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Τις τελευταίες δεκαετίες η συμβολή των 
θετικών επιστημών στην περαιτέρω πορεία 
και ανάπτυξη της αρχαιολογικής επιστή-
μης είναι πασιφανής και ιδιαίτερα γόνιμη. 
Ανάμεσα στους δυο αυτούς επιστημονικούς 
χώρους έχουν αναπτυχθεί πολύ στενές και 
αμφίδρομες σχέσεις, ώστε μπορούμε να μι-
λούμε ακόμη και για ένα είδος συμπόρευ-
σης, από την οποία έχει προκύψει μια νέα 
επιστήμη, η Αρχαιομετρία2. Έκτός από την 
Αρχαιομετρία μνημονεύω και τις Νέες Τε-
χνολογίες, με τις ηλεκτρονικές επιστημονι-
κές συσκευές τους άμεσα συνδεδεμένων με 
Η/Υ και συστήματα πληροφορικής, οι οποί-
ες έχουν επίσης μια σημαντική και συνεχώς 

αυξανόμενη συμμετοχή στην πρόοδο και 
γενικότερα στην εξέλιξη της επιστήμης της 
Αρχαιολογίας. Στο κείμενο αυτό δεν προτί-
θεμαι να ασχοληθώ συστηματικά με τους 
τομείς της Αρχαιολογίας, στους οποίους οι 
Νέες Τεχνολογίες έχουν βρει, ή μπορεί να 
βρουν, πεδίο εφαρμογής. Θέλω να υπενθυ-
μίσω μόνο ότι οι δύο αυτές επιστήμες συ-
ναντιούνται στον τομέα της ανασκαφής3 

–εδώ συμπεριλαμβάνω όχι μόνο αυτή καθ’ 
αυτή την ανασκαφή αλλά και τις εργασίες 
που προηγούνται από αυτήν–, στον τομέα 
της μελέτης και δημοσίευσης των αρχαιολο-
γικών καταλοίπων, στον τομέα της συντή-
ρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης 

* Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: tiv@hist.auth.gr
1 Το κείμενο αυτό, σε μια πρώτη μορφή του, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που οργανώθηκε στην Αθή-

να, στο Ιδρυμα Έυγενίδου, στις 28-5-2008 από το Έρευνητικό Κέντρο Αθηνά, με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία για 
την Κοινωνία της Γνώσης» (τομέας «Γλώσσα, εκπαίδευση και πολιτισμός»). Για διάφορες εξυπηρετήσεις ευχα-
ριστίες οφείλω στη Β. Σαριπανίδη.

2 Bλ. π.χ. και τα σχετικά περιοδικά Archaeometry (από το 1958), Prospezioni Archeologiche (Ιδρυμα Lerici στο 
Μιλάνο, από το 1966) και Revue d’ Archéométrie (από το 1977). Πρβλ. R. C. A. Rottländer, Einführung in die 
Naturwissenschaftlichen Methoden in der Archäologie (1983). 

3 Για τις ανασκαφές βλ. π.χ. Η. Becker (επιμ.), Αrchäologische Prospektion: Luftbildarchäologie und Geophysik, 
Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 59 (1996), A. Carandini, Storia della terra: Manuale 
di scavo archeologico (1991). 
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αρχαιολογικών μνημείων, στους τομείς ορ-
γάνωσης και αξιοποίησης αρχαιολογικών 
χώρων και μουσείων, στην παρουσίαση των 
εκθεμάτων των τελευταίων, όπως και στον 
τομέα της αρχαιολογικής εκπαίδευσης4. 

Στο σύντομο αυτό κείμενο θα εκθέσω με-
ρικές σκέψεις μου σχετικές με την εμπλοκή 
των Νέων Τεχνολογιών στη διεξαγωγή μιας 
ανασκαφής και κυρίως στη σύνταξη του 
ημερολογίου της, καθώς και στη διαχείριση 
του συχνά πολυπληθούς και ποικίλου όγκου 
των ευρημάτων της. Αν και δεν θεωρώ τον 
εαυτό μου ως έναν κατεξοχήν ανασκαφέα-
αρχαιολόγο, εντούτοις διαθέτω πολύχρο-
νη ανασκαφική εμπειρία. Νομιμοποιούμαι 
λοιπόν να καταθέσω επ’ αυτού του θέμα-
τος ορισμένες σκέψεις μου. Προηγουμένως 
ωστόσο, θέλω να υπενθυμίσω ότι η ανασκα-
φική διεργασία δεν ταυτίζεται με την αρχαι-
ολογία, όπως λανθασμένα πιστεύει ο πολύς 
κόσμος, αλλά και ορισμένοι αρχαιολόγοι – 
χωρίς να το ομολογούν. Αυτό βέβαια δεν ση-
μαίνει ότι αμφισβητώ τον καίριο ρόλο των 
ανασκαφών στην πορεία της αρχαιολογικής 
έρευνας. 

Πολύ εύστοχα τα αρχαιολογικά στρώμα-
τα μιας ανασκαφής5 έχουν παρομοιασθεί με 
τα φύλλα ενός βιβλίου. Έτσι ο ανασκαφέας 
που καλείται να αποκρυπτογραφήσει, να 
«διαβάσει», τα στρώματα της ανασκαφής 
του, παραλληλίζεται με τον αναγνώστη ενός 
βιβλίου. Ο παραλληλισμός αυτός μπορεί κα-
ταρχήν να θεωρηθεί επιτυχής. Στην πραγ-
ματικότητα όμως ανάμεσα στις δυο αυτές 
διεργασίες υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. 
Ο αναγνώστης ενός βιβλίου γνωρίζει εκ 
των προτέρων τον ακριβή αριθμό των σελί-
δων του βιβλίου που προτίθεται να διαβά-

σει, όπως και την έκταση της κάθε σελίδας. 
Αντίθετα ο ανασκαφέας, κατά κανόνα, δεν 
γνωρίζει εκ των προτέρων ούτε τη συνολική 
έκταση της ανασκαφής του ούτε ακόμη και 
το ακριβές πάχος του κάθε ανασκαφικού του 
στρώματος. Υπάρχει όμως ανάμεσά τους και 
μια άλλη διαφορά, που είναι ακόμη πιο ση-
μαντική. Ο αναγνώστης του βιβλίου έχει τη 
δυνατότητα, αν χρειαστεί, να ξαναδιαβάσει 
μια σελίδα τόσες φορές, όσες θα απαιτηθούν 
για να του γίνει κατανοητό το περιεχόμενό 
της. Αυτήν την τόσο σημαντική δυνατότητα 
τη στερείται ο ανασκαφέας. Ο τελευταίος, 
αν δεν κατανοήσει πλήρως το ανασκαφικό 
στρώμα κατά την πρώτη «ανάγνωση», δεν 
μπορεί να επανέλθει και να επιχειρήσει δεύ-
τερο «διάβασμα». Το αρχαιολογικό στρώμα 
διαλύεται ταυτόχρονα με την πρώτη «ανά-
γνωσή» του και μαζί με αυτό εξαφανίζονται 
οι πληροφορίες που περιείχε. Αν, επομένως, 
εκ των υστέρων διαπιστώσει ο ανασκαφέας 
ότι θα έπρεπε να είχε προσέξει περισσότερο, 
π.χ. μια πασσαλότρυπα ή μια χρωματική δι-
αφοροποίηση στα χώματα της ανασκαφής 
του, θα πρόκειται για παραλήψεις πού δεν 
μπορούν να αναπληρωθούν, με άλλα λόγια 
θα πρόκειται για μη αναστρέψιμα «λάθη». 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως και για ορι-
σμένους άλλους που θα μνημονευθούν στη 
συνέχεια, έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι 
κάθε ανασκαφή, εκτός από τη θετική για την 
επιστήμη της αρχαιολογίας προσφορά της, 
έχει και την αρνητική της όψη. Γιατί είναι 
ανθρωπίνως αδύνατον ο αρχαιολόγος, μέσα 
σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να 
μπορέσει να «διαβάσει», να κατανοήσει και 
να ερμηνεύσει σωστά όλα τα «στοιχεία» και 
όλα τα «ευρήματα» σε ένα συνεχώς αποκα-

4 Για τις Νέες Τεχνολογίες σε σχέση με την Αρχαιολογία, βλ. Ι. Λυριτζής (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνω-
στικές Επιστήμες (2008), όπου υπάρχουν ποικίλα σχετικά άρθρα με βιβλιογραφία. Bλ. επίσης τον τόμο των 
Πρακτικών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας, που διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Έπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το 2004, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου & Μ. Οικονόμου 
(επιμ.), Ή Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Διαχείριση-Εκπαίδευση-Επικοινωνία (2008). 
Πρβλ. Y. Kalay, Th. Kvan & J. Affleck, New Heritage, New Media and Cultural Heritage (2007) και J. Hemsley, V. 
Cappellini & G. Stanke, Digital Applications for Cultural and Heritage Institutions (2005). Την υπόδειξη των τελευ-
ταίων παραπομπών την οφείλω στη Δ. Τσιαφάκη. 

5 Για τη στρωματογραφία, βλ. π.χ. Έ. Ηarris, Principles of Archaeological Stratigraphy (1989)². 
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λυπτόμενο αρχαιολογικό στρώμα, το οποίο 
ταυτόχρονα με την «ανάγνωσή» του αφαι-
ρείται και εξαφανίζεται. 

Σίγουρα δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι δεν υπάρχει ανασκαφική διεργασία που 
να μην είναι καταστροφική για την αρχαι-
ολογική επιστήμη. Σ’ αυτό συντελούν και 
ορισμένες άλλες αρνητικές παράμετροι που 
μπορεί να ανακύψουν στη διαδικασία μιας 
ανασκαφής, κυριότερες από τις οποίες είναι 
η μη άμεση συντήρηση των αποκαλυπτομέ-
νων αρχαιοτήτων της, κινητών και κυρίως 
ακίνητων (πράγμα που έχει ως συνέπεια 
την καταστροφή τους), και φυσικά η μη 
δημοσίευσή της. Τέτοιου είδους φαινόμενα 
απαντώνται δυστυχώς συχνά στον τόπο 
μας. Δεν είναι λίγα τα αρχαιολογικά οικο-
δομικά λείψανα, που μετά την αποκάλυψή 
τους, αφήνονται στην τύχη τους και στη 
φθορά του χρόνου, χωρίς καμιά μέριμνα και 
προστασία. Οπως δεν είναι λίγες και οι ανα-
σκαφές εκείνες που περιμένουν ακόμη τη 
δημοσίευσή τους. Αλλά για το τελευταίο θα 
επανέλθω και παρακάτω.

Έυκταίος στόχος σε ένα υπό σύνταξη 
ανασκαφικό ημερολόγιο είναι να καταγρά-
φονται σ’ αυτό όλα τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από μια ανασκαφή. Η πληρότητα 
ενός ανασκαφικού ημερολογίου εξαρτάται 
από την ανασκαφική εμπειρία και από την 
επιστημονική κατάρτιση του ανασκαφέα-
αρχαιολόγου που το συντάσσει. Έίναι πά-
ντως εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω 
αδύνατον, να υπάρξει ανασκαφικό ημερο-
λόγιο που να είναι όχι μόνο πλήρες αλλά και 
απαλλαγμένο από υποκειμενικές εκτιμήσεις. 
Ακόμη το κάθε ημερολόγιο είναι συνταγμέ-
νο με βάση τον τρόπο σκέψης του ανασκα-
φέα-συντάκτη του. Μόνο εκείνος μπορεί να 
το κατανοεί πλήρως και αυτό με την προϋ-

πόθεση ότι δεν θα έχει μεσολαβήσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα ανάμεσα στη σύνταξή 
του και τη χρονική στιγμή που θα καταφεύ-
γει σ’ αυτό για να το συμβουλευθεί. Στην πε-
ρίπτωση που ο ανασκαφέας …απέλθει από 
τα εγκόσμια πριν προλάβει να προχωρήσει 
στη δημοσίευση της ανασκαφής του –μια 
όχι σπάνια περίπτωση–, αυτός που θα ανα-
λάβει το έργο αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο 
ότι, διαβάζοντας το ημερολόγιο του προκα-
τόχου του και ανατρέχοντας στα σχέδια και 
στις φωτογραφίες που το συνοδεύουν, θα 
κατανοήσει πολύ λιγότερα πράγματα από 
όσα ο ίδιος ο συντάκτης του ημερολογίου. 

Έχοντας περιγράψει με όσο πιο ευσύ-
νοπτο και κατανοητό τρόπο μπορούσα τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τη σύνταξη 
ενός ανασκαφικού ημερολογίου, προτρέπω 
τους θεράποντες των Νέων Τεχνολογιών να 
στραφούν ερευνητικά στη σύλληψη, στο 
σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός πρότυ-
που ηλεκτρονικού ανασκαφικού ημερολο-
γίου. Έχουν ήδη γίνει τέτοιες προσπάθειες 
ηλεκτρονικής καταγραφής ημερολογίων 
ανασκαφής6, δεν γνωρίζω όμως να έχουν 
προκύψει ως σήμερα εύχρηστα και λειτουρ-
γικά προϊόντα. Στο ημερολόγιο αυτό θα κα-
ταχωρούνται όλες οι δυνατές πληροφορίες 
μιας ανασκαφής, μαζί φυσικά και με τα ακί-
νητα και κινητά ευρήματά της. Τα σχετικά 
κείμενα, σε γραπτή και προφορική μορφή, 
θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εικό-
νες, προϊόντα μιας συνεχούς βιντεοσκόπη-
σης της ανασκαφής. Θεωρώ τη συνύπαρξη 
κειμένου, προφορικού λόγου και εικόνας, 
κρίσιμο όσο και κομβικό σημείο του όλου 
εγχειρήματος.

Το οπτικό-ακουστικό αυτό ημερολόγιο, 
εκτός των άλλων, θα ξαναφέρνει στα μάτια 
του ανασκαφέα, όποτε απαιτείται, το αρχαι-

6 Μια τέτοια προσπάθεια έγινε π.χ. για την ανασκαφή του Δισπηλιού, που διεξάγεται υπό τη διεύθυνση του Γ. Χ. 
Χουρμουζιάδη. Βλ. Θ. Χατζηλάκος & Μ. Δεκολή, «Η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στην ανασκαφική 
τεκμηρίωση: Δισπηλιό 1998-2000», στο Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου στη Μνήμη του Δ. Ρ. Θεοχάρη, Θεσσα-
λονίκη-Καστοριά, 26-28 Νοεμβρίου 1998 (2002), 421-430. Πρβλ. D. Pfoser, Th. Hadzilacos, N. Faradouris & Kr. 
Kyrimis, Spatial data management aspects in archaeological excavation documentation, στο S. Fabrikant & M. 
Wachowitz (eds.), The European Information Society: Leading the Way with Geo-Information (2007), 287-301 και 
302 μια βιβλιογραφία. Για τις παραπάνω παραπομπές οφείλω ευχαριστίες στη Α. Χουρμουζιάδη. 
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ολογικό στρώμα που ο ίδιος έχει «καταστρέ-
ψει». Αυτό θα του δίνει τη δυνατότητα να 
επανεκτιμά, να συμπληρώνει ακόμη και να 
διορθώνει αρχικές κρίσεις και απόψεις του, 
να παρατηρεί πράγματα και λεπτομέρειες 
που ενδεχομένως δεν είχαν υποπέσει στην 
αντίληψή του κατά τη διάρκεια της ανασκα-
φής και να προχωρά σε νέες ερμηνείες, ενώ, 
χωρίς άλλο, θα τον βοηθά να καταγράφει 
και λεπτομέρειες που δεν είχαν υποπέσει 
στην αντίληψή του. Το ημερολόγιο αυτό θα 
είναι εξαιρετικά χρήσιμο και στις περιπτώ-
σεις εκείνες που αλλάξει διεύθυνση μια ανα-
σκαφή, αφού ο νέος υπεύθυνος θα έχει δυ-
νατότητα άμεσης πρόσβασης ακόμη και στα 
ανασκαφικά στρώματα που ερευνήθηκαν 
από τον προκάτοχό του και φυσικά «εξα-
φανίστηκαν». Αυτό, όπως είναι φυσικό, θα 
του δίνει τη δυνατότητα να προχωρεί και σε 
διορθώσεις τυχόν εσφαλμένων εκτιμήσεων 
και ερμηνειών του προκατόχου του, όπως 
και να παρατηρεί πράγματα που δεν είχαν 
υποπέσει στην αντίληψη του τελευταίου. 
Έίναι επίσης αυτονόητο ότι ένα τέτοιο ημε-
ρολόγιο θα μπορεί να αναπαράγεται και να 
είναι εσαεί προσιτό στην αρχαιολογική επι-
στήμη και ότι θα μπορούν να το συμβουλεύ-
ονται, και μάλιστα άπειρες φορές, όχι μόνο 
ο διευθυντής της ανασκαφής και οι συνερ-
γάτες του αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερό-
μενος.

Έίναι όμως πολύ πιθανόν η έρευνα της 
Νέας Τεχνολογίας που έχει στόχο τη δημι-
ουργία ενός πρότυπου οπτικού-ακουστικού 
ανασκαφικού ημερολογίου, να αντιμετω-
πίσει πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικού 
αν όχι …νομικίστικου χαρακτήρα. Έίμαι 
σχεδόν βέβαιος ότι η όλη προσπάθεια, για 
να φτάσει σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, 
θα πρέπει προηγουμένως να περάσει από 
πολλούς σκοπέλους και στενωπούς. Η συ-
νεχής παρουσία μιας βιντεοκάμερας σε μια 
ανασκαφή, στην οποία θα καταγράφονται 
οι εκτιμήσεις και οι απόψεις των ανασκαφέ-
ων, άμεσα προσιτών στην επιστήμη, μπορεί 
να θεωρηθεί π.χ. ότι παραβιάζει προσωπικά 
δεδομένα, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος να 

προκύψουν και θέματα σχετικά με υποκλο-
πές πνευματικής ιδιοκτησίας. Έίναι λοιπόν 
πιθανόν ότι ένα τέτοιο ημερολόγιο θα συ-
ναντήσει αντιδράσεις από τους ίδιους τους 
αρχαιολόγους-ανασκαφείς. Η λειτουργία 
της βιντεοκάμερας θα τους θέτει υπό δι-
αρκή επιτήρηση και έλεγχο, καθώς θα πα-
ρέχεται η δυνατότητα να κρίνονται και να 
αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή τόσο ως 
προς τον τρόπο διεξαγωγής της ανασκαφής 
τους και την ορθότητα των «αναγνώσεων» 
των αρχαιολογικών τους στρωμάτων όσο 
και ως προς τις ερμηνείες που δίνουν. Ολες 
όμως οι παραπάνω δυσκολίες θα πρέπει να 
παραμερισθούν. Η ανασκαφή είναι δημόσιο 
έργο και το προϊόν της εργασίας των αρχαι-
ολόγων-ανασκαφέων θα πρέπει να είναι 
«ανοικτό» και προσιτό τόσο στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες όσο και σε όλα τα μέλη 
των επιστημονικών ειδικοτήτων που εμπλέ-
κονται με την επιστήμη της αρχαιολογίας. 
Σε μια τέτοια αντιμετώπιση δεν έχουν θέση 
ενστάσεις για δήθεν παραβιάσεις προσωπι-
κών δεδομένων και για δήθεν καταπάτηση 
πνευματικών δικαιωμάτων. Αν ποτέ κατα-
σκευασθεί ένα οπτικο-ακουστικό ημερολό-
γιο, θα πρέπει να υιοθετηθεί υποχρεωτικά 
στους χώρους της ανασκαφής με τον τρόπο 
που έχει επιβληθεί η χρήση βιντεοκάμερας 
σε διάφορα κομβικά οδικά σημεία μεγαλου-
πόλεων για να ελέγχεται αποτελεσματικό-
τερα η κυκλοφορία των οχημάτων τους. Και 
όπως, σε ευνομούμενα τουλάχιστον κράτη, 
δεν τίθεται θέμα παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων δημοσίων προσώπων, έτσι δεν 
θα πρέπει να εγείρονται συναφείς ενστά-
σεις και για τους αρχαιολόγους κατά την 
εκτέλεση των ανασκαφικών τους εργασι-
ών. Κερδισμένοι πρωτίστως από τη χρήση 
και λειτουργία ενός τέτοιου ημερολογίου θα 
είναι τα ίδια τα αρχαία και η αρχαιολογική 
επιστήμη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό για μια χώρα όπως η Έλλάδα, με τα τόσο 
πλούσια πολιτισμικά κατάλοιπα, που έχουν 
σημαδεύσει καίρια την πορεία του λεγόμε-
νου δυτικού πολιτισμού. 

Αλλά από την ύπαρξη ενός τέτοιου ημε-
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ρολογίου κερδισμένοι θα είναι και οι ίδιοι 
οι αρχαιολόγοι-ανασκαφείς, καθώς με τη 
χρήση του θα διευκολύνεται καίρια το έργο 
τους. Το ημερολόγιο αυτό, διαθέτοντας κα-
τάλληλα συστήματα καταγραφής κινητών 
και ακίνητων ευρημάτων, με τα οποία, εκτός 
των άλλων, θα προσδιορίζεται το είδος 
του ευρήματος (με συνοδεία τρισδιάστα-
της απεικόνισής του) και ο τόπος εύρεσής 
του (π.χ. με χρήση GIS-Global Information 
System), θα παρέχει στους χρήστες του, 
όπως είναι επόμενο, άπειρες διευκολύνσεις. 
Συνδεδεμένο μάλιστα με αυτόνομα διαδι-
κτυακά αρχαιολογικά και αρχαιογνωστικά 
«λεξικά» και «corpora», απ’ όπου θα είναι 
δυνατόν να αντλούνται τάχιστα ένα πλή-
θος χρήσιμων πληροφοριών, θα προσφέρει 
στους αρχαιολόγους μεγάλες δυνατότητες 
τόσο κατά τη διάρκεια της ίδιας της ανα-
σκαφής όσο και κατά τη μελέτη της, εξοι-
κονομώντας γι’ αυτούς, πάνω από όλα, πο-
λύτιμο χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις 
μεγαλύτερη ακρίβεια πληροφόρησης. Μέσα 

σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα 
μπορεί π.χ. ο ανασκαφέας, κάνοντας χρή-
ση ενός τέτοιου ημερολογίου, που θα είναι 
συνδεδεμένο διαδικτυακά με νομισματικά 
«corpora», να προχωρεί γρήγορα στην ανα-
γνώριση των νομισμάτων της ανασκαφής 
του, πράγμα που θα του επιτρέπει να χρο-
νολογεί άμεσα και τα αρχαιολογικά εκείνα 
στρώματα στα οποία βρέθηκαν τα νομίσμα-
τα αυτά. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της μελέ-
της της ανασκαφής του, θα μπορεί ο αρχαι-
ολόγος να έχει άμεση πληροφόρηση π.χ. για 
τον αριθμό των εμπορικών αμφορέων που 
βρέθηκαν στην ανασκαφή του, για τον τύπο 
τους, για το πού ακριβώς βρέθηκαν και σε 
ποιο βάθος, για τη διασπορά τους στον αρ-
χαίο κόσμο, για τις επιστημονικές εργασίες 
που αναφέρονται σ’ αυτούς. Μέσα σε εξαι-
ρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι 
επομένως σε θέση να δώσει μια έγκυρη πλη-
ροφόρηση για τα αγγεία αυτά που έφερε 
στο φως και να τα κάνει γρήγορα γνωστά 
και προσιτά στην επιστημονική κοινότητα. 
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In this paper I present some of my 
thoughts on the ways the process of an ar-
chaeological excavation can benefit from the 
use of new technologies, especially with re-
gard to the recording, management and anal-
ysis of archaeological evidence of all types. 
I suggest that those performing research 
on archaeological computer applications 
should focus on the conception and creation 
of a model for digital excavation diaries, de-
signed to integrate the vast volume of exca-
vation data, including of course movable and 

immovable finds. This digital model could 
combine image, audio and text applications 
and could also incorporate the products of 
regular filming of field work. I discuss, fur-
thermore, the possible objections excavators 
might have against the use of such an infor-
mation system, but I also stress its potential 
advantages; among others, the availability of 
digital diaries (with their wealth of textual 
and visual information) on online archaeo-
logical networks could become a powerful 
tool in the service of scholars worldwide. 
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