεο 

κηλσηθήο θεξακεηθήο ηππνινγίαο, ζηε δηαρξνληθή εμέηαζε ησλ ηαθηθψλ 

εζίκσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκβάλησλ 

ζηελ πεξηνρή πξηλ θαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ αλαθηφξνπ ηεο 

γεηηνληθήο Φαηζηνχ.  

Ψζηφζν, ηα αλακελφκελα απφ  ηε κειέηε θέξδε κεηψλνληαη εμ αηηίαο 

ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηε κέζνδν αλαζθαθήο ηνπ 1963 θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηάζκε ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ζπγθέληξσλε ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ θαη ζα δηεπθφιπλε ηε δηαρείξηζε θαη 

κειέηε ηνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα 

γεθπξσζνχλ ζην πιαίζην κηαο δηαθνξεηηθήο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Κιεηδί ζηελ επίηεπμε ηεο ζπκβαηφηεηαο  αλάκεζα ζηηο αξρέο ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπ ζήκεξα θαη ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1963, κε γλψκνλα 

ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ηηο απνζέζεηο επξεκάησλ, ππήξμε ε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ παξακέηξσλ «ζηξψκα», «ζηξψζε», 

«απφζεζε», «νκάδα επξεκάησλ», «αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν» θαη 

«αξραηνινγηθφ πιαίζην» (context) θαη ε ζχλζεζε κηαο εληαίαο νληνινγίαο 

ηθαλήο λα εθθξάζεη ηαπηφρξνλα θαη κε ζπλέπεηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλαζθαθηθέο κεζφδνπο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ εθάζηνηε πξντνχζα 

πιεξνθνξία.  

Η ζπγθεθξηκέλε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  ζπληζηά έλα είδνο 

«θαλνληθνπνίεζεο» ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ 

αλαζθαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηακνξθψλεη έλα πεξηβάιινλ αξραηνινγηθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο ε εθαξκνζηκφηεηά ηεο επεθηείλεηαη ζηελ ελ 

γέλεη ζχλδεζε πξνγξακκάησλ πεδίνπ.  
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Πάνορ Βαλαβάνηρ 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Τνκέαο Αξραηνινγίαο θαη  

Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο  

 

 

Σν κέιινλ ησλ αλαζθαθώλ 

 

Όινη έρνπκε ζπλείδεζε φηη ηα ππφ ηελ γελ αξραία δελ είλαη άπεηξα 

θαη θάπνηε ζα εμαληιεζνχλ. Παξφια απηά ζπλερίδνπκε αθάζεθηνη ηηο 

αλαζθαθέο γηα λα ηα απνθαιχςνπκε φια ηψξα. Υπφ ην πξίζκα απηφ, θαη 

αθφκα θη αλ νη πξνζέζεηο ησλ αλαζθαθέσλ είλαη επ’ αγαζψ (κειέηε, 

δεκνζίεπζε, ζπκπιήξσζε γλψζεσλ θ.ιπ.), ηίζεηαη ζαθψο δήηεκα 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη δξαζηηθφο 

πεξηνξηζκφο ησλ αλαζθαθψλ. Απηφ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί : 

α. κε ηελ ζέζπηζε επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ απφ ηα φξγαλα 

αδεηνδφηεζεο,  

β. κε ηνλ απηνπεξηνξηζκφ ησλ αξραηνιφγσλ γηα λέεο αλαζθαθέο θαη  

γ. κε ηελ ππνρξεσηηθή δηαθχιαμε ζηνηρείσλ γηα κειινληηθή έξεπλα, 

φηαλ ε αλαζθαθή είλαη αλαπφθεπθηε. 

Οη αξραηνιφγνη ηνπ κέιινληνο, έρνληαο θαηαγεγξακκέλε ηελ 

παιαηφηεξε γλψζε θαη δηαζέηνληαο κεγαιχηεξε βνήζεηα απφ ηελ 

ηερλνινγία θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αζθαιψο ζα κπνξέζνπλ λα 

αληιήζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη λα νδεγεζνχλ ζε νξζφηεξεο εξκελείεο 

απφ καο. 

 Ψο άλζξσπνη πνπ κειεηνχκε  ην παξειζφλ, αο έρνπκε σο θξηηήξην 

θαη ην κέιινλ ηνπ. 
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΄Ολγα Κακαβογιάννη 
Δπίηηκε Γηεπζχληξηα  

Αξραηνηήησλ, ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

 

Μεγάια Δξγα θαη αλαζθαθέο: Αξραία, Αξραηνινγία  θαη Αξραηνιόγνη 

 

Τα Μεγάια θαηαζθεπαζηηθά Έξγα είλαη ζπλήζσο έξγα κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ (νδνί, πδξεπηηθά θαη απνρεηεπηηθά έξγα), 

θαζψο θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, εξγνζηάζηα, 

ηνπξηζηηθέο κνλάδεο). 

Η Διιάδα κε ηελ ππθλή θαηνίθεζε, ήδε απφ ηελ ΑΝΛ κέρξη ζήκεξα, 

είλαη θαηάζπαξηε απφ αξραηνινγηθά ιείςαλα, είηε αθαλή, αιιά εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθά, φπσο νη παιαηνιηζηθέο ή πξψτκεο ΝΛ ζέζεηο, είηε νγθψδε θαη 

εθηεηακέλα. Η έξεπλα απηψλ ησλ θαηαινίπσλ θαη νη ζπλαθφινπζεο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ κλεκείσλ θαη ε 

επηβεβιεκέλε πεξαηηέξσ αλάδεημή ηνπο, είηε ζηα Μνπζεία, είηε θαηά ρψξαλ, 

ζπλήζσο απαηηεί πνιχλ ρξφλν θαη ζπρλά κεγάιεο δαπάλεο. 

Απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία, θπξίσο απφ ηελ Αηηηθή ( Αεξνιηκήλ, 

Μεηξνπνιηηηθφο Σηδεξφδξνκνο, Αηηηθή Οδφο θαη Οιπκπηαθά Έξγα) θαη ηελ 

Μαθεδνλία, (ΠΑΘΔ, Δγλαηία θαη παξαθιάδηα ηνπο, Μεηξφ Θεζζαινλίθεο), θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ έρνπλ απνθαιπθζεί κλεκεία εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο, άιια απφ ηα νπνία εξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά, ηεθκεξηψζεθαλ 

επαξθψο θαη ζπρλά δηαηεξήζεθαλ θαη άιια φρη. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

κπνξεί λα κηιήζνπκε γηα απψιεηα αλαζθαθηθψλ δεδνκέλσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

Δπηζηήκε, αιιά θαη Μλεκείσλ πνιχηηκσλ γηα ηελ ηζηνξηθή κλήκε, ή γηα 

αληηδενληνινγηθή «κεηαρείξηζή» ηνπο. 

 Η δηαρείξηζε  ησλ θηλεηψλ επξεκάησλ εμαξηήζεθε φρη κφλν απφ ηελ 

νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ησλ αλαζθαθψλ, αιιά θαη απφ ηελ 

επαξθή θαη ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ε νπνία νξίδεηαη 

απφ ηνλ Νφκν, φηη πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο δαπάλεο απφ ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα 

ηνπ ρψξνπ κέρξη ηελ αλάδεημε ησλ αθηλήησλ θαηά ρψξαλ θαη ηελ έθζεζε ησλ 

θηλεηψλ ζε Μνπζεία, θαη θπξίσο κέρξη ηελ ηειηθή δεκνζίεπζε. 

Απηή ε εκπεηξία πνπ έρεη πιένλ απνθηεζεί, πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαζθαθψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη ζην 

κέιινλ θαηά ηελ θαηαζθεπή Μεγάισλ Έξγσλ, ψζηε λα βειηησζνχλ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα αξλεηηθά. 
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Νεκηάπιορ Καπαδήμαρ 
Αηγεχο – Δηαηξεία Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο 

 

 Η αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνώζεζε  

  ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο, κε αθνξκή ην παξάδεηγκα ηνπ  

                Αηγέα – Δηαηξείαο Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο 

 

           Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα έλα έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Κάηη ηέηνην ππνζηεξίδεηαη σο επί 

ην πιείζηνλ απφ πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ, φπσο απηφ ηεο Χεθηαθήο Σχγθιηζεο 

(http://www.digitalplan.gov.gr/portal/). Όκσο, αλ ζπγθξίλεη θαλείο ην 

ςεθηαθφ επίπεδν ηεο ρψξαο καο κε απηφ ησλ μέλσλ θαη ηδίσο ησλ 

αγγιφθσλσλ ρσξψλ ζα δηαπηζηψζεη, κάιινλ κε ιχπε, φηη ε Διιάδα έρεη λα 

δηαλχζεη αθφκα κεγάιν δξφκν κπξνζηά ηεο. Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα 

θαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα μεθηλά 

θαη ζηακαηά ζηελ απιή δεκηνπξγία θάπνησλ, θαηά βάζε ζηαηηθψλ, 

ηζηνηφπσλ, νη νπνίνη κάιηζηα ζπάληα αλαλεψλνληαη κεηά ηελ έλαξμή ηνπο. 

Ψζηφζν ε ίδηα ε ςεθηαθή ηερλνινγία παξέρεη έλα πιήζνο πνηθίισλ 

δπλαηνηήησλ, φπσο ε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνηφπσλ, ε έθδνζε 

ςεθηαθψλ δεκνζηεχζεσλ, ε αλάξηεζε ςεθηαθψλ βίληεν θαη ε δεκηνπξγία 

δηαδηθηπαθψλ forum. Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο κπνξεί φρη κφλν 

λα πξνάγεη ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα, αιιά θαη λα κεηψζεη θαηά πνιχ ην 

ππεξβνιηθφ θφζηνο πνπ απαηηνχλ παξαδνζηαθνί ηξφπνη κειέηεο θαη 

δεκνζίεπζεο. Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη ρηππήζεη ηελ Διιάδα θαζηζηά 

ηελ αμηνπνίεζε απηή φρη κφλν επηηαθηηθή, αιιά ίζσο θαη ηε κφλε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ αξραηνινγία λα βγεη απφ ην αδηέμνδν ζην νπνίν 

έρεη ζρεδφλ πεξηέιζεη ζήκεξα. 

Η λενζχζηαηε Δηαηξεία Αηγεχο – Δηαηξεία Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο, 

πνπ ηδξχζεθε απφ λένπο αξραηνιφγνπο, θαηά βάζε δηδάθηνξεο 

πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο, πξνηείλεη λέεο πξσηφηππεο ιχζεηο. Ο δε 

δηαδηθηπαθφο ρψξνο ηνπ Αηγέα, πνπ εγθαηληάζηεθε πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ 

ρξφλν, θέξλεη λέα δεδνκέλα ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα. Έηζη ε  

αλαθνίλσζε απηή έρεη σο ζθνπφ 1) λα θαηαδείμεη θάπνηα απφ ηα νθέιε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θαη 2) λα παξνπζηάζεη θάπνηεο θαηλνηφκεο 

ςεθηαθέο πξνηάζεηο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Αηγέα. 
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Αζπαζία Λούβη 
Γηεπζχληξηα ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο  

Τξαπέδεο Πεηξαηψο  

 

 

Γίθηπν Θεκαηηθώλ Σερλνινγηθώλ Μνπζείσλ ΠΙΟΠ: 

έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο λεώηεξεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 

 

Ο πινχηνο θαη ε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ ηεο αξραηφηεηαο θαη ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ θαζψο θαη ηα 

αλέθαζελ πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Τνπξηζκνχ είραλ σο θπζηθή ζπλέπεηα ηελ πζηέξεζε ηεο δηάζσζεο θαη 

αλάδεημεο ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γεληθφηεξα, θπξίσο 

φκσο ηεο παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνκεραληθήο 

αξραηνινγίαο  ηνπ ηφπνπ καο. 

Τν Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ 

ηε δηάζσζε ηεο παξαδνζηαθήο θαη βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο έρεη 

ζπκπιεξψζεη εηθνζηπέληε ρξφληα δξάζεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη επηά 

ζεκαηηθά ηερλνινγηθά κνπζεία ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα.  

Υπφ ηε ζπλερή επνπηεία ηνπ ΥΠ.ΠΟ.Τ, έρεη πηνζεηήζεη έλα 

κνληέιν δηάζσζεο θαη αλάδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, αιιά θαη 

έλα κνληέιν βηψζηκεο δηαρείξηζεο ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε. Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο ζα 

κπνξνχζε, κε κηθξέο παξαιιαγέο, λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ καο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο γηα ηε δηάζσζε θαη ηε ζπληήξεζε 

ησλ κλεκείσλ ηνπ, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ θαη ην θχξνο ηνπ Υπνπξγείνπ.   
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Βαγγέληρ Νικολόποςλορ 
Αξραηνιφγνο, Β΄ Δθνξεία  

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ  

Αξραηνηήησλ, ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

 

Γηαρείξηζε αξραηνινγηθνύ πιηθνύ θαη δενληνινγία 

Η αλάδεημε ηεο αξραηνινγηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ 

απηήο ε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο δελ εμαξηψληαη απιψο απφ ην 

γεγνλφο ηεο αλαζθαθήο θαη ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο αιιά απφ ηελ 

πνηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ε νπνία νθείιεη 

λα ππαθνχεη ζε κηα ζεηξά απφ θαλφλεο δενληνινγίαο. 

Γχν γεληθνί θαη απαξαίηεηνη φξνη γηα ηε δηελέξγεηα αλαζθαθηθήο 

έξεπλαο είλαη  

1) Η εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη  

2) ε επηζηεκνληθή επάξθεηα  

Γηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο πηπρέο  ζηε δηαρείξηζε κηαο αλαζθαθήο 

θαη ηνπ πιηθνχ: 

Η πξψηε, ε θεωπηηική, αθνξά ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο 

αλαζθαθήο, γηα ηνλ ζσζηηθφ ή ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο, 

ηα ελδερφκελα εζηθά θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα πνπ εγείξεη απηή θαζεαπηή 

ε έξεπλα.  

Η δεχηεξε πηπρή είλαη ε θεζμική: Οη πξνδηαγξαθέο ηεο αξραηνινγηθήο 

έξεπλαο, ην λνκηθφ πιαίζην, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δεκνζίεπζεο 

πιηθνχ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ.  

Η ηξίηε είλαη ε θαζαξά ππακηική πηπρή: α) δηεθπεξαίσζε (ζπλεξγαζία θαη 

δηεπηζηεκνληθή ζχλζεζε ησλ νκάδσλ), β) νξγάλσζε θαη νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, γ) ηεθκεξίσζε (ζην πεδίν, ζην εξγαζηήξην θαη ζηε 

βηβιηνζήθε), δ) δεκνζίεπζε. 

Κάζε κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πιηθνχ πξέπεη λα ππαθνχεη ζε έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο ν νπνίνο ζε 

κεγάιν βαζκφ απνηειεί αθφκα ην δεηνχκελν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη 

δηεζλψο. 
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Ανδπέαρ Νηάπλαρ 

Γηεπζπληήο Παιαηναλζξσπνινγίαο  

θαη Σπειαηνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο, 

ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

Κη απηά Αξραία είλαη! 

Σν δήηεκα ηεο έξεπλαο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο 

ησλ παιαηνιηζηθώλ θαηαινίπσλ ζηε ρώξα καο 

 

 Η δηαπίζησζε φηη ε παιαηνιηζηθή αξραηνινγία έρεη κείλεη ζην 

πεξηζψξην ηεο ελ γέλεη αξραηνινγηθήο έξεπλαο θαη επηζηήκεο, κε ζπλέπεηα 

λα ηελ αγλννχλ νη πεξηζζφηεξνη έιιελεο αξραηνιφγνη, απνηειεί πιένλ locus 

communis. 

 Μνινλφηη ε Παιαηνιηζηθή Δπνρή αληηζηνηρεί ρξνληθά ζηα 9/10 ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο (θαη πξντζηνξίαο), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

δηδάζθεηαη νχηε θαλ σο εηζαγσγή ζηελ αξραηνινγηθή επηζηήκε.  

 Αλ θαη δελ ππάξρεη πιένλ θακία ακθηβνιία γηα ην πέξαζκα ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ απφ ην παιαηνιηζηθφ ζηάδην θαη ηελ χπαξμε εδψ πνιιψλ 

παιαηνιηζηθψλ θαηαινίπσλ, εληνχηνηο ηα ηειεπηαία ζπλερίδνπλ νπζηαζηηθά 

λα πεξλνχλ απαξαηήξεηα θαη λα κελ πξνζηαηεχνληαη. 

 Ψζηφζν ζήκεξα θαλείο δελ ακθηζβεηεί φηη ηα παιαηνιηζηθά 

θαηάινηπα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δίλαη ζπλεπψο αλαγθαίν λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ην πξφβιεκα θαη λα 

«πηνζεηεζνχλ» θαη απηά ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηα άιια αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα. 

 Σηελ αλαθνίλσζε απηή εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα:  

 Τεο δηδαζθαιίαο ηεο παιαηνιηζηθήο αξραηνινγίαο ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα 

 Τεο παιαηνιηζηθήο έξεπλαο ζηε ρψξα καο 

 Τεο πξνζηαζίαο ησλ παιαηνιηζηθψλ θαηαινίπσλ 

 Τεο αλάδεημεο απηψλ  
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Όλγα Παλαγγιά 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Τνκέαο Αξραηνινγίαο θαη  

Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο  

 

 

θέςεηο γύξσ από ηελ πξόζβαζε ζην αξραηνινγηθό πιηθό 

 

 

Έλα απφ ηα δεηνχκελα ζηελ ειιεληθή αξραηνινγία ζήκεξα είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ζπζηεκαηηθψλ αλαζθαθψλ ψζηε λα κεησζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ πνπ 

απνθαιχπηνληαη.  

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε δηελέξγεηα ηέηνησλ 

αλαζθαθψλ είλαη ε εμαζθάιηζε πιηθνχ πξνο δεκνζίεπζε. Απηφ ζπκβαίλεη 

ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ζηελ πξφζβαζε ηνπ 

πιηθνχ. Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αληρλεχζεη ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο αξραηνινγίαο ζηε ρψξα καο 

θαη δηεζλψο.    
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Γιώπγορ Πάλληρ 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Τνκέαο Αξραηνινγίαο θαη  

Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο  

 

 

Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξραηνινγηθνύ πιηθνύ 

ζηελ Διιάδα 

 

Η δεκνζίεπζε αξραηνινγηθνχ πιηθνχ ζηελ Διιάδα ξπζκίδεηαη απφ 

ηελ αξραηνινγηθή λνκνζεζία θαη απφ κία άγξαθε «παξάδνζε», δχν άμνλεο 

πνπ δελ ηαπηίδνληαη πάληνηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Η δηάζηαζε απηή απνηειεί αλακθίβνια αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο: νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο έρνπλ ζπλαληήζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά δπζρέξεηεο –ή αθφκα θαη  άξλεζε– ζηελ εμέηαζε 

πιηθνχ παιαηψλ αλαζθαθψλ ή ηζηάκελσλ κλεκείσλ, αθίλεησλ θαη θηλεηψλ. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ζεκαληηθά κλεκεία ηεο ρψξαο παξακέλνπλ 

θαζεισκέλα επηζηεκνληθά ζε δεκνζηεχζεηο πνπ κεηξνχλ ειηθία πνιιψλ 

δεθαεηηψλ, ελψ είλαη κάιινλ απξνζδηφξηζηνο ν αξηζκφο ησλ αλαζθαθψλ 

πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί πνηέ.  

Δπάλσ ζε απηά ηα δεδνκέλα, δηαηππψλνληαη κεξηθέο ζθέςεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ, έλα ρξφλην δεηνχκελν απφ ηελ άπνςε ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη κία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ψζεζε ηεο αξραηνγλσζηηθήο έξεπλαο.  
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Πάνηορ Πάνηορ 
Δπίηηκνο Γηεπζπληήο  

Αξραηνηήησλ, ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

 

Σo ζεζκηθό πιαίζην ησλ αλαζθαθώλ ζηελ Διιάδα. 

Από ηον 20
ο
 ζηον 21

ο
 αιώνα 

 

Τα βαζηθά λνκνζεηηθά θείκελα πνπ θαζνξίδνπλ ζήκεξα ηα ησλ 

αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ ζηελ Διιάδα, δηάδνρα εθείλσλ ηνπ 20
νπ

 αη. (ηνπ 

Π.Γ. ηνπ 1927/1928 θαη ηνπ θ.Ν.5351/1932), είλαη ν Ν. 3028/2002 θαη ε 

Σχκβαζε ηεο Μάιηαο (Ν. 3378/2005). Αλ θαη ε θαη΄εμνπζηνδφηεζη ηνπ Ν. 

3028/2002 εμεηδίθεπζηο φςεσλ ηνπ ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ κέρξη ζήκεξα 

εθθξεκεί, σζηφζν κία ζεηξά ζεκάησλ ξπζκίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο 

βαζηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ, θαη ελ ζπγθξίζεη πξνο  ηηο δηεζλείο 

δεζκεχζεηο ή ζπζηάζεηο.  

΄Δηζη δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ πεδίνπ, ην 

πνηνη θνξείο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ αλαζθαθέο, κε πνηεο πξνυπνζέζεηο 

εθδίδεηαη κία άδεηα αλαζθαθήο, ην πνηνο κπνξεί λα δηεπζχλε κία 

αλαζθαθή, αλαιφγσο ζπζηεκαηηθή ή ζσζηηθή θιπ., πψο επνπηεχνληαη νη 

μέλεο αλαζθαθέο, πφζν κπνξεί λα δηαξθέζε κία αλαζθαθή, πφηε 

δηαθφπηεηαη ή πφηε αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή άδεηα, πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε 

αξραηνινγηθή έξεπλα, πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηεπζπλφλησλ 

αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, είηε σο πξνο ηελ ζπιινγή θαη δηάδνζη ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ην πιηθφ ηεθκεξηψζεσο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο είηε σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο, ηα ηεο δηελεξγείαο 

επηθαλεηαθψλ θιπ. κε θαηαζηξνθηθψλ εξεπλψλ, θαη ηέινο ηα ηεο 

(δπλαηφηεηνο πξνο ην παξφλ) αξραηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηνο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Κάπνηα ζέκαηα απφ ηα αλσηέξσ παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

εθαξκνγήο ζηελ πξάμη, θαη αμίδεη λα εμεηαζζνχλ ελ ζπληνκία. 
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Γιάννηρ Παπαδάηορ                                  Υπύζα οθιανού,  
Παλεπηζηήκην Αζελψλ,                                              ΚΓ΄ Δθνξεία  

Τνκέαο Αξραηνινγίαο                                                 Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ 

θαη Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο                                             Αξραηνηήησλ ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

 

Η ζπζηεκαηηθόηεηα κηαο ζσζηηθήο αλαζθαθήο:  

ε αξραηνινγηθή έξεπλα δύν κηλσηθώλ λεθξνηαθείσλ ζηελ 

επαξρία εηείαο 

 

Με βάζε ηελ αξραηνινγηθή λνκνζεζία θαη ηε καθξφρξνλε 

αξραηνινγηθή πξαθηηθή ζηελ Διιάδα νη αλαζθαθέο δηαρσξίδνληαη ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο ζσζηηθέο θαη ηηο ζπζηεκαηηθέο. Αληίζηνηρα έρεη 

δηακνξθσζεί έλα ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην σο πξνο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη απηέο νη αλαζθαθέο, ηνπο 

θαλφλεο πνπ αθνινπζνχληαη, ην ραξαθηήξα ηνπο, ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Σε απηήλ ηελ παξνπζίαζε εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο ζσζηηθήο 

αλαζθαθήο θαη κειέηεο δχν κηλσηθψλ λεθξνηαθείσλ ζηηο ζέζεηο Ληβάξη 

Σθηάδη θαη Μεζφξξαρε Σθνπήο ηεο επαξρίαο Σεηείαο, πνπ δηελεξγήζεθαλ 

απφ ηελ ΚΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε ηελ 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ ππνγξάθνληνο θαη νκάδαο θνηηεηψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο ηεο ππνγξάθνπζαο.  

Με βάζε ηελ εκπεηξία απηήο ηεο έξεπλαο δηαηππψλνληαη ζθέςεηο 

θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ζσζηηθέο 

αλαζθαθέο ζηελ Διιάδα. Κνηλή δηαπίζησζή καο ήηαλ φηη κηα ηέηνηα 

ζχκπξαμε, φπνηε είλαη εθηθηή, εηδηθά ζε πεξίνδν θξίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ δχν θνξέσλ: ηεο 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο γηα ηε δηάζσζε ησλ αξραηνηήησλ θαη ηε κειέηε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ, θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε λέσλ αξραηνιφγσλ. 
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Βαγγέληρ Παπούλιαρ 
Αξραηνιφγνο 

 

Οη επηδξάζεηο ησλ απνθάζεσλ ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο  

ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν 
 

Τν ζέκα επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:  

 

α) Τε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζηξνθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ, πέξα απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ, ηνκέα. Θα γίλεη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζεσξία ηνπ λέν-

ιεηηνπξγηζκνχ θαη κάιηζηα ζηελ ηερληθή ηεο δηάρπζεο (spill - over) κε ηελ 

νπνία ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεζκηθψλ Δπξσπατθψλ Οξγάλσλ κεηαθέξεηαη 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, έλαλ ηνκέα πνπ κπνξεί λα ελψζεη θαη λα θέξεη 

θνληά ηνπο επξσπατθνχο ιανχο.  

 

β) Τα θείκελα ησλ ζπλζεθψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηα 

νπνία δηακνξθψλνπλ ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Απφ ηηο  δψλεο πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη αλαζθαθψλ, φπσο απνηππψζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (Λνλδίλν 1969) κέρξη 

ηελ in situ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ ζηε Σχκβαζε ηεο Βαιέηαο (1992), 

βάζεη ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη ην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο γηα 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε (integrated management) ζηα κλεκεία, ζηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ελ ηέιεη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ.  

 

Η παξνπζίαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο Σπλζήθεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 151) πνπ νπζηαζηηθά θαηνρπξψλεη ηνλ 

επξσπατθφ πνιηηηζκφ θαη νξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Με ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο Σπλζήθεο 

«αλνίγεη» ν δξφκνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ, θαη 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

δξάζεσλ. 
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Γιώπγορ Ρήγινορ 
Αξραηνιφγνο, ΛΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ 

θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ΥΠ.ΠΟ.Τ 

 

Νένη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη αξραηόηεηεο 

ζην πιαίζην δεκόζησλ ηερληθώλ έξγσλ 
 

    Σην πιαίζην ησλ εθηειεζζέλησλ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ κεγάισλ ή θαη κηθξφηεξσλ 

δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ, έρνπλ εληνπηζηεί θαη εξεπλεζεί πνιπάξηζκνη, 

άγλσζηνη κέρξη πξφηηλνο ζηελ έξεπλα, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κε κεκνλσκέλα κλεκεία ή θηλεηά αξραία.  

    Σηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο (Υπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο, Γήκνη, Οξγαληζκνί θιπ.) 

ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ έξγσλ, θαηέζηε δπλαηή ε πξνζηαζία ησλ ηπρφλ 

γλσζηψλ ζηελ έξεπλα αξραηνηήησλ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ελψ 

ράξε ζηελ αδηάιεηπηε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ, εληνπίζηεθαλ ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο κε αξραηφηεηεο, 

νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ εξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κέζα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κία δηαδηθαζία ζρεδφλ άγλσζηε κέρξη πξφηηλνο ζηε 

ζχγρξνλε αξραηνινγηθή θνηλφηεηα.  

    Σε αξθεηέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο «βειηίσζεο» ή «επέθηαζεο» 

εθηειεζζέλησλ πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο έξγσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην λέν 

ηερληθφ έξγν ιεηηνχξγεζε νπζηαζηηθά πξνο φθεινο ησλ αξραηνηήησλ, 

θαζψο κε αθνξκή ηελ εθηέιεζή ηνπ απνθαιχθζεθαλ ζεκαληηθέο 

κεκνλσκέλεο αξραηφηεηεο ή θαη εθηεηακέλεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο, νη 

νπνίεο είηε δελ είραλ εληνπηζηεί, είηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είραλ 

απνθαιπθζεί θαη θαηαζηξαθεί, ελ κέξεη ή θαη νινθιεξσηηθά, ρσξίο πνηέ λα 

έρεη ελεκεξσζεί ε Αξραηνινγηθή Υπεξεζία.  

    Πέξαλ ησλ λέσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ήξζαλ ζην 

θσο, πινπηίδνληαο ηηο γλψζεηο καο γηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν γλσζηέο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ζπρλή ήηαλ ε αλάγθε ηεο 

ιήςεο πξνζσξηλψλ ή κνληκφηεξσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ 

πνπ απνθαιχθζεθαλ, ελψ ππήξμαλ θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο 

νη αξραηφηεηεο ρξεηάζηεθε λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ή λα 

«ηαπεηλσζνχλ» θαη λα απνδνκεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

νινθιήξσζε ηνπ εθηεινχκελνπ ηερληθνχ έξγνπ. 

     Τέινο, δεκφζηα ή «απηνρξεκαηνδνηνχκελα» ηερληθά έξγα, φπσο ι.ρ. 

νη κεγάινη απηνθηλεηφδξνκνη, αιιά θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

ζπγθνηλσληαθά έξγα ζπλέβαιαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ηαρχηεξε 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ αλάδεημεο θαη ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

ζε πνιινχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, 

θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ. 
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David W. Rupp  
Γηεπζπληήο ηνπ Καλαδηθνχ  

Ιλζηηηνχηνπ ζηελ Διιάδα  

 

Μηα κεηξηνπαζήο πξόηαζε: Η άκεζε ζεζκνζέηεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηαρείξεζεο από ηδησηηθνύο θνξείο ζηελ Διιάδα 

 
 Η ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο εμαλάγθαζε ηελ 

Κπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε ζθιεξέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα 

έξγα. Η κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ δεκηνχξγεζαλ 

άιπηα πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ ΥΠΠΟΤ, ηδηαίηεξα 

σο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ 

ΔΣΠΑ γηα ηελ πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε κεξηθψλ πξνβιεκάησλ δελ 

απνηειεί βηψζηκε ζηξαηεγηθή.  

 Η απμαλφκελε πίεζε ζηελ Διιάδα γηα ηελ έγθξηζε κεγάιεο 

θιίκαθαο επελδχζεσλ θαη έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα 

ζρεηηθψλ κε κεγάιεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε απαίηεζε γηα ην 

ιεγφκελν “fast tracking” απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ,  ζα επηδηψμνπλ ηελ 

παξάθακςε ησλ απαξαίηεησλ δνθηκαζηηθψλ εξεπλψλ πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξραηνινγηθφ Νφκν, πξνεγνχληαη ησλ εγθξίζεσλ. Η πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, θαη θαηά κείδνλα ιφγν ε αξραηνινγηθή, είλαη κε αλαλεψζηκεο. 

Δπνκέλσο ε ειιηπήο αξραηνινγηθή έξεπλα, ή αθφκα ρεηξφηεξα, ε πιήξεο 

απνπζία επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ,  ηεθκεξίσζεο, αλαζθαθηθήο παξέκβαζεο 

(αλ ρξεηάδεηαη), απφ έλα ΥΠΠΟΤ ζε πηψρεπζε ζα έρνπλ καθξνρξφληα 

θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο.  

 Όπσο ε Αγγιία, ε Ιηαιία,  νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ν Καλαδάο, θαη 

πνιιέο άιιεο ρψξεο, ε Διιάδα νθείιεη λα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία 

πηζηνπνηεκέλσλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνιηηηζηηθήο δηαρείξεζεο, νη νπνίνη ζα 

αλαιάβνπλ ηηο βαζηθέο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξηλ απφ θάζε αλαπηπμηαθφ 

έξγν. Απηνί νη θνξείο ζα πξνρσξνχλ ζε ζπζηεκαηηθέο επηθαλεηαθέο 

έξεπλεο, ηεθκεξίσζε, εθηίκεζε, επέκβαζε αλ ρξεηάδεηαη, θαη ζχληαμε 

αλαθνξψλ γηα ηα αξραηνινγηθά ιείςαλα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο. 

Οη εξγαζίεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο, κε άκεζε επηηήξεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο απζηεξέο 

δηαηάμεηο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ. Οη απαηηήζεηο ηνπ ΥΠΠΟΤ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ Ιδησηηθψλ Φνξέσλ 

Πνιηηηζηηθήο Γηαρείξεζεο (ΙΦΠΓ-CRM=Cultural Resource Management), 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία.  

 Η άκεζε ζεζκνζέηεζε ησλ ΙΦΓΠ ζα παξέμεη ακνηβαία σθέιεηα ηφζν 

γηα ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία, φζν θαη γηα δπλεηηθνχο επελδπηέο, 

εθφζνλ ε πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο Διιάδνο, αιιά θαη ε 

παξάιιειε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα ππεξεηεζνχλ κε βηψζηκν ηξφπν.  
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Δ. ημανηώνη-Μποςπνιά 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Τνκέαο Αξραηνινγίαο θαη  

Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο  

 

 

Η αλάδεημε κλεκείσλ θαη ρώξσλ σο δηαρείξηζε  

αξραηνινγηθνύ έξγνπ 

 

Η αλάδεημε κλεκείσλ θαη ρψξσλ απνηειεί ζήκεξα ζπλήζε 

πξαθηηθή ηφζν γηα ηελ Διιεληθή Αξραηνινγηθή Υπεξεζία φζν θαη γηα 

Οξγαληζκνχο ή Ιδξχκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Αξραία, Μεζαησληθή θαη 

Νεψηεξε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Η παξνχζα αλαθνίλσζε δελ θνκίδεη 

γιαχθα….  

Αλαθεθαιαηψλεη θάπνηα ήδε γλσζηά ζέκαηα θαη ζρνιηάδεη θάπνηα 

άιια. Τε ζχληνκε ηζηνξία ηεο αλάδεημεο κλεκείσλ ζηελ Διιάδα αθνινπζεί 

ε ζπδήηεζε γηα ην αλ ηειηθά είλαη αλαγθαία ε αλάδεημή ηνπο θαη ε 

παξνπζίαζε θάπνησλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο ζχγρξνλνπ έξγνπ 

ζπληήξεζεο/αλάδεημεο αξραίσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ.  

Μηα ζχληνκε εθηίκεζε γηα ην ηη θεξδίζακε θαη ηη ράζακε κεηά απφ 

κηα εηθνζαεηία αξραηνινγηθήο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο νινθιεξψλεη 

ηελ παξνπζίαζε. 
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Μεηαξία Σζιποπούλος        Μαπία Φαλλίδα         Γαπςθαλιά Κωζηοπούλος 

Δπίηηκε Γηεπζχληξηα Δζληθνχ          Αξραηνιφγνο                          Αξραηνιφγνο     

Αξρείνπ Μλεκείσλ ΥΠ.ΠΟ.Τ.                                      

 

Πεηξάο εηείαο: πληήξεζε, ηεθκεξίσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

επξεκάησλ, θηλεηώλ θαη αθηλήησλ 
 

Παξνπζηάδνληαη νη αλαζθαθέο ηεο κηλσηθήο αλαθηνξηθήο πφιεο θαη 

ησλ λεθξνηαθείσλ ηνπ Πεηξά Σεηείαο, κε επίθεληξν ηηο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο (1985-ζήκεξα), ηηο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

επξεκάησλ θαη ηεο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Σηνλ Πεηξά ε θαηνίθεζε ππήξμε ζπλερήο απφ ηελ Τειηθή Νενιηζηθή 

κέρξη ην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ, ελψ απνθαιχθζεθε θαη 

Μεζνβπδαληηλφ λεθξνηαθείν. Αλαζθάθζεθαλ (1985-1997) εθηεηακέλνο 

Παιαηναλαθηνξηθφο θαη Νενλαθηνξηθφο νηθηζκφο θαη αλάθηνξν, θαζψο θαη 

ην Βπδαληηλφ λεθξνηαθείν. Απφ ην 2000 έσο ην 2002 απνθαιχθζεθε 

κνλαδηθφ Μπθελατθφ ηείρνο. Σηνλ γεηηνληθφ Λφθν Κεθάια ε έξεπλα έθεξε 

ζην θσο νηθηζηηθή/βηνηερληθή εγθαηάζηαζε ηεο Τειηθήο Νενιηζηθήο θαη 

λεθξνηαθείν ηεο Πξναλαθηνξηθήο/ Παιαηνλαθηνξηθήο πεξηφδνπ.  

Τα θηλεηά επξήκαηα θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά, ηεθκεξηψλνληαη 

κε εηδηθά δειηία θαη θσηνγξαθίδνληαη. Τα αλαινγηθά αλαζθαθηθά 

εκεξνιφγηα απφ ην 1985 έσο ην 1989 έρνπλ ςεθηνπνηεζεί, ελψ απφ ην 2002 

ηα εκεξνιφγηα, νη θαηάινγνη επξεκάησλ θαη ε ζπληήξεζε εηζάγνληαη 

εμαξρήο ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Τέινο, κεγάιν κέξνο ηνπ 

αλαινγηθνχ αξρείνπ θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ έρεη ήδε ςεθηνπνηεζεί. Οη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ θηλεηψλ θαη ζηεξέσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο απφ 

ην 1985 είλαη επίζεο ηεθκεξησκέλεο κε εηδηθά δειηία θαη βάζε δεδνκέλσλ. 

Η επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ζπκπιεξψλεηαη κε πεηξνγξαθηθέο θαη άιιεο 

αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο.  

Τν 2005-2006 έγηλαλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σεηείαο, εξγαζίεο 

αλάδεημεο ηνπ ρψξνπ, πνπ είλαη πιένλ επηζθέςηκνο. Η δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απφ ην 1986, πεξηιακβάλεη θσηνγξαθηθέο 

εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έλα δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηα 25 

ρξφληα αλαζθαθψλ (2010), 60 δεκνζηεχζεηο, θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

δηαξθψο αλαλενχκελνπ ηζηνηφπνπ www.petras-excavations.gr. Δπίζεο ν 

Πεηξάο ζπκκεηέρεη ζηελ επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε  EUROPEANA 

(http://www.europeana.eu/portal/). 

 

http://www.petras-excavations.gr/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
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Μεηαξία Σζιποπούλος 
Δπίηηκε Γηεπζχληξηα Δζληθνχ  

Αξρείνπ Μλεκείσλ ΥΠΠΟΤ 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΠΡΟΙΣΟΡΙΑ: 

 Έλαο νπζηαζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα 
 

Σηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξείηαη ε ζπλνπηηθή  παξνπζίαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ Ιδξχκαηνο 

«Ιλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο» (Institute for Aegean Prehistory-

INSTAP), ην νπνίν έθιεηζε ήδε 30 ρξφληα πνιχκνξθεο, εμαηξεηηθά 

επηηπρνχο δξάζεο, θαζψο θαη κεξηθέο ζθέςεηο πάλσ ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

χπαξμήο ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ 

αξραηνινγηθή θνηλφηεηα θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Καλέλαο άιινο 

Οξγαληζκφο, ειιεληθφο ή μέλνο, δελ έρεη κέρξη ζήκεξα ζπλεηζθέξεη ηφζα 

πνιιά ζηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπ Πξντζηνξηθνχ 

Πνιηηηζκνχ, φρη κφλνλ ζηα φξηα ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηελ Τνπξθία, ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Ιηαιία. Φξεκαηνδνηεί ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο Διιήλσλ 

θαη αιινδαπψλ αξραηνιφγσλ, θαζψο θαη κεκνλσκέλνπο κειεηεηέο, θπξίσο 

λένπο. Δπίζεο ρξεκαηνδνηεί ηε ζπληήξεζε θαη ηε κειέηε ησλ επξεκάησλ, 

ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, απαιινηξηψζεηο αλαζθαθψλ μέλσλ απνζηνιψλ, 

ζηεξεψζεηο αξρηηεθηνληθψλ ιεηςάλσλ, αιιά θαη αξραηνκεηξηθέο έξεπλεο 

θαη δεκνζηεχζεηο.  

Πξν 15εηίαο ηδξχζεθε ην Κέληξν Μειέηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο, ζηελ 

Παρεηά Άκκν Ιεξάπεηξαο, κε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, πξφηππεο εγθαηα-

ζηάζεηο ζπληήξεζεο, άξηηα βηβιηνζήθε, ζρεδηαζηήξην, θσηνγξαθηθφ 

εξγαζηήξην, αξρείν, άλεηνπο ρψξνπο κειέηεο, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, 

θαζψο θαη εξγαζηήξην θεξακηθήο πεηξνγξαθίαο κε εμαηξεηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Σηε Φηιαδέιθεηα (ΗΠΑ), φπνπ ε έδξα ηνπ Ιδξχκαηνο, ιεηηνπξγεί θαη 

ν εθδνηηθφο νίθνο INSTAP Academic Press, κε αμηνζεκείσηε 

δξαζηεξηφηεηα, κέρξη ζήκεξα 35 ηφκνη, κνλνγξαθίεο, δεκνζηεχζεηο 

αλαζθαθψλ, κειεηψλ ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Δμάιινπ είλαη αδχλαην λα 

ππνινγηζζεί πφζα απφ ηα βηβιία πνπ εθδίδνληαη απφ άιινπο θνξείο ζηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ηνπ INSTAP.   

Τν Ιλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίδεη 

ηηο αηηήζεηο ησλ εξεπλεηψλ κε δεκνθξαηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ηξφπν, θαη ε 

ηήξεζε ησλ ζπρλά ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ έρεη σο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηελ 

ιίγν σο πνιχ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ηεο Πξντζηνξίαο, απφ 

ρξνλνινγηθή θαη γεσγξαθηθή άπνςε.  
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Μ. Φιλήμονορ-Σζοποηού 
Δπίηηκε Γηεπζχληξηα  

Αξραηνηήησλ ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 

 

Σν αδεκνζίεπην  αξραηνινγηθό πιηθό:  

αλαζθαθέο θαη επξήκαηα 

 

 

Τν δήηεκα ηνπ αδεκνζίεπηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ 

ζηνηβάδεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ επαλέξρεηαη ζπρλά 

σο ζέκα ζπδήηεζεο ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη ζε άξζξα εθεκεξίδσλ, 

απνηειεί δε πάληα ζέκα αηρκήο θαη ζθνδξήο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ 

αξραηνιφγσλ ηνπ ΥΠΠΟΤ θαη απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα ή 

άιια εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Οη κελ πξψηνη ζεσξνχληαη νη ηπρεξνί πνπ 

έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην πιηθφ, ην δεζκεχνπλ θαη ζπζηεκαηηθά ην 

απνθξχπηνπλ, νη δε δεχηεξνη δηακαξηχξνληαη, επηθαινχληαη ηελ 

επηζηεκνληθή δενληνινγία θαη αλνίγνπλ λέεο αλαζθαθέο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ πιηθφ γηα δεκνζίεπζε.  

Πνχ βξίζθεηαη ε επζχλε, πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ θάζε ρξφλν 

επηηείλνπλ ην πξφβιεκα, πνηνο έρεη ην δενληνινγηθφ, επηζηεκνληθφ θαη 

εζηθφ θαζήθνλ γηα ηε δεκνζίεπζε, ππάξρνπλ ηειηθά πξνηάζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ή έζησ ηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


