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 ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Με ηε καηηά ηεο ζσζηηθήο αξραηνινγίαο αληιήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπηθή καο ηζηνξία. 

Ήξζακε ζε επαθή κε ηηο ηειεπηαίεο αλαζθαθέο ζηε Νφηηα Πηεξία, νη νπνίεο έθεξαλ ζην θσο 

κπθελατθά επξήκαηα. Καηαλνήζακε ηελ ηζηνξίθε ζπλέρεηα ηεο Πηεξηθήο γεο πνπ θζάλεη κέρξη 

ηηο αξρέο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ.  

     Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηάζεθε πξσηίζησο  ην 

ελδηαθέξνλ θαη ε επαηζζεηνπνηήζε καο γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ ηφπνπ καο. Δπηπιένλ, νη 

ζσζηηθέο αλαζθαθέο θαζψο απηέο θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, άζθεζαλ 

γνεηεία θαη έμαςαλ ηελ πεξηέξγεηα καο. 

     Βαζηθέο πεγέο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ : ε ηζηνγξαθία, πεξηνδηθέο εθδφζεηο 

(αξραηνιφγνο), εθεκεξίδεο, βηβιία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, άξζξα, εηζεγήζεηο, πεξηβάιινλ. 

Αμνηνπνίεζακε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ηεο κειέηεο πεδίνπ, ηεο νπηηθήο λνεκνζχλεο 

/ λνεκνζχλεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ηειηθή καο εξγαζία βαζίζηεθε ζηελ ηερληθή ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. 

     Αφοφ μελετιςαμε τθ ςχετικι βιβλιογραφία και τισ πθγζσ αναηιτθςθσ δεδομζνων, 

κατανοιςαμε τθ ςθμαςία του ζργου τθσ ςωςτικισ αρχαιολογίασ, αντιλθκφικαμε ότι ο τόποσ 

μασ ζχει ιςτορικι ςυνζχεια που φκάνει μζχρι τισ αρχζσ τθσ Ύςτερθσ εποχισ του Χαλκοφ. 

Βιϊςαμε μζςα από τισ επιςκζψεισ μασ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία τθσ περιοχισ 

μασ, τθν κακθμερινότθτα, τισ παραδόςεισ και εν γζνει τον τρόπο ηωισ των ανκρϊπων που 

ζηθςαν ςτον τόπο μασ χιλιάδεσ χρόνια πριν από εμάσ. Και τζλοσ, επιτεφχκθκε θ ςφηευξθ 

παρελκόντοσ - παρόντοσ ςτο νου και ςτθν ψυχι μασ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙ ΚΛΑΓΟΙ ΣΗ ΚΑΙ Η 

ΩΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ  

     Κπξηνιεθηηθά ε αξραηνινγία είλαη ε «κειέηε ησλ αξραίσλ πξαγκάησλ». Ο αθξηβήο ζχγρξνλνο 

νξηζκφο ηεο είλαη ε «ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ ηνπ απψηεξνπ ή πην 

πξφζθαηνπ αλζξψπηλνπ παξειζφληνο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζεσξίαο θαη κεζφδνπ» 

     Ο φξνο βέβαηα αλαπηχρζεθε ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο επηζηήκεο γηα λα πεξηιακβάλεη πνιχ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζην ελλνηνινγηθφ ηεο πιαίζην. 

     Ωο απηφλνκε επηζηήκε πεξηιακβάλεη ηε δηθή ηεο κεζνδνινγία θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο, 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ή παξαγσγή πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο", απφ έξεπλα ζηεξεήο χιεο θαη 

κλεκείσλ ηνπ παξειζφληνο. 

 

     Σα επξήκαηα κηαο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο ρσξίδνληαη ζε θηλεηά θαη αθίλεηα. Σα θηλεηά 

επξήκαηα απνηεινχληαη απφ ζπλήζσο κηθξά αληηθείκελα φπσο ηα εξγαιεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ. Σα αθίλεηα επξήκαηα αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε θηίζκαηα θαη θαηαζθεπέο πνπ 

πξνθαλψο δε κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ, ηα νπνία φκσο ζπλαληψληαη απφ ηε Νενιηζηθή πεξίνδν 

θαη κεηά. 

1.2 ΚΛΑΓΟΗ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ – ΩΣΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

     Οη θχξηνη θιάδνη ηεο αξραηνινγίαο είλαη δπν: 

α) πζηεκαηηθή αξραηνινγία 

     Μία θαηλνηνκία ηνπ αξραηνινγηθνχ λφκνπ είλαη φηη θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ζπζηεκαηηθψλ  θαη 

ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ ελψ νη παιαηέο αξραηνινγηθέο δηαηάμεηο νκηινχζαλ γεληθά πεξί 

αλαζθαθψλ θαη κφλν ε πξαθηηθή θαη ε επηζηήκε έθαλε ηε δηάθξηζε απηή.    

     Καηά ην άξζξν 36 ηνπ λφκνπ νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε 

νπνία λνείηαη σο ε αξκφδηα Κεληξηθή ή Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

απφ επηζηεκνληθνχο, εξεπλεηηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Υψξαο κε εμεηδίθεπζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο αξραηνινγηθήο ή παιαηνληνινγηθήο έξεπλαο ή απφ μέλεο αξραηνινγηθέο 

απνζηνιέο ή ζρνιέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο 

απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ 

πκβνπιίνπ. 

     Οη μέλεο αξραηνινγηθέο απνζηνιέο ή ζρνιέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ 

λα δηαρεηξίδνληαη θάζε έηνο έσο 3 αλαζθαθέο ή άιιεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη λα δηελεξγνχλ 

άιιεο 3 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία. Απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα κέρξη ζήκεξα μέλνη 

αξραηνιφγνη θάλνπλ αλαζθαθέο απφ άθξε ζε άθξε ζηελ Διιάδα. Αθξηβέζηεξα, νη ζπζηεκαηηθέο 

αλαζθαθέο φλησο μεθηλνχλ ηφηε, θάπνηνη φκσο ζεσξνχλ φηη ε ηζηνξία ησλ αλαζθαθψλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν αξρίδεη απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, νπφηε θαη γίλνληαη νη πξψηεο αλαζθαθηθέο 
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απφπεηξεο απφ μέλνπο, αξραηνιφγνπο θαη κε. 

     ε θάζε πεξίπησζε, ε Διιάδα έρεη ηζρλή αλαζθαθηθή παξνπζία ζην εμσηεξηθφ γηαηί ε 

Πνιηηεία δελ κεξίκλεζε ζρεηηθά. Γελ είλαη ηπραίν φηη κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα είδε κε 

κεγαιχηεξε ζέξκε ηελ ίδξπζε αξραηνινγηθψλ ζρνιψλ ζε μέλα θξάηε, φπσο ηελ Ηηαιία, ε νπνία 

ηδξχζεθε ζηα 2005 αιιά πξνο ην παξφλ δελ ιεηηνπξγεί,  ή ηελ Αίγππην. Οη έξεπλεο ησλ Διιήλσλ 

αξραηνιφγσλ, ιίγν πεξηζζφηεξσλ απφ 10, αξθεηά ζπρλά πξνζθξνχνπλ ζε πξνβιήκαηα, κεξηθέο 

θνξέο αλππέξβιεηα, κε πην νμπκέλν εθείλν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ Ηηαιία θαη ην Κνπβέηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ αλαζθαθψλ πξνέξρεηαη απφ ηα θξάηε απηά ελψ ηα πεξηζζφηεξα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ πέξα απφ ηελ Διιάδα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα νηθεία 

ππνπξγεία Δμσηεξηθψλ. Ζ έιιεηςε ξχζκηζεο ησλ ειιεληθψλ αξραηνινγηθψλ ζπζηεκαηηθψλ 

αλαζθαθψλ ζηελ αιινδαπή απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάιεηςε ηνπ αξραηνινγηθνχ λφκνπ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή δηνηθεηηθή πξαθηηθή ζην επαίζζεην απηφ δήηεκα.    

             Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο είλαη: 

α) ε θαηάζεζε αλαιπηηθήο έθζεζεο, απφ ηελ νπνία πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε χπαξμε κλεκείσλ 

θαη κε ηελ νπνία νξηνζεηείηαη ε πξνο αλαζθαθή πεξηνρή θαη ηεθκεξηψλεηαη ε πξνζδνθψκελε 

ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, θαζψο θαη  ε αλάγθε πξνζθπγήο 

ζηελ αλαζθαθηθή κέζνδν, 

β) ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο, 

γ) ε αλαζθαθηθή εκπεηξία θαη ην επηζηεκνληθφ θχξνο ηνπ δηεπζχλνληνο, 

δ) ε δηεπηζηεκνληθή ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζπλεξγαηψλ, 

ε) ε εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζηε ζηεξέσζε, ζπληήξεζε, πξνζηαζία θαη 

δεκνζίεπζε ησλ επξεκάησλ αλαζθαθψλ, 

ζη) ε επάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνδνκήο θαη 

δ) ε επάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαζθαθήο, ζπληήξεζεο θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ θαη, θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ λφκνπ γηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 3658/2008,  νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

     Οξίδνληαη ηα πξνζφληα ηνπ δηεπζχλνληνο ηελ αλαζθαθή, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη 

αξραηνιφγνο κε πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ αλαζθαθηθή εκπεηξία κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη κε 

ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλζεηηθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο αλαθεξφκελεο ζε αλαζθαθέο ή 

αλαζθαθηθά επξήκαηα. 

     Κάπνηεο δηαθσλίεο είραλ πξνθχςεη ζην παξειζφλ κεηαμχ ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, φηαλ νη αλαζθαθέο γίλνληαλ ζε ρψξνπο 

πνπ είραλ θαη παιαηνληνινγηθέο απνζέζεηο ή θαηά ηελ αλαζθαθή απνθαιχπηνληαλ θαη 

παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, φπσο ν Υαπιηφδνληαο απφ Διέθαληα ζηελ Οιπκπία. Οη παιαηέο 

δηαηάμεηο δελ ξχζκηδαλ ην δήηεκα ελψ πιένλ επηβάιιεηαη ε δηεχζπλζε αλαζθαθήο πνπ αθνξά θαη 

ζε παιαηνληνινγηθέο απνζέζεηο λα αλαιακβάλεηαη απφ θνηλνχ απφ αξραηνιφγν πνπ έρεη ηα 

πξνζφληα δηεπζχλνληνο θαη είλαη εηδηθεπκέλνο ζηηο απψηαηεο πεξηφδνπο θαη επηζηήκνλα 
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εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα παιαηνληνινγίαο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αλαζθαθηθή εκπεηξία. Αλ 

βξεζνχλ παιαηνληνινγηθέο απνζέζεηο ζε ήδε δηελεξγνχκελε αξραηνινγηθή αλαζθαθή, ν 

δηεπζχλσλ νθείιεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία. 

     Κψιπκα γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζχλνληνο αλαζθαθή ππάξρεη αλ ν ελδηαθεξφκελνο α) έρεη 

παξαβεί ηηο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο κίαο απφ ηηο κειέηεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθήο ή 

β) έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ή γηα πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, θινπή, ππεμαίξεζε ή 

απνδνρή πξντφλησλ εγθιήκαηνο. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη επηθξηζεί σο ππεξβνιηθή εθφζνλ εμηζψλεη 

απφ ηελ άπνςε ησλ ζπλεπεηψλ ηελ παξαβίαζε κίαο απιήο πξνζεζκίαο πξνο κία θαθνπξγεκαηηθή 

πξάμε. 

     ε πεξίπησζε πνπ δηελεξγνχληαη αλαζθαθέο απφ θνξείο εθηφο ηεο Τπεξεζίαο, απηέο ηεινχλ 

ππφ ηελ επνπηεία αξραηνιφγνπ σο εθπξφζσπνπ ηεο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αλαζθαθηθή εκπεηξία.        

     Ο δηεπζχλσλ νθείιεη λα εθηειεί ηελ αλαζθαθή ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξάγκα 

πνπ επηβάιιεηαη θαζψο παξαηεξνχληαλ ην θαηλφκελν λα παξαηείλεηαη αδηθαηνιφγεηα ν ρξφλνο 

δηάξθεηαο ησλ αλαζθαθψλ. Βαξχλεηαη επίζεο κε ηε κέξηκλα έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ην δπλαηφλ κε θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε ηεο πεξηνρήο, ηε δηαηήξεζε ησλ 

επξεκάησλ θαηά πξνηίκεζε θαηά ρψξα, ηε ζηεξέσζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ. Οθείιεη επίζεο λα κεξηκλά γηα ηε 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αλαζηήισζε ησλ κλεκείσλ ζην κέηξν πνπ απηή είλαη 

αλαγθαία, ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ηερληθνχο ή ζπληεξεηέο. Σέινο, νθείιεη  λα 

κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη αλαζθαθεί θαη, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

γηα ηελ αλάδεημή ηνπ, λα πεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζε εχινγν ρξφλν θαη λα δειψλεη ηελ πεξάησζε 

ηεο αλαζθαθήο. Σέινο, ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε εηδηθψλ  επηζηεκφλσλ ζην 

ρψξν ηεο αλαζθαθήο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο κειέηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαζθαθήο. 

     Σα θηλεηά επξήκαηα κεηαθέξνληαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζην πιεζηέζηεξν ζπλαθέο 

δεκφζην κνπζείν, θαηά πξνηίκεζε, ή ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, 

πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο, φπνπ θαη είλαη πξνζηηά ππφ φξνπο. 

     Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηελ επηηξεπηηθή κίαο αλαζθαθήο νξίδεηαη θαη ε δηάξθεηά ηεο, ε 

νπνία δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. Γηα ηελ παξάηαζή ηεο, απαηηείηαη λέα 

απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 5 έηε. Πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα παξάηαζε είλαη ε θαηάζεζε ζρεηηθήο αλαιπηηθήο έθζεζεο, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, φπσο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

αλαζθαθήο θαη αλ ν δηεπζχλσλ εθηέιεζε ηελ αλαζθαθή ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

     Ζ απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο κπνξεί λα αλαθιεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν 

δηεπζχλσλ δελ ηεξεί ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα 

εηήζηεο επηζηεκνληθέο εθζέζεηο θαη αξρηθήο παξνπζίαζεο πξνο δεκνζίεπζε θαη ηειηθήο 

δεκνζίεπζεο. Σα θαζήθνληα απηά, πιελ εθείλνπ γηα ηηο εθζέζεηο, απνηεινχλ θαη θψιπκα γηα ηελ 

έθδνζε απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα πξνηηκάηαη ν ίδηνο δηεπζχλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη 

ε δηελέξγεηα λέαο αλαζθαθήο ζηνλ ίδην ρψξν. 
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     Δπεηδή δελ ήηαλ αζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο εγθαηαιείςεσο ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζθαθή είλαη ζρνιάδνπζα, δειαδή δελ έρεη πεξαησζεί θαη  

εγθαηαιείπεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο δηεηίαο, εθδίδεηαη λέα απφθαζε γηα ηε 

δηελέξγεηά ηεο. Αλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλάθιεζεο ηεο αξρηθήο απφθαζεο, ε λέα απφθαζε 

εθδίδεηαη θαηά πξνηίκεζε ππέξ ηνπ ίδηνπ θνξέα. 

      Δίλαη δπλαηφ λα δηελεξγνχληαη αλαζθαθέο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε αθίλεην πνπ 

δελ έρεη απαιινηξησζεί χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ηδηνθηήηε απφ ηελ Τπεξεζία. Ο 

θχξηνο νθείιεη λα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα θαη δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζσξηλή 

ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαη γηα θάζε βιάβε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζην 

αθίλεηφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο αλαζθαθήο θαη 

εθφζνλ ηα επξήκαηα δελ θξίλνληαη δηαηεξεηέα ζηε ζέζε εχξεζεο, ν θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ 

αλαζθαθή ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ην ρψξν ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

     ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε, γηα ηε δηελέξγεηα 

αλαζθαθήο ζε ηδησηηθφ αθίλεην, απηή θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 

θαη 19 απφ ην θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ αλαζθαθή. Σπρφλ απαιινηξίσζε νξίδεηαη φηη γίλεηαη 

ππέξ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

     Δμάιινπ, είλαη αμηνπξφζεθην φηη ε ζχκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 6/5/1969 πνπ θπξψζεθε κε ην 

λ. 1127/1981 «γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο» ππνδεηθλχεη θάπνην κέηξν 

ζηηο ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο. Πξάγκαηη, ε ζχκβαζε απηή, φπσο θαη ε ζχκβαζε ηεο Μάιηαο, 

ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 1992, νξίδεη φηη «Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ κε απνθαιπθζέλησλ εηζέηη 

αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, θάζε ζπκβαιιφκελν Κξάηνο κεξηκλά ψζηε α) λα πεξηνξίζεη θαη λα 

πξνζηαηεχζεη ζέζεηο θαη πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη β) λα δεκηνπξγήζεη 

εθεδξηθέο δψλεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιηθήο καξηπξίαο, ε νπνία ζα απνηειέζεη αληηθείκελν 

έξεπλαο απφ κεηαγελέζηεξεο γελεέο αξραηνιφγσλ». Θα ήηαλ πξνβιεκαηηθφ λα εξκελεπζνχλ νη  

ξπζκίζεηο απηέο ζε βάξνο ηεο ίδηαο ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο πεδίνπ ή έζησ ηεο παξνχζαο 

θαζψο νη αξραηνιφγνη έρνπλ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δελ κπνξεί 

λα λνεζεί πεξηνξηζκφο ηεο θαη δε ππέξ θάπνησλ πνπ δελ είλαη αθφκε νκφινγνί ηνπο. Ζ θνηλσλία 

έρεη ζπκθέξνλ πξνο ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αξραηνινγηθφο 

πινχηνο δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφιπηα γλσζηφο θαη επνκέλσο αζθαιψο πξνζδηνξηζκέλνο. 

Πάλησο, ππάξρεη κία εξεπλεηηθή θαη δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία νη αξραηνιφγνη ηείλνπλ 

λα αθήλνπλ θάπνην αξραηνινγηθφ πιηθφ πξνο έξεπλα απφ ηηο επφκελεο γεληέο.       

 

β) σζηηθέο αλαζθαθέο 

  

     Ωο ζσζηηθή νξίδεηαη ε αλαζθαθή γηα ηε δηάζσζε κλεκείνπ πνπ απνθαιχπηεηαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηερληθνχ έξγνπ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή εμαηηίαο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ή ηπραίνπ 

γεγνλφηνο ή παξάλνκεο αλαζθαθηθήο ελέξγεηαο. 

     Πξφθεηηαη γηα κία επέκβαζε κε πξφδειν ην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, ζπλδεδεκέλε θαη κε ηηο 

απφπεηξεο ιαζξαλαζθαθήο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ αλαζθαθψλ είλαη ζσζηηθέο, νη 
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νπνίεο θείληαη  ζην πεδίν απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία θαη ηηο δηελεξγεί 

θαηά αληηδηαζηνιή πξνο ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα γηα ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ. Μία αθφκε 

δηαθνξά ηεο ζσζηηθήο απφ ηε ζπζηεκαηηθή είλαη φηη απηή έρεη γεληθά κηθξφηεξε ρξνληθή 

δηάξθεηα.  

     Γηα ζσζηηθή αλαζθαθή νξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία αξραηνιφγνο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή 

αλαζθαθηθή εκπεηξία θαη δελ έρεη παξαβεί ηηο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο εηήζησλ επηζηεκνληθψλ 

εθζέζεσλ ζηηο πξνεγνχκελεο αλαζθαθέο ζηηο νπνίεο ηπρφλ έιαβε κέξνο. 

     Καηλνχξηα είλαη ε ξχζκηζε θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη ηε θχιαμε ησλ επξεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ηερληθνχο  θαη 

ζπληεξεηέο, γηα ηε θχιαμε ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη αλαζθαθεί, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ. Αλ ην εχξεκα είλαη αθίλεην, γηα ηελ επηηφπηα δηαηήξεζή 

ηνπ, ηελ θαηάρσζή ηνπ ή ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απνθαίλεηαη ε Τπεξεζία, ή θαηά  πεξίπησζε ν 

Τπνπξγφο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 9. 

     Δμάιινπ, ε Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζην 

ρψξν ηεο αλαζθαθήο εθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηνχλ θζνξά ηα επξήκαηα θαη δελ 

πθίζηαηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαζθαθήο. 

     Όηαλ ε ζσζηηθή αλαζθαθή μεπεξλάεη ην ζηφρν ηεο άκεζεο δηάζσζεο, πξάγκα πνπ ζεσξείηαη 

φηη ζπκβαίλεη φηαλ ηα επξήκαηα είλαη γεληθεπκέλα ζε φιν ηνλ αλαζθαπηφκελν ρψξν θαη 

ζεκαληηθά, εθαξκφδνληαη νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο γηα ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο. 

     Ζ ζσζηηθή αλαζθαθή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δεκφζην ηερληθφ έξγν ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λ. 1418/1984, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά, ή ηδησηηθφ 

έξγν πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ 587.000 επξψ, πνζφ πνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ θαηψηεξνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κεηά απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ. Τπήξρε κάιηζηα πξηλ ηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ ηζρχνληνο 

λφκνπ ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ε Τπεξεζία, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα δέρεηαη λα 

δηελεξγήζεη ηελ αλαζθαθή θπξίσο κε πξνζσπηθφ ην νπνίν κηζζνδνηνχληαλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, δεδνκέλνπ φηη νη δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνιιψλ Δθνξεηψλ 

Αξραηνηήησλ δελ ηνπο επέηξεπαλ κία ηαρεία αλαζθαθηθή έξεπλα. Κάηη ηέηνην φκσο απέρεη απφ 

ηελ πηνζέηεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ βαξχλεη ηδίσο  ηνλ θχξην ελφο δεκνζίνπ 

έξγνπ κε απηήλ ηελ απξφνπηε δαπάλε. 

     Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ζε θάζε πεξίπησζε θαιχπηνπλ θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ, φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπληήξεζεο ηεο θεξακηθήο 

πνπ εληνπίζηεθε κε ζσζηηθή αλαζθαθή ζην Γέιηα Παιαηνχ Φαιήξνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ Η 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.1 Ο ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΚΑΦΖ  

     Ζ αλαζθαθή είλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή θαη ε πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζηελ 
eπηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο. ρεηίδεηαη κε έλαλ ηδηαίηεξν αξραηνινγηθφ ηφπν ή κε ζεηξά 
αξραηνινγηθψλ ηφπσλ πνπ ζπλδένληαη ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Ζ ρξνληθή δηάξθεηά ηεο πνηθίιιεη 
απφ ιίγνπο κήλεο έσο αξθεηά ρξφληα. 

 
     ηε ζχγρξνλε αξραηνινγηθή πξαθηηθή είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο 
γεσγξαθηθήο δηαζθφπεζεο θαη αθξηβνχοραξηνγξάθεζεο, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξραηνινγηθνχ ηφπνπ θαη ηελ εδαθηθή ζχζηαζε θαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε απφ κέξνπο ησλ αξραηνιφγσλ. 

 
     ηελ αλαζθαθή αθαηξνχληαη ζηξψκαηα εδάθνπο κε κεραληθφ ηξφπν ή κε ρεηξσλαθηηθή 
εξγαζία -θνηλή πξαθηηθή ζηνλε ειιεληθφ ρψξν. Σν πιηθφ πνπ αθαηξείηαη, εμεηάδεηαη δηεμνδηθά 
γηα κεηαιιηθά επξήκαηα, φζηξαθα, ζπφξνπο κε κεηαιιηθνχο αληρλεπηέο θαη θφζθηλα. Δθηφο θαη 
αλ ε πεξηνρή έρεη κείλεη πηζηνπνηεκέλα αδηαηάξαθηε ην αξρηθφ ζηξψκα  παξνπζηάδεη κηθξφ 
αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. ε αζηηθέο πεξηνρέο, νπνηνδήπνηε αξραηνινγηθφ εχξεκα βξίζθεηαη 
ζπλήζσο ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.ε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε ην πξψην θαζήθνλ ηνπ αξραηνιφγνπ είλαη ε απνηχπσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ηφπνπ, κε 
θιαζηθά ή ειεθηξνληθά φξγαλα. Καηφπηλ αθνινζείηαη κηα δεηγκαηνιεπηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία 
είηε νδεγεί ζε νιηθή ή ηκεκαηηθή αλαζθαθή ηνπ ηφπνπ. ηε ζπλέρεηα ραξάζζεηαη πιέγκα, πνπ 
ρσξίδεη ηνλ ηφπν ζε ηεηξάγσλα 5 κ. ζπλήζσο, ηερληθή πνπ βνεζά ζηελ απνηχπσζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ζπλνιηθφ ζρέδην ηεο αξραηνινγηθήο ζέζεο. 

 

     Κάζε ηνκέαο πνπ αλαζθάπηεηαη απνηππψλεηαη ζε ζρέδην. Ο ηνκέαο θσηνγξαθίδεηαη θαη θάζε 
πιαίζην αξηζκείηαη, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηε κεηαγελέζηεξε εξκελεία ηνπ. Σα επξήκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζπγθεληξψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ 
πιαηζίνπ ηνπο κε έλα κνλαδηθφ θσδηθφ.ην εκεξνιφγην αλαζθαθήο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο 
θφξκεο (πξφηππα) πεξηγξαθήο ησλ πιαηζίσλ.Δπίζεο, ιακβάλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη δείγκαηα 
ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζνπλ ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξηβαιινληηθή αλάιπζε ή 
επηζηεκνληθή ρξνλνιφγεζε. 

     Οη αλαζθαθέο γίλνληαη ηδαληθά θνληά ζε απνζήθεο νπνχ θπιάζζνληαη ηα θηλεηά επξήκαηα ζε 

ζαθνχιεο κε ηελ αλζθαθηθή έλδεημε ηνπ βάζνπο ζην νπνίν βξέζεθαλ.Αλ είλαη εχζξαπζην 

ηπιίγνληαη κε  βακβάθη έπεηηα ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο θαη ηέινο ζε θηβψηηα.Αθνχ 

κεηαθεξζνχλ ζηα εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο φπνπ απιψλνληαη ζε κεγάια ηξαπέδηα θαη νη 

ζπληεξεηέο πξνζπαζνχλ λα ηα θνιιήζνπλ ην έλα κε ην άιιν. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_����
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����������_����������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������������_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.2 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΩΝ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ  
     Ζ αλάδεημε ησλ θηλεηψλ επξεκάησλ γίλεηαη κε ηελ έθζεζε ησλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

Σε ρνξήγεζε άδεηαο κειέηεο αξραίσλ αληηθεηκέλσλ εληφο ησλ κνπζείσλ θαη ησλ ζπιινγψλ, ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο εμαγσγήο κε πξνζηαηεπνκέλσλ απφ ηε λνκνζεζία αληηθεηκέλσλ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε αξραηνινγηθψλ, πεξηνδηθψλ ή εθζέζεσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.Δπίζεο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζε 

ζρνιηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη λα ρνξεγεζνχλ άδεηεο ειεπζέξαο εηζφδνπ ζηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη ηα κνπζεία. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή θαη επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.3 Ζ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΔΤΡΤΜΑΣΩΝ 
     Με ηελ ηερλνινγία έρνπλ βξεζεί λένη ηξφπνη γηα λα γίλεηαη φζν δπλαηφλ θαιχηεξε ε 

ζπληήξεζε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ. Αο δνχκε κεξηθά απφ απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΤΚΗΝΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ 

ΚΑΙ ΔΠΙΡΡΟΔ ΣΙ ΣΔΥΝΔ ΣΑ ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΦΙΚΑ 

ΚΑΣΑΛΟΙΠΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.1 Ο ΜΤΚΖΝΑΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

     Με ηνλ φξν Μσκηναϊκός Πολιτισμός ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο αξραηνιφγνπο ν πξντζηνξηθφο 

πνιηηηζκφο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, πνπ αλαπηχρζεθε ηελ πεξίνδν 1600-1100 π.Υ. 

θπξίσο ζηελ θεληξηθή θαη λφηηα επεηξσηηθή Διιάδα. Σν επίζεην «κπθελατθφο» πξνέξρεηαη απφ 

ηελ πξψηε αξραηνινγηθή ζέζε ζηελ νπνία εληνπίζηεθε, ηηο Μπθήλεο, πνπ απνηεινχλ θαη έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηνπ. Καηά ηελ πεξίνδν αθκήο ηνπ εμαπιψζεθε θαη ζηελ Κξήηε, ζηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ Διιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ, ηνλ Τζηεξνειιαδηθφ Πνιηηηζκφ. Σαμηλνκείηαη 

παξαδνζηαθά σο πξντζηνξηθφο, θαζψο νη γλψζεηο καο γηα απηφλ βαζίδνληαη κέρξη ζήκεξα θπξίσο 

ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα. Ο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 

πεξίνδν 1.600 - 1.100 π.Υ. Ζ νλνκαζία «Μπθελατθφο» πξνέξρεηαη απφ ην ζπνπδαηφηεξν θέληξν 

ηνπ, ηηο Μπθήλεο. ηελ Διιάδα θαηά ηε Μπθελατθή Δπνρή ππάξρνπλ κηθξά απηφλνκα θξάηε. Σα 

θπξηφηεξα θέληξα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ εθηφο απφ ηηο Μπθήλεο είλαη ε Σίξπλζα, ε 

Πχινο, ην Άξγνο, ε Θήβα, ε πάξηε θαη ε Αζήλα. Ο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο αλαπηχρζεθε θαη 

ζε λεζηά φπσο ε Ηζάθε αιιά θαη ζε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο ηεο Αζίαο φπσο ε Σξνία. Οη εγεκφλεο 

ησλ κπθελατθψλ θέληξσλ απέθηεζαλ ηε δχλακή ηνπο κέζσ ησλ επεθηαηηθψλ πνιέκσλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ. Με ηηο άκαμέο θαη ηα πινία ηνπο ηαμίδεπαλ ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Ο 

Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ επεξεάζηεθε απφ ηε Μηλσηθή Κξήηε, ζηαδηαθά 

φκσο απέθηεζε ηε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΤΚΖΝΑΪΚΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.2.1 ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ  

     Οη πεγέο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηε κπθελατθή ζξεζθεία είλαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζε 
ρψξνπο ηεξψλ, νη εηθνλνγξαθηθέο καξηπξίεο ζηε κπθελατθή ηέρλε θαη ηδηαίηεξα ζηε 
ζθξαγηδνγιπθία, θαη νη αλαθνξέο ησλ θεηκέλσλ ηεο Γξακκηθήο Β ζε ζεφηεηεο (βι. δηπιαλφ 
πίλαθα), αθηεξψκαηα θαη ηειεηνπξγίεο. Οη πεγέο απηέο δελ είλαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Ζ 
αξραηνινγηθή ηαχηηζε ηεξψλ ρψξσλ θαη επξεκάησλ (εηδσιίσλ, ιαηξεπηηθψλ ζθεπψλ), θαζψο θαη 
ε ζξεζθεπηηθή εξκελεία εηθνλνγξαθηθψλ παξαζηάζεσλ εκπεξηέρνπλ πάληνηε ην ζηνηρείν ηεο 
ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο, θαζψο δελ ππάξρνπλ επηγξαθέο πνπ λα θαζνδεγνχλ 
απηέο ηηο εξκελείεο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα είλαη φηη νη ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο, ηα ηεξά ζθεχε 
θαη ζχκβνια θαη ε ζξεζθεπηηθή ηέρλε ησλ Μπθελαίσλ αλαπηχρζεθαλ ππφ ηελ έληνλε επίδξαζε 
ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε αθφκα θαη ζην επίπεδν ηεο έθθξαζεο λα είλαη 
εμαηξεηηθά δχζθνιε ε δηάθξηζε ηνπ θαζαξά κπθελατθνχ απφ ην κηλσηθφ ζηνηρείν ήδε απφ ηελ 
ΤΔ Η πεξίνδν. Ζ δηάθξηζε ηεο κπθελατθήο απφ ηε κηλσηθή ζξεζθεία είλαη πξάγκαηη έλα απφ ηα 
πην αθαλζψδε πξνβιήκαηα ηεο ζξεζθεηνινγηθήο έξεπλαο ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ. 

     Σέινο, ηα θείκελα ηεο Γξακκηθήο Β είλαη δηνηθεηηθά-ινγηζηηθά θαη φρη ζξεζθεπηηθά, 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_�����_���_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/2�_��������_�.�.
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=���������_����������&action=edit&redlink=1
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κπζνινγηθά ή ηειεηνπξγηθά
 
θαη δηαζψδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηα ζέκαηα κφλν ζην βαζκφ πνπ 

άπηνληαη νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. Έηζη, ε κειέηε ηεο κπθελατθήο ζξεζθείαο 

παξακέλεη αλαγθαζηηθά ζην πεδίν έξεπλαο ηεο πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο θαη εξεπλάηαη σο 

πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα κε βάζε θπξίσο πιηθά θαηάινηπα, φζν θη αλ απηφ ερεί αληηθαηηθφ. Ζ 

πξνζθπγή ζε ειιεληθά θείκελα ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ γηα ηε κειέηε ηεο πξντζηνξηθήο 

ζξεζθείαο θπξηάξρεζε ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο κειέηεο ηνπ κπθελατθνχ παξειζφληνο, ζήκεξα 

φκσο ζεσξείηαη ελ πνιινίο αλαρξνληζηηθή. Ωζηφζν πνιιά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο ειιεληθήο 

ζξεζθείαο εληνπίδνληαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ πεγέο θαη ζην Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ, ζε βαζκφ 

πνπ λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπλέρεηα ηεο ζξεζθείαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Οη 

πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ζεφηεηεο καξηπξνχληαη ήδε ζηα κπθελατθά θείκελα(βι. ηνλ δηπιαλφ 

πίλαθα, φπνπ νη κπθελατθνί ηχπνη αλαγξάθνληαη ζπλήζσο ζηε δνηηθή, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 

πηλαθίδεο). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.2.2 ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  

     Απφ ηε κπθελατθή αξρηηεθηνληθή είλαη γλσζηέο νρπξέο αθξνπφιεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 
αλάθηνξα, θαη ηαθηθά κλεκεία. Σεηρηζκέλεο αθξνπφιεηο έρνπλ βξεζεί ζηελ Σίξπλζα, ηηο Μπθήλεο 
θαη ηε Μηδέα ηεο Αξγνιίδαο, ζηε Λάξηζα ηνπ Άξγνπο, ζηνλ Για ηεο Βνησηίαο, θαζψο θαη ζηελ 
Αζήλα, ζηε ζέζε ηεο κεηαγελέζηεξεο Αθξφπνιεο. Οη Έιιελεο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο αηζζάλνληαλ 
δένο βιέπνληαο ηα εξείπηα ησλ κπθελατθψλ αθξνπφιεσλ θαη απέδηδαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζηνπο 
Κχθισπεο. Απφ εθεί πξνήιζε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ κπθελατθψλ ηεηρψλ σο «θπθιψπεησλ».  

     ηελ ηαθηθή αξρηηεθηνληθή θπξηαξρνχλ ηξεηο ηχπνη ηάθσλ: ν ιαθθνεηδήο, ν ιαμεπηφο 

ζαιακνεηδήο ή ζαιακσηφο θαη ν ζνισηφο. Οη θολωτοί τάφοι ζπγθαηαιέγνληαη ρσξίο ακθηβνιία 

ζηα πην ιακπξά θαη εληππσζηαθά αξρηηεθηνλήκαηα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.3 ΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ 

     Οη πεξίνδνη εμέιημεο ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ νξίδνληαη κε δηάθνξα θξηηήξηα. Απφ 
ρξνλνινγηθή άπνςε ζεκαληηθή είλαη ε θεξακηθή, ε νπνία, θαζψο εμειίζζεηαη κε ζρεηηθά γνξγνχο 
ξπζκνχο, επηηξέπεη ηελ νξηνζέηεζε ζχληνκσλ θάζεσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο επέιηθηνπ 
ρξνλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο θαιχπηεη ρξνλνινγηθά ηηο θεξακηθέο 
θάζεηο Τζηεξνειιαδηθή (ζπλη. ΤΔ) Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, κε κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο. Φαηλφκελα πνπ 
πξννησλίδνληαη ηελ εκθάληζή ηνπ παξαηεξνχληαη ήδε θαηά ηε Μεζνειιαδηθή (ΜΔ) ΗΗΗ θαη 
παιηφηεξα. Ζ απφιπηε ρξνλνιφγεζε απηψλ ησλ θάζεσλ ζε εκεξνινγηαθά έηε  π.Υ. παξνπζηάδεη 
δηαθπκάλζεηο θαη νη αξηζκνί πνπ δίλνληαη ζην δηπιαλφ ρξνλνινγηθφ πίλαθα είλαη ελδεηθηηθνί. 
Αθνινπζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ άπνςε ηεο «πςειήο ρξνλνιφγεζεο», πνπ είλαη ζήκεξα ε 
πεξηζζφηεξν απνδεθηή, θαη ηνπνζεηεί ηηο εμειίμεηο κέρξη θαη 100 ρξφληα παιηφηεξα απ' φ,ηη ε 
«ρακειή ρξνλνιφγεζε». 

     εκαληηθφηεξεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη νη πεξίνδνη πνπ 
νξίδνληαη κε βάζε πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ηαθή ζε ιαθθνεηδείο ηάθνπο απφ ηε ΜΔ 
ΗΗΗ σο ηελ πξψηκε ΤΔ ΗΗΑ (Πεξίνδνο ησλ Λαθθνεηδψλ Σάθσλ) θαη ε χπαξμε αλαθηφξσλ θπξίσο 
θαηά ηηο θάζεηο ΤΔ ΗΗΗΑ1-ΤΔ ΗΗΗΒ2 (Αλαθηνξηθή Πεξίνδνο). ε ρξήζε είλαη επίζεο νη φξνη 
«Πξψηκε Μπθελατθή Πεξίνδνο» (ΜΔ ΗΗΗ-ΤΔ ΗΗΒ) θαη «Ύζηεξε Μπθελατθή Πεξίνδνο» (ΤΔ 
ΗΗΗΑ1-ΤΔ ΗΗΗΓ). Σελ παξαθκή ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ ζην ηέινο ηεο ΤΔ ΗΗΗΓ θάζεο 
αθνινπζεί ε πεξίνδνο πνπ, ιφγσ ησλ πξψηκσλ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ ηεο θεξακηθήο ηεο, έρεη 
νλνκαζηεί Πξσηνγεσκεηξηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.4 ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ 

     εκαληηθφηεξε πεγή γηα ηελ πνιηηηζκηθή γεσγξαθία ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ παξακέλνπλ ηα 
αξραηνινγηθά επξήκαηα, κε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ηα θείκελα ηεο Γξακκηθήο Β γξαθήο. Ζ 
κειέηε ηεο κπθελατθήο γεσγξαθίαο κε βάζε ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα, πνπ θπξηάξρεζε ζηελ 
έξεπλα ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, είλαη ελ πνιινίο παξαπιαλεηηθή. Σα νκεξηθά έπε ζηε κνξθή 
πνπ ηα έρνπκε ζήκεξα ρξνλνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε αηψλεο ή δεθαπέληε γεληέο κεηά ην 
ηέινο ηνπ Mπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ θαη είλαη έξγα πνηεηηθά-κπζνινγηθά, φρη ηζηνξηθά-
γεσγξαθηθά. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ απνδέρεηαη ηελ άπνςε ηνπ 
Moses Finley φηη ηα νκεξηθά έπε αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επνρή πνπ γξάθηεθαλ, θαζψο θαη ηελ 
ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν, θαη ζπλεπψο δελ απνηεινχλ «νδεγφ» γηα ηνλ κπθελατθφ θφζκν. Ζ 
αληηπαξαβνιή ησλ κπθελατθψλ αξραηνινγηθψλ θαη ησλ νκεξηθψλ ινγνηερληθψλ δεδνκέλσλ είλαη 
ζεκηηή ζην βαζκφ πνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη φηη απφ απηή ηελ αληηπαξαβνιή θσηίδνληαη 
πεξηζζφηεξν ηα ίδηα ηα νκεξηθά έπε θαη εηδηθφηεξα ε πνηεηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παξειζφληνο 
απφ ηνλ πνηεηή ηνπο, παξά ν Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο σο ηζηνξηθφ θαηλφκελν. 

     Με βάζε, ινηπφλ, ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ ιεγφκελνπ «κπθελατθνχ παθέηνπ» 
αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ (αλαθηνξηθφ θηήξην ηχπνπ κεγάξνπ, Γξακκηθή Β γξαθή, ζνισηνί θαη 
ζαιακνεηδείο ηάθνη, ηξνρήιαηε ζηηιβσηή θεξακηθή κειαλνχ ζε αλνηθηφ βάζνο), ηνλ γεσγξαθηθφ 
ππξήλα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ ζπγθξνηεί ε λφηηα επεηξσηηθή Διιάδα κε ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ 
αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα (Αηηηθή, Βνησηία) θαη ηελ Δχβνηα. Ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε 
αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθηνξηθέο αθξνπφιεηο, παξνπζηάδνπλ 
ε Αξγνιίδα θαη ε Μεζζελία, πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα δχν αξραηφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα 
θέληξα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ, αλ θαη ε εηθφλα απηή νθείιεηαη σο έλα βαζκφ ζην γεγνλφο 
φηη απηέο νη πεξηνρέο είλαη θαη νη πην εληαηηθά εξεπλεκέλεο. εκαληηθά αξραηνινγηθά θαηάινηπα 
έρνπλ έιζεη ζην θσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ, πνπ επηηξέπνπλ λα 
εληάμνπκε θαη ηε Θεζζαιία ζηηο πεξηνρέο εμάπισζεο ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ, φπσο θαη ηελ 
Ήπεηξν, αιιά θαη ηελ Μαθεδνλία.  

     Ο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο εμαπιψζεθε ζηαδηαθά πξνο λφηηα θαη αλαηνιηθά κέζσ ησλ 
ζαιάζζησλ δξφκσλ, ψζηε γηα ηελ επνρή αθκήο ηνπ, ην 13

ν
 αη. Π.Κ.Υ., λα κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί κηα νκνηνγελήο πνιηηηζκηθή ζθαίξα επηξξνήο ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ 
ηνπιάρηζηνλ ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, ε ιεγφκελε «Μπθελατθή Κνηλή». Σα άθζνλα επξήκαηα 
εηζεγκέλεο κπθελατθήο θεξακηθήο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζε νιφθιεξε ηελ αλαηνιηθή 
Μεζφγεην, θαζψο θαη ε αλάπηπμε επηηφπησλ απνκηκήζεσλ, δίλνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία. 
Ωζηφζν απφ κφλε ηεο ε θεξακηθή δελ απνδεηθλχεη θαη ηελ παξνπζία Mπθελαίσλ επνίθσλ νχηε 
θαη δηαθσηίδεη ηε ζρέζε πηζαλψλ ηέηνησλ επνίθσλ κε ηνπο ηζαγελείο πιεζπζκνχο. Ζ παξνπζία ζε 
κηα πεξηνρή μέλσλ ηαθηθψλ ή ιαηξεπηηθψλ εζίκσλ, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε έλα ιαφ, θαη 
ε γξαθή, σο ελδεηθηηθή ηεο γιψζζαο ηνπ, δίλνπλ πην ηζρπξέο ελδείμεηο. Με βάζε απηά ηα 
δεδνκέλα ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαηε ε παξνπζία Μπθελαίσλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ 
Κξήηε απφ ηελ ΤΔ ΗΗΒ (πεξ. 1420 Π.Κ.Υ.), ζηηο Κπθιάδεο απφ ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ1, ζηελ Κχπξν απφ 
ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ1 (πεξ. 1400 Π.Κ.Υ.) ηα Γσδεθάλεζα θαη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο ιίγν αξγφηεξα. 
Ζ εμάπισζε ησλ Μπθελαίσλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ πξνεγνπκέλσο θπξηαξρνχζαλ νη 
Μηλσίηεο, ζρεηίδεηαη αζθαιψο κε ηε κπθελατθή θπξηαξρία ζηελ Κξήηε. 

     ηηο Βφξεηεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ (Ήπεηξν, Μαθεδνλία, Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή 
Θξάθε) νη εγθαηάζηαζε ησλ Μπθελαίσλ θαζπζηέξεζε θάπσο, πεξίπνπ 600-800 Π.Κ.Υ. (βιέπε 
ράξηε).   

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη ρξνλνινγίεο αθνξνχλ ηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
Μπθελαίσλ (Αραηψλ). Οη πεξηζζφηεξεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ έγηλαλ απφ ηελ Παιαηά Διιάδα 
(φπσο απνθαιείηαη ζηα λεφηεξα ρξφληα) κεηά ηε ιεγφκελε Κάζνδν ησλ Γσξηέσλ, θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ Πρώτοσ Δλληνικού Αποικισμού. 

     Γξαπηέο πεγέο ησλ Υεηηαίσλ κηινχλ γηα ην βαζίιεην Αρηγηάβα, ην νπνίν νη ζχγρξνλνη 
κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ κπθελατθφ θφζκν (Αραηνχο) ή ηνπιάρηζηνλ κε ηκήκα 
ηνπ. Δπηπιένλ, ε Μηιιάβαληα ησλ Υεηηαηηθψλ πεγψλ έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ Μίιεην, ε νπνία 
εκθαλίδεηαη ζηα ζρεηηθά θείκελα σο ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο Αρηγηάβα. 

     Πιεζπζκηαθέο νκάδεο κπθελατθήο θαηαγσγήο είλαη πηζαλφλ λα εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κηιηθία 
ηεο Μ. Αζίαο, ζηε λφηηα ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή θαη ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ ΤΔ ΗΗΗΓ (ηέιε 12

νπ
 

αη. Π.Κ.Υ.). Σν θαηλφκελν ζπλδέεηαη ίζσο κε ηελ αλαζηάησζε θαη ηελ παξαθκή πνπ επηθξάηεζε 
κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ κπθελατθψλ βαζηιείσλ ζηε κεηξνπνιηηηθή Διιάδα. Μαθξηλνχο 
απφερνπο απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ κπνξεί λα δηαζψδνπλ θαη νη αλαθνξέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο 
ζηνπο Φηιηζηαίνπο, αλ πξνέξρνληαη πξάγκαηη απφ ην Αηγαίν. Ζ «μαθληθή» ίδξπζε λέσλ νηθηζκψλ 
(ή ν εμνπιηζκφο παιαηψλ) κε νρπξσκαηηθά ηείρε κπθελατθνχ ηχπνπ ζηηο Κπθιάδεο θαη ζηελ 
Κχπξν είλαη άιιε κηα έλδεημε αλαηαξαρψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 12

νπ
 αη. Π.Κ.Υ. 

     Πέξα απφ ηηο πεξηνρέο κε επαξθή ζηνηρεία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε θαη θπξηαξρία ησλ 
Μπθελαίσλ, είλαη γλσζηέο ζπζηεκαηηθέο επαθέο κε ζεκαληηθά λαπηηθά θαη εκπνξηθά θέληξα ηεο 
επνρήο. ε απηά ζπγθαηαιέγνληαη ε Σξνία ζηε βνξεηνδπηηθή Μηθξά Αζία, ε Οπγθαξίη ζηε 
πξία, ε αξδελία θαη ε Ηβεξηθή Υεξζφλεζνο. Σα κπθελατθά επξήκαηα ζηελ Αίγππην είλαη 
ζπάληα, ππάξρνπλ φκσο αηγππηηαθέο γξαπηέο πεγέο θαη αηγππηηαθά επξήκαηα ζηελ Κξήηε θαη ηελ 
Πεινπφλλεζν, πνπ θαλεξψλνπλ επαθέο κε ηε ρψξα ησλ θαξαψ, θαη κάιηζηα ζε αλψηαην 
δηπισκαηηθφ επίπεδν. Μπθελατθά επξήκαηα θαη αληηθείκελα κε γξακκηθή Β έρνπλ φκσο βξεζεί 
θαη ζηε Γεξκαλία,

[12]
 ζηε Γεσξγία, ζηελ Ηξιαλδία θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.5 ΣΑΦΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

     ηε κπθελατθή ηαθηθή αξρηηεθηνληθή θπξηαξρνχλ ηξεηο ηχπνη ηαθψλ: ν ιαθθνεηδήο, ν 
ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ή ζαιακσηφο θαη ν ζνισηφο. 

     Ο ιαθθνεηδήο ηάθνο ρηηδφηαλ απφ ην 1950 – 1600 π.ρ. δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο 
κπθελατθήο πεξηφδνπ. Δγθαηαιήθζεθε απφ εθεί θαη πέξα κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζαιακσηνχ θαη 
ζνισηνχ ηάθνπ. ην ιαθθνεηδή ηάθν ν λεθξηθφο ζάιακνο είλαη ππφγεηνο, κε ρηηζηά ηνηρψκαηα 
θαη πξφζβαζε απφ πάλσ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ, ην άλνηγκα θαιχπηεηαη κε μχιηλα 
δνθάξηα θαη πιάθεο. ηε ζπλέρεηα ν ηάθνο θαιχπηεηαη κε ηερλεηή επίρσζε πνπ ζρεκαηίδεη 
ινθίζθν, ηνλ ηχκβν. πρλά εληνπίδνληαλ καδεκέλνη πνιινί ηάθνη κε εληαίν θπθιηθφ ηχκβν απφ 
πάλσ. 

     Θαιακσηνί ή ιαμεπηνί ζαιακνεηδήο ηάθνη. Δίλαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ζπειαηψδε ππφγεηα 
ιαμεχκαηα ζην καιαθφ βξάρν, ζηα νπνία νδεγεί ν δξφκνο φπσο νλνκαδφηαλ. Ήηαλ θπξίσο 
νηθνγελεηαθνί ηάθνη θαη εληνπίδνληαλ πνιινί καδί φπσο θαη νη ιαθθνεηδήο θαη ζρεκάηηδαλ 
λεθξνηαθεία. Υξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ ηα κεζαία ζηξψκαηα. 

     Θνισηνί ηάθνη: Δίλαη απφ ηα πην ιακπξά αξρηηεθηνλήκαηα ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. 
Γηαζέηνπλ δξφκν, ν νπνίνο νδεγεί ζε έλα ζάιακν θπθιηθήο θάηνςεο, ζηεγαζκέλν κε ζφιν. Ο 
ζφινο είλαη ρηηζκέλνο κε κεγάιεο πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο θαηά ζηξψζεηο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 
θάζε ζηξψζε λα εμέρεη ιίγν πεξηζζφηεξν πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ ζφινπ απφ ηελ ακέζσο 
θαηψηεξή ηεο (εθθνξηθφ ζχζηεκα). Ήηαλ νη εληππσζηαθφηεξνη απφ φινπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ 
γηα ηελ ηαθή βαζηιηάδσλ θαη άιισλ ηζρπξψλ πξνζψπσλ. Θνισηνί ηάθνη είλαη: ν ηάθνο ηνπ 
Αηγίζθνπ, ν ηάθνο ησλ Κπθιψπσλ, ν ηάθνο Παλαγηάο, ν ηάθνο Λεφλησλ, ν ηάθνο Γνηκέλσλ θαη ν 
ζεζαπξφο ηνπ Αηξένο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ 

ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΝ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΠΙΔΡΙΑ  

     εκαληηθά επξήκαηα έρνπλ απνθαιπθζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηακψλα Πηεξίαο, θαηά ηηο 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηηο ηξεηο ζήξαγγεο ησλ Σεκπψλ 
κε ηελ ππφινηπε Δζληθή Οδφ. 

     χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο θαο νθίαο Κνπιίδνπ, Αξραηνιφγνπ ηεο ΚΕ’ ΔΠΚΑ: 

Ζ ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ δηελεξγεί ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πηεξίαο, ζην πιαίζην 
θαηαζθεπήο ηεο λέαο εζληθήο νδνχ ΠΑΘΔ –ηκήκα Μαιηαθφο-Κιεηδί Ζκαζίαο-, απνθάιπςε 

πξφζθαηα ζηε ζέζε «Ρέκα Ξπδηάο» (πεξηνρή Πεγή Αξηέκηδνο) ηνπ Πιαηακψλα λεθξνηαθείν θαη 
νηθηζκφ ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνχ (κέζα 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.). 

 

     Ζ ζέζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη’ αξρήλ σο λεθξνηαθείν κε κέρξη ζηηγκήο δεθαελλέα (19) 
απνθαιπκκέλνπο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο . Αξθεηνί πεξηείραλ πινχζηα θηεξίζκαηα, φπσο αγγεία 
(ρεηξνπνίεηα θαη ηξνρήιαηα κπθελατθνχ ξπζκνχ), ράιθηλνπο θξίθνπο, νζηέηλεο ράληξεο, πήιηλα 
«ζθνλδχιηα» ή βαξχδηα, ράιθηλα καραίξηα, έλαλ ζθξαγηδφιηζν θ.α. Κάπνηνη απφ ηνπο ηάθνπο 
είραλ ηδηαίηεξα κηθξφ κέγεζνο θαη πξνθαλψο πεξηείραλ παηδηθνχο εληαθηαζκνχο.  
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     Μεηά ηελ ηαθηθή ρξήζε θαη ίζσο παξάιιεια κε απηήλ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε 
αξρηηεθηνλήκαηα ηα νπνία θέξλεη ηψξα ζην θσο ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε. Πξφθεηηαη γηα δχν 
αςηδσηά θηήξηα  θαη κλεκεηαθνχο ηνίρνπο (ίζσο πεξηβφινπο) πνπ πηζαλφλ νξηνζεηνχλ ηνλ 
νηθηζηηθφ ρψξν . Σν πξψην αςηδσηφ θηήξην ζψδεηαη ζην επίπεδν ησλ ιίζηλσλ ζεκειίσλ ηνπ θαη 
έρεη κήθνο πεξίπνπ 10κ. Ζ αλσδνκή ηνπ ζα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηζηά, ίρλε ησλ νπνίσλ 
δηαηεξήζεθαλ ζην ζηξψκα θαηαζηξνθήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ην αςηδσηφ 
επεθηάζεθε κε ηελ πξνζζήθε θηεξίνπ νξζνγψληαο θάηνςεο κε κεζνηνηρία. ην εζσηεξηθφ ησλ 
θηεξίσλ εληνπίζηεθαλ νη παζζαιφηξππεο ησλ παζζάισλ πνπ ζηήξηδαλ ηε ζηέγε, ίρλε απφ 
πήιηλεο ρξεζηηθέο θαηαζθεπέο, πιεζψξα αγγείσλ, ρεηξνπνίεησλ αιιά θαη κπθελατθνχ ξπζκνχ, 
θαζψο θαη ιίζηλα θαη πήιηλα ηέρλεξγα . Δμσηεξηθά ηνπο εληνπίζηεθαλ δχν πηζάξηα πνπ ζψζεθαλ 
ηνπνζεηεκέλα ζηε ζέζε ηνπο . 

     Γεχηεξν αςηδσηφ θηήξην εληνπίζηεθε δίπια ζην πξψην θαη παξάιιεια πξνο απηφ. ψδεηαη 
επίζεο ζην επίπεδν ησλ ιίζηλσλ ζεκειίσλ ηνπ, ελψ ζπλερίδεηαη ε αξραηνινγηθή δηεξεχλεζή ηνπ. 
ε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ λφηηα ησλ θηεξίσλ απνθαιχθζεθαλ δχν κλεκεηαθνί ηνίρνη-πεξίβνινη 
κε αδηεπθξίληζηε κέρξη ζηηγκήο ρξήζε νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πιεζψξα θαιήο πνηφηεηαο 
ηξνρήιαηεο κπθελατθνχ ξπζκνχ θεξακηθήο  θαη ηκεκάησλ πηζαξηψλ. 

     Ο αςηδσηφο ηχπνο θηεξίνπ (νηθία;) έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (αξρή 
2εο ρηιηεηίαο π.Υ.) θαη δελ έρεη εληνπηζηεί κέρξη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ καθεδνληθνχ 
Οιχκπνπ. Σν παξάδεηγκα ηνπ ξέκαηνο Ξπδηά απνηειεί πηζαλψο ηνπηθή επηβίσζε ηνπ ηχπνπ ζηελ 
Ύζηεξε Δπνρή Υαιθνχ, φηαλ ζηνπο γλσζηνχο νηθηζκνχο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θπξηαξρεί 
πιένλ ν νξζνγψληνο καθξφζηελνο ηχπνο θηεξίνπ («κέγαξν»). 

     Σα αςηδσηά θηήξηα ηνπ ξέκαηνο Ξπδηά απνηεινχλ ζπάλην δείγκα νηθηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο 
ζε κία πεξηνρή, φπνπ ζπαλίδνπλ ηα νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνχ (1600-
1050π.Υ.). Δπηπιένλ, ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε πιεζψξα θεξακηθήο κπθελατθνχ ηχπνπ θαη ξπζκνχ 
επηβεβαηψλεη γηα κία αθφκε θνξά ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηνλ ζεζζαιηθφ-επβντθφ πνιηηηζηηθφ 
θχθιν. Με ηελ απνθάιπςε απηή εκπινπηίδνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
δσή θαη ηνλ ζάλαην θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή Υαιθνχ ζηελ πεξηνρή, νη νπνίεο είραλ πξφζθαηα 
απνθηεζεί απφ ηηο αλαζθαθέο θπξίσο λεθξνηαθείσλ ζην πιαίζην ησλ κεγάισλ εζληθψλ έξγσλ ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ. 

     Σέινο νη λέεο απηέο αλαθαιχςεηο απνηεινχλ κία ζπνπδαία επθαηξία γηα ηελ κειέηε ησλ 
θνηλσληθψλ δνκψλ ζε κία ρξνλνινγηθή πεξίνδν (αξρή ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνχ/κέζα 2εο 
ρηιηεηίαο π.Υ.) θαηά ηελ νπνία ε νηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή αξρίδεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ 
ζηαδηαθφ ζρεκαηηζκφ κίαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο –ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ κεζνειιαδηθή 
πεξίνδν πνπ δελ δηαθαίλεηαη ε χπαξμε ζαθψλ θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. ηελ πεξίπησζε 
κάιηζηα πνπ ηα αςηδσηά θηήξηα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ηνπο παξαθείκελνπο θηβσηηφζρεκνπο 
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ηάθνπο , είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο ησλ 
κέζσλ ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ. 

     Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πηεξίαο έρεη ζπκπξάμεη κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ πνπ είλαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, κε ηελ Απηνθηλεηφδξνκνο Αηγαίνπ Α.Δ., θαζψο θαη κε 
ηελ Κνηλνπξαμία Μαιηαθφο-Κιεηδί (MKC JV), ψζηε ην πξψην αςηδσηφ καδί κε ην πξφζθηηζκά 
ηνπ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ζην αξραηνινγηθφ Πάξθν Λεηβήζξσλ. ηνλ ίδην ρψξν ζα 
παξνπζηαζηνχλ φιεο νη αξραηφηεηεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο 
εζληθήο νδνχ ΠΑΘΔ (ηκήκα Μαιηαθφο-Κιεηδί) πξνζθέξνληαο ζηνλ επηζθέπηε ηνπ πάξθνπ ηελ 
πιεξέζηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαθεδνληθνχ 
Οιχκπνπ. 
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