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Η γεωαρχαιολογία στον γενικότερό της 
ορισμό είναι η εφαρμογή μεθόδων, πρακτι-
κών και εννοιών των επιστημών της γης 
για την επίλυση αρχαιολογικών προβλημά-
των. Από τον ορισμό φαίνεται το εύρος του 
αντικειμένου της γεωαρχαιολογίας και οι 
πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει 
ανάλογα με το βάρος που θα δοθεί σε κάποιο 
από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

Η γεωαρχαιολογία ως έννοια χρησιμοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά από τον Renfrew το 
1973 σε μια εισαγωγική του διάλεξη σε συνέ-
δριο τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύθηκαν 
αργότερα με ακριβώς αυτό τον τίτλο (Davidson 
& Shackley 1976). Κατά τον Renfrew (1976) ο 
νέος αυτός επιστημονικός κλάδος με εφόδια 
την γνώση του αναγλύφου, των ιζημάτων και 
των εδαφών έχει πρωταρχικό σκοπό τη μελέτη 
του πλαισίου (context) στο οποίο βρίσκονται τα 
αρχαιολογικά ευρήματα, δηλαδή την ανάλυση 
των συνθηκών οι οποίες καθόρισαν τον τόπο 
της αρχαιολογικής θέσης, το σχηματισμό της 
ως αρχαιολογική απόθεση και την επακόλουθη 
διατήρησή της. Η ανάγκη μιας τέτοιας προσέγ-
γισης προήλθε από τη σταδιακή μεταβολή του 
αντικειμένου της αρχαιολογικής έρευνας. Το 
μοναδιαίο στοιχείο της αρχαιολογικής ανάλυ-
σης παρέμενε για μεγάλο διάστημα το αρχαιο-
λογικό αντικείμενο ή τέχνεργο (artifact) καθώς 
και τα σύνολά τους, έως ότου αναγνωρίστηκε 
η σημασία της διάταξής τους στο χώρο για να 
κατανοηθεί καλύτερα η ανθρώπινη συμπερι-
φορά. ΄Ομως η διάταξη αυτή, όπως ακριβώς 
καταγράφεται σήμερα σε μία αρχαιολογική 

ανασκαφή, είναι αποτέλεσμα πλήθους παρα-
γόντων τόσο πολιτισμικών όσο και φυσικών οι 
οποίοι συντελούν στο σχηματισμό των αποθέ-
σεων που ενσωματώνουν τα αρχαιολογικά σύ-
νολα (Schiffer 1983). ΄Ετσι σταδιακά άρχισε να 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις αποθέσεις και 
στην περιγραφή και ερμηνεία της δημιουργίας 
τους. Αν και οι αρχαιολόγοι είχαν αναπτύξει τε-
χνικές περιγραφής των αποθέσεων, εντούτοις 
δεν είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε 
αυτές και να κατανοήσουν πλήρως τον τρό-
πο δημιουργίας τους και τις μετα-αποθετικές 
αλλοιώσεις που υφίστανται στο πέρασμα του 
χρόνου. Η ανάγκη λοιπόν της συνεργασίας αρ-
χαιολόγων και επιστημόνων της γης οδήγησε 
σταδιακά στην ανάδυση ενός νέου επιστημονι-
κού πεδίου, της γεωαρχαιολογίας.

Η γεωαρχαιολογική έρευνα πρωτίστως 
περιλαμβάνει:

α) Την παλαιοπεριβαλλοντική αναπαρά-
σταση ενός αρχαιολογικού τοπίου με απώτε-
ρο σκοπό να κατανοηθεί η αλληλοεπίδραση 
ανθρώπου και περιβάλλοντος. Στην παλαι-
οπεριβαλλοντική αναπαράσταση περιλαμ-
βάνονται η μελέτη των γεωμορφολογικών, 
παλαιοοικολογικών και παλαιοκλιματικών 
διαδικασιών που επιδρούσαν στη διαμόρ-
φωση του τοπίου και το οποίο με τη σειρά 
του αλληλεπιδρούσε με τον άνθρωπο.

β) Την μελέτη των διαδικασιών που 
σχημάτισαν, διατήρησαν ή κατέστρεψαν 
μερικώς ή ολικώς μία αρχαιολογική θέση. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται αποθετικές και 
μετα-αποθετικές διαδικασίες, δηλαδή ιζη-
ματολογικές, γεωμορφολογικές, εδαφογε-
νετικές αλλά και ανθρωπογενείς διαδικα-
σίες.
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι αρχαιολογικές θέσεις είναι το σύνθετο 

αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών και φυ-

σικών διαδικασιών τόσο κατά τη διάρκεια 

χρήσης της θέσης όσο και μετά την εγκατά-

λειψή της. Για να αναλυθούν οι διατάξεις του 

αρχαίου υλικού πολιτισμού έχει πολύ μεγά-

λη σημασία να διακριθούν οι φυσικοί από 

τους πολιτισμικούς μετασχηματισμούς. Οι 

φυσικοί μετασχηματισμοί αναφέρονται σε 

όλες αυτές τις διαδικασίες φυσικές, χημικές 

και βιολογικές οι οποίες είναι υπεύθυνες για 

την ενταφιασμό της θέσης κάτω από αποθέ-

σεις, την αλλοίωσή της και την αλλαγή τελι-

κά της αρχικής αρχαιολογικής διάταξης. Επι-

πλέον δε πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυσικές 

διαδικασίες δρούσαν και καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της κατοίκησης μιας θέσης ή γενικότε-

ρα της χρήσης μιας επιφάνειας και συμμε-

τείχαν στη δημιουργία των αρχαιολογικών 

αποθέσεων. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η με-

λέτη των φυσικών διαδικασιών σχηματι-

σμού μίας θέσης είναι σημαντικό στοιχείο 

για να κατανοήσουμε τη σχέση αυτής της 

θέση με το περιβάλλον της.

ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

O όρος ίζημα στη γεωλογία σε αντίθεση 

με τη καθημερινή χρήση της λέξης δεν ανα-

φέρεται μόνο σε αυτό που αποτίθεται από 

το νερό αλλά σε όλα τα υλικά που συσσω-

ρεύονται και αποτίθενται πάνω στην επιφά-

νεια της γης με φυσικές, χημικές ή βιολογικές 

διαδικασίες. Κατά αναλογία τα ανθρωπογε-

νή ιζήματα παράγονται από τις δραστηριό-

τητες του ανθρώπου. Ολες οι διαδικασίες με 

τις οποίες ο άνθρωπος επιδρά πάνω στην γη 

και ιδιαίτερα στην επιφάνεια εγκατάστασης 

ή χρήσης και οδηγούν στην συσσώρευση, 

μεταβολή και αναδιανομή των υλικών πάνω 

σε αυτήν συγκαταλέγονται στις ανθρωπογε-

νείς αποθετικές διαδικασίες. Σε κάθε στιγμή 

η επιφάνεια εγκατάστασης αποτελεί τμήμα 

του φυσικού τοπίου όπου επιδρούν και φυ-

σικές αποθετικές διαδικασίες και στην πρά-

ξη τα περισσότερα αρχαιολογικά ιζήματα 

είναι σύμμεικτα αρχαιολογικά και φυσικά 

ιζήματα. Τέλος όλες οι αρχαιολογικές απο-

θέσεις μετά την εγκατάλειψή τους από τον 

άνθρωπο υπόκεινται στη δράση των φυσι-

κών διαδικασιών με τις οποίες τα αρχαιολο-

γικά ιζήματα αναμειγνύονται περαιτέρω με 

τα φυσικά ιζήματα.

Τα ιζήματα σε μία αρχαιολογική θέση 

μπορούν να διακριθούν σε φυσικά και αν-

θρωπογενή. Για την κατανόηση των διαδι-

κασιών δημιουργίας μιας θέσης είναι απα-

ραίτητη τόσο η γνώση των διαδικασιών 

δημιουργίας των αρχαιολογικών ή ανθρω-

πογενών ιζημάτων όσο και των φυσικών 

ιζημάτων και εδαφών.

Φυσικά ιζήματα
Τα ιζήματα είναι οργανικά ή ανόργα-

να υλικά τα οποία συσσωρεύονται και 

αποτίθενται με φυσικούς ή χημικούς τρό-

πους στην επιφάνεια της γης. Τα ιζήμα-

τα δημιουργούνται από την αποσάθρωση 

(weathering) πετρωμάτων ή προηγούμε-

νων ιζηματογενών αποθέσεων. Με την απο-

σάθρωση το πέτρωμα αποσυντίθεται και 

διασπάται σε μικρότερα κλάσματα. Οι ση-

μαντικότεροι παράγοντες της αποσάθρω-

σης είναι οι βιολογικές διεργασίες (φυτά 

και οργανισμοί), η δράση του νερού και οι 

μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε κρύα και 

ψυχρά κλίματα η δημιουργία πάγου μέσα 

στους πόρους τους πετρώματος οδηγεί 

στη διάρρηξή του. Στα θερμά και υγρά κλί-

ματα η υγρασία δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες για τη χημική αποσάθρωση των 

πετρωμάτων. Σε πιο ήπια κλίματα παρα-

τηρείται τόσο φυσική όσο και χημική απο-

σάθρωση.

Τα ιζήματα διακρίνονται σε κλαστικά, σε 

οργανικά και σε χημικά ή βιοχημικά ιζήμα-

τα. Τα κλαστικά ιζήματα συνίσταται από ένα 

πλήθος στερεών υλικών θραυσμάτων (ορυ-

κτών, πετρωμάτων, οργανικών υλικών) τα 

οποία έχουν συσσωρευτεί και αποτεθεί από 

έναν ή περισσότερους παράγοντες μεταφο-

ράς (νερό, αέρας, βαρύτητα). Παραδείγματα 

αποτελούν η αιολική άμμος, οι ποτάμιες κρο-

κάλες και η λιμναία ιλύς.

Τα οργανικά ιζήματα περιέχουν μεγά-

λες ποσότητες υπολειμμάτων ζώντων ορ-

γανισμών (όστρακα, φυτικά υπολείμματα). 

Παραδείγματα αποτελούν οι τύρφες και οι 
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αποθέσεις από λιμναία ή θαλάσσια όστρα-

κα (όστρεα).

Τα χημικά ή βιοχημικά ιζήματα σχημα-

τίζονται από την καθίζηση χημικών δια-

λυμάτων, με ή χωρίς τη συμμετοχή μικρο-

οργανισμών. Τέτοια ιζήματα αποτελούν οι 

σταλακτίτες σε ένα σπήλαιο, η λιμναία ασβε-

στιτική ιλύς, οι ποτάμιοι τραβερτίνες κλπ.

΄Ολα τα παραπάνω ιζήματα αποτίθε-

νται μέσω μίας ιζηματογενούς διαδικασίας 

η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμέ-

νο ιζηματογενές περιβάλλον. Παραδείγματα 

ιζηματογενών περιβαλλόντων είναι οι λιμνο-

θάλασσες, οι λίμνες, τα δέλτα, οι παραλίες, 

τα ποτάμια κ.ά. Τα περιβάλλοντα αυτά χα-

ρακτηρίζονται από ένα σύνολο ιζηματολογι-

κών χαρακτηριστικών η μελέτη των οποίων 

μας δίνει τη δυνατότητα να τα κατηγοριο-

ποιήσουμε ανάλογα.

Κλαστικά ιζήματα
Τα κλαστικά ιζήματα είναι αυτά που 

υπερτερούν σε μία αρχαιολογική θέση. Συ-

νήθως προέρχονται από τη δράση του αέρα 

(μεταφορά σκόνης), την αργή μεταφορά και 

απόθεση κλαστικού υλικού από την απορ-

ροή του νερού της βροχής κατά μήκος ελα-

φρά επικλινών επιφανειών (π.χ. δρόμων) 

καθώς και από σχετικά πιο βίαια γεγονότα, 

όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις και λασπο-

ροές κατά μήκος πλαγιών. Επιπλέον μια και 

κάθε θέση βρίσκεται σε κάποιο περιβάλλον 

ιζηματογένεσης (ποτάμι, ακτή, πλαγιά, κλπ.), 

κατά τόπους και κατά διαστήματα μπορεί 

να περιέχει ανάλογα ιζήματα τα οποία μας 

βοηθούν να την εντάξουμε στο περιβάλλον 

της και να κατανοήσουμε την αλληλεπίδρα-

ση του ανθρώπου με αυτό.

Τα ανθρωπογενή ιζήματα μπορούν να 

θεωρηθούν ένα είδος κλαστικού ιζήματος 

μια και τις περισσότερες φορές αποτελούν 

θραύσματα κατασκευών και τεχνέργων τα 

οποία στη συνέχεια αποτίθενται από τις δυ-

νάμεις της βαρύτητας του νερού ή του αέρα. 

Για παράδειγμα μέσω της αργής καταστρο-

φής και αποσάθρωσης μιας οικίας αναδιανέ-

μονται με την βοήθεια της βαρύτητας, ή και 

του νερού και του αέρα τα φυσικά ή και τε-

χνητά υλικά της κατασκευής. Ως εκ τούτου 

όταν δεν αναγνωρίζονται ως συγκεκριμένες 

κατασκευές ή δε συλλέγονται ως ειδικά ευ-

ρήματα θα πρέπει τουλάχιστον να περιγρά-

φονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφο-

νται και τα υπόλοιπα κλαστικά ιζήματα με 

τα οποία άλλωστε θα είναι αναμεμειγμένα.

Τα κλαστικά ιζήματα περιγράφονται με 

συγκεκριμένους τρόπους που περιλαμβά-

νουν την πετρολογική ή ορυκτολογική σύ-

σταση των κόκκων τους, το μέγεθος και τη 

διαβάθμισή τους (grading), τη μορφή, τη 

κοκκομετρική ταξινόμηση (sorting) και προ-

σανατολισμό τους (orientation), και τις ιζη-

ματογενείς δομές. Η σωστή περιγραφή των 

ιζημάτων μιας θέσης με τους όρους της ιζη-

ματολογίας μας βοηθάει από την μία πλευρά 

στην κατανόηση των συνθηκών δημιουργίας 

της και τον τρόπο ενταφιασμού των αρχαιο-

λογικών υλικών και από την άλλη αποτελεί 

ταυτόχρονα μία αντικειμενική καταγραφή 

των αποθέσεων που μπορεί ανά πάσα στιγ-

μή να συγκριθεί με τις αποθέσεις οποιασδή-

ποτε άλλης θέσης.

Παλαιοεδάφη (paleosols)
Το έδαφος είναι μια συγκεκριμένη γεω-

μορφή, προϊόν της επίδρασης της επιφάνει-

ας της γης με την βιόσφαιρα και ατμόσφαιρα 

και δε πρέπει να συγχέεται με τις ιζηματογε-

νείς αποθέσεις. Τα εδάφη αποτελούν το επι-

φανειακό αλλοιωμένο περίβλημα των ιζη-

μάτων και πετρωμάτων. Η δημιουργία ενός 

εδάφους υπονοεί ότι ένα στρώμα ή πέτρω-

μα παρέμεινε για αρκετό χρόνο στην επιφά-

νεια της γης χωρίς να καλυφθεί από άλλα 

ιζήματα και έτσι αλλοιώθηκε από τη δράση 

των φυτών, των μικροοργανισμών και των 

ατμοσφαιρικών συνθηκών. Συνήθως αποτε-

λούνται από διάφορους ορίζοντες οι οποίοι 

δε πρέπει να συγχέονται με στρώματα για-

τί αποτελούν μετα-αποθετικές αλλοιώσεις 

σε προϋπάρχοντα στρώματα. Ο ανώτερος 

ορίζοντα συνήθως είναι πλούσιος σε φυτικά 

κατάλοιπα (χούμους) και σκοτεινόχρωμος 

ενώ οι κατώτεροι μπορεί να είναι πλούσιοι 

σε άργιλο και με έντονα χρώματα (ερυθρω-

πά, καστανά κλπ.).

Τα παλαιοεδάφη αποτελούν απολιθω-

μένα εδάφη και ως τέτοια αντιστοιχούν σε 

παλαιοεπιφάνειες οι οποίες έμειναν σταθε-

ρές για μεγάλο διάστημα στο παρελθόν (χω-
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ρίς δηλαδή να καλυφθούν με ιζήματα) έτσι 

ώστε να υποστούν αλλοιώσεις από χημικές, 

φυσικές και βιολογικές διαδικασίες. Τα εδά-

φη αυτά στη συνέχεια καλύφθηκαν από νέα 

στρώματα ιζημάτων (από όπου και ο όρος 

παλαιοεδάφη). ΄Ετσι λοιπόν, αποτελώντας 

τμήματα ενός παλαιότερου αναγλύφου, εί-

ναι μεγάλης σημασίας για τη παλαιογεω-

γραφική αναπαράσταση και την αρχαιολο-

γική ερμηνεία μιας θέσης. 

Τα παλαιοεδάφη χαρακτηρίζουν μεγά-

λες ή μικρές ασυμφωνίες στις ιζηματογενείς 

ακολουθίες και αποτελούν τις επιφάνειες 

εκείνες που αναμένει κάποιος να εντοπίσει 

αδιατάρακτα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Ανα-

γνωρίζονται στην ύπαιθρο από την ύπαρξη 

απολιθωμένων ριζών, την εμφάνιση έγχρω-

μων οριζόντων και την ανάπτυξη εδαφικών 

δομών.

Αρχαιολογικά ιζήματα 
Οι αρχαιολόγοι στην ανασκαφική πρα-

κτική χρησιμοποιούν τον όρο επίχωση για 

να δηλώσουν τα στρώματα που περιέχουν 

ή και καλύπτουν μια αρχαιολογική φάση. 

Εντούτοις δεν υπάρχει κάποιος κοινά απο-

δεκτός σαφής ορισμός, περιγραφικός ή ερ-

μηνευτικός, για τον όρο επίχωση. Επιπλέον, 

όταν στην τρέχουσα αρχαιολογική γλώσσα 

χρησιμοποιούνται οι όροι απόθεση και ίζη-

μα δε σημαίνουν συνήθως τα ίδια πράγμα-

τα που σημαίνουν στις επιστήμες της γης. Η 

έννοια του ιζήματος στην ανασκαφική πρα-

κτική συνήθως είναι πιο κοντά σε αυτό που 

υποδηλώνεται στην καθημερινή γλώσσα, 

δηλαδή κάτι που έχει αποτεθεί από το νερό. 

Ο όρος χώμα, από την άλλη, που επίσης χρη-

σιμοποιείται στην τρέχουσα αρχαιολογική 

γλώσσα, σημαίνει ένα χαλαρό λεπτομερές 

υλικό, πιθανώς πλούσιο σε άργιλο, που σκά-

βεται εύκολα και δε περιέχει πολλές πέτρες. 

΄Ομως ένα τέτοιο υλικό, όπως ήδη έχουμε δι-

απιστώσει, μπορεί να είναι έδαφος (βλέπε 

αντίστοιχη παράγραφο για τη διαφορά εδά-

φους ιζήματος) ή ίζημα χωρίς εμφανή χα-

ρακτηριστικά ροής νερού (π.χ. λασποροή, 

πλημμυρικές υπερόχθιες αποθέσεις κ.α.). Γι’ 

αυτό ακριβώς το λόγο ο όρος χώμα δε χρησι-

μοποιείται στην ιζηματολογία. Με δεδομένο 

λοιπόν ότι μόνο οι επιστήμες της γης (γεω-

λογία, ιζηματολογία, γεωμορφολογία, εδα-

φολογία κλπ.) έχουν την κατάλληλη ορολο-

γία αλλά και τις αναλυτικές μεθόδους για να 

περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τη δημι-

ουργία των στρωμάτων στην επιφάνεια της 

γης, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται 

οι ανάλογοι όροι και στην αρχαιολογία. ΄Αλ-

λωστε ανάλογη πρακτική έχει υιοθετηθεί 

και στην ξενόγλωσση αρχαιολογική ορολο-

γία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην καθημε-

ρινή ανασκαφική πρακτική δε χρησιμοποι-

ούνται πιο καθημερινοί μη επιστημονικοί 

όροι.

Έτσι ο όρος ίζημα στη γεωλογία σε 

αντίθεση με τη καθημερινή χρήση της λέ-

ξης δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό που απο-

τίθεται από το νερό αλλά σε όλα τα υλικά 

που συσσωρεύονται και αποτίθενται πάνω 

στην επιφάνεια της γης με φυσικές, χημι-

κές ή βιολογικές διαδικασίες. Κατά αναλο-

γία τα ανθρωπογενή ιζήματα παράγονται 

από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Όλες οι διαδικασίες με τις οποίες ο άνθρω-

πος επιδρά πάνω στην γη και ιδιαίτερα 

στην επιφάνεια εγκατάστασης ή χρήσης 

και οδηγούν στην συσσώρευση, μεταβολή 

και αναδιανομή των υλικών πάνω σε αυ-

τήν συγκαταλέγονται στις ανθρωπογενείς 

αποθετικές διαδικασίες. Όμως θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι ο διαχωρισμός ανθρω-

πογενών και φυσικών ιζημάτων είναι ένα 

αναλυτικό εργαλείο της αρχαιολογικής 

επιστήμης και δεν υποκρύπτει κάποια φι-

λοσοφική θέση όπου οι ανθρώπινοι παρά-

γοντες αντιπαρατίθενται στους φυσικούς 

(Courty 2001). Άλλωστε σε κάθε στιγμή 

η επιφάνεια εγκατάστασης αποτελεί τμή-

μα του φυσικού τοπίου όπου επιδρούν και 

φυσικές αποθετικές διαδικασίες και στην 

πράξη τα περισσότερα αρχαιολογικά ιζή-

ματα είναι σύμμεικτα αρχαιολογικά και 

φυσικά ιζήματα. Λίγα υλικά υπόκεινται 

σχεδόν μη αναστρέψιμη μεταβολή ώστε να 

μπορούν να θεωρηθούν στην συνέχεια κα-

θαρές αρχαιολογικές αποθέσεις, όπως για 

παράδειγμα τα προϊόντα της κεραμικής 

και τα ψημένα κεραμικά δάπεδα και πλίν-

θοι (Courty 2001). Τα περισσότερα αναφέ-

ρονται σε προσωρινή μεταβολή και αναδι-

ανομή φυσικών ιζημάτων (ωμοί πλίνθοι, 

λιθοδομές κ.α.) ή σε παραγωγή νέων ανόρ-
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γανων αλλά φυσικών κατά βάση προϊό-

ντων (καύσεις, ασβέστης κ.ά.).

Συνοψίζοντας λοιπόν, όλα τα υλικά που 

δημιουργούνται από ανθρώπινες πολιτισμι-

κές διαδικασίες και συνήθως δεν αποτελούν 

μέρος των καταγραμμένων αρχαιολογικών 

ευρημάτων (είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω 

της φύσης τους) περιλαμβάνονται στα αρ-

χαιολογικά ιζήματα με τη στενή έννοια του 

όρου. Ειδικότερα αναφέρονται όλα τα οργα-

νικά και ανόργανα υλικά, τα προϊόντα, πα-

ράγωγα και υπολείμματά τους που δημιουρ-

γούνται από πολιτισμικές διαδικασίες και 

μπορεί να περιλαμβάνουν υλικά με σκοπό 

την κατασκευή καταλύματος, οικοδομημά-

των ή και εργαλείων, υλικά από την επεξερ-

γασία και κατανάλωση τροφής, καθώς και 

υλικών για καύσιμη ύλη, ρουχισμό και δια-

κόσμηση. Γενικότερα βέβαια, όλα τα παρα-

πάνω προϊόντα ανεξαρτήτως μεγέθους και 

φύσης περιλαμβάνονται στις αρχαιολογι-

κές αποθέσεις και κατά περίπτωση μελετού-

νται ως τμήματα των αρχαιολογικών ιζημά-

των εφόσον θεωρηθεί ότι μπορεί να δώσουν 

πληροφορίες για τις φυσικές διεργασίες 

που λαμβάνουν χώρα σε μια θέση. ΄Ετσι τα 

θραύσματα αγγείων ή και ολόκληρα τέχνερ-

γα μπορεί και πρέπει να μελετηθούν ως τμή-

μα των ιζημάτων όταν παρουσιάζουν ενδεί-

ξεις αποστρογγύλωσης ή διευθέτησης. Τέλος 

όλες οι αρχαιολογικές αποθέσεις μετά την 

εγκατάλειψή τους από τον άνθρωπο υπό-

κεινται στη δράση των φυσικών διαδικα-

σιών με τις οποίες τα αρχαιολογικά ιζήμα-

τα αναμειγνύονται περαιτέρω με τα φυσικά 

ιζήματα. Στην πράξη, βέβαια πολλές σύγχρο-

νες ανασκαφές, μέσω της προβολής των τε-

χνέργων στο τρισδιάστατο χώρο (δηλ. κατα-

γραφή των συντεταγμένων τους) παρέχουν 

άμεσα αυτά τα στοιχεία στην εκάστοτε γεω-

αρχαιολογική ανάλυση. Από το πλήθος των 

αρχαιολογικών ιζημάτων που απαντώνται 

σε μία θέση σε μεγάλες ποσότητες τα σημα-

ντικότερα είναι τα υπολείμματα καύσης, τα 

στρώματα κοπριάς, οι βόθροι και οι ανάλο-

γοι χώροι απορριμμάτων, καθώς και οι αρχι-

τεκτονικές κατασκευές από ιζήματα και τα 

υπολείμματά τους (άψητοι πλίνθοι, κονιά-

ματα, δάπεδα από πηλό, οχυρώματα, τάφροι 

κλπ.). Tα τελευταία λόγω της φύσης τους 

(ιζηματογενείς αποθέσεις) δεν διακρίνονται 

εύκολα από τα υπόλοιπα φυσικά κλαστικά 

υλικά.

Επιπλέον ένα πλήθος ορυκτών υλικών 

και πετρωμάτων που χρησιμοποιούντα ως 

εργαλεία (πυριτόλιθος, οψιδιανός -ή οψια-

νός-, λάβες), ή ως δομικά υλικά (μάρμα-

ρα, αλάβαστρο, ασβεστόλιθος, κ.ά.) αποτε-

λούν επίσης συστατικό των αρχαιολογικών 

αποθέσεων και όπως προαναφέρθηκε υπό-

κεινται στους ίδιους νόμους μεταφοράς και 

απόθεσης των φυσικών κλαστικών ιζημά-

των εφόσον η θέση εγκαταλειφθεί ή τα ίδια 

απορριφθούν από τους χρήστες τους. Τα 

υλικά αυτά εξετάζονται και από την πλευρά 

της προέλευσης της πρώτης ύλης τους με πε-

τρογραφικές, γεωχημικές και φυσικές μεθό-

δους και αποτελούν αντικείμενο της επιστή-

μης της αρχαιομετρίας.

Υπολείμματα καύσης-Στάχτη
΄Ενα από τα πιο ενδεικτικά στοιχεία της 

παρουσίας του ανθρώπου σε μία θέση είναι 

τα υπολείμματα καύσης (στάχτη και κάρ-

βουνα). Η στάχτη σε σημαντικά ποσοστά 

που φθάνουν σχεδόν τα 98% αποτελείται 

από ανθρακικό ασβέστιο (ασβεστίτη) το ίδιο 

δηλαδή υλικό από το οποίο αποτελούνται ο 

ασβεστόλιθος, ο τραβερτίνης, οι σταλακτί-

τες και οι σταλαγμίτες κ.α. Συχνά οι στάχτες 

είναι ανακατεμένες με άλλα ιζήματα και έτσι 

είναι δύσκολο να διακριθεί από τον λεπτομε-

ρή κλαστικό ασβεστίτη, ή από την ασβεστι-

τική ιλύ εάν για παράδειγμα η θέση είναι κο-

ντά σε παραλίμνιες περιοχές. Επιπλέον όταν 

οι αποθέσεις στάχτης υποστούν δευτερο-

γενή αλλοίωση από τη δράση του υπεδαφι-

κού νερού μπορεί να τσιμεντοποιηθούν και 

να μετατραπούν σε μία ασβεστιτική απόθε-

ση που θα ομοιάζει με εδαφικές ασβεστιτι-

κές κρούστες ή ανάλογα ανθρακικά υλικά. 

Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, κάτω από όξι-

νες συνθήκες, η ασβεστιτική στάχτη διαλύ-

εται και απομένουν πολύ λίγες ενδείξεις για 

την παρουσία της. 

Οργανικά κατάλοιπα
Η μελέτη και συστηματική ανάλυση των 

αναγνωρίσιμων οργανικών καταλοίπων σε 

μία αρχαιολογική θέση γίνεται από αρχαιοβο-
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τανολόγους. Από τη γεωαρχαιολογική σκοπιά 

ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αποθέσεις κοπριάς 

σε χώρους σταβλισμού φυτοφάγων ζώων που 

μπορεί να αναγνωρισθούν από τη λεπτομερή 

στρωματοποίηση του οργανικού υλικού σε δι-

άφορες εναλλασσόμενες σκούρες αποχρώσεις 

αποτέλεσμα της συμπύκνωσης από το ποδο-

πάτημα των ζώων καθώς και του διαποτισμού 

τους με ούρα. Σε πολλές περιπτώσεις η κοπριά 

καιγόταν στη θέση της για λόγους υγιεινής και 

καθαρισμού της θέσης (ειδικά μέσα σε σπή-

λαια και βραχοσκεπές). Το αποτέλεσμα είναι 

ένα πολύχρωμο υλικό με μικροστρωματίδια, 

πλούσιο σε στάχτη, μισοκαμένα υλικά και με-

γάλες ποσότητες φυτολίθων και υπολείμματα 

περιττωμάτων φυτοφάγων ζώων.

Δάπεδα ή επιχρίσματα με ανάμειξη κοπρι-

άς είναι επίσης εύκολο να μπερδευτούν με 

υπολείμματα σε χώρους σταβλισμού. Σε όλες 

τις περιπτώσεις όμως υπάρχουν μικροσκο-

πικές διαφορές στη δομή και μικροστρωμα-

τογραφία των αποθέσεων κοπριάς οι οποίες 

μπορεί να δώσουν σωστή ερμηνεία στο τρό-

πο σχηματισμού τους (Karkanas 2006).

Αρχιτεκτονικά υλικά και κατασκευές
Ως αρχιτεκτονικές κατασκευές εδώ εξετά-

ζονται μόνο οι μορφές που είναι αποτέλεσμα 

της χρήσης ιζημάτων για κατασκευές από τον 

άνθρωπο. Τέτοιες κατασκευές είναι τύμβοι, 

χωμάτινα οχυρώματα, και τάφροι. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ενδιαφέρει η προέλευση του υλι-

κού κατασκευής του έργου, η τυχόν στρωμα-

τογραφία του που μπορεί να αποκαλύψει πε-

ρισσότερες από μία ανακατασκευές, η σχέση 

των διάφορων στρωμάτων του με τις ταφές 

εάν πρόκειται για τύμβο, ή με τις διάφορες φά-

σεις κατασκευής του τείχους εάν πρόκειται για 

οχύρωμα ή τάφρο. Δηλαδή, ενδιαφέρει να κα-

τανοηθεί ο τρόπος κατασκευής, η εξέλιξή τους, 

και η ερμηνεία συγκεκριμένων ιζηματογενών 

χαρακτηριστικών τα οποία μπορεί να αποτε-

λούν πολιτισμικές συμπεριφορές (π.χ. ύπαρξη 

ενός στρώματος εξωτικού ιζήματος κοντά σε 

ταφές που μπορεί να ερμηνευτεί ότι εξυπηρε-

τεί τελετουργικούς σκοπούς).

1) Πλίνθοι (mudbricks): Οι πλίνθοι κατα-

σκευάζονταν συνήθως από καθαρή ποτάμια 

ή ανάλογης προέλευσης ιλύ, ή και αργιλοϊλύ 

και στις περισσότερες περιπτώσεις χαρακτη-

ρίζονται από την ύπαρξη επίμηκων στρογ-

γυλών οπών αποτέλεσμα της αποσύνθεσης 

του άχυρου που χρησιμοποιούνταν ως συν-

δετικό υλικό του πηλού. Τα φυτικά συνδετι-

κά υλικά, όπως και η προσθήκη άμμου, χρη-

σιμοποιούνται για να προσδίδεται εσωτερική 

πλαστικότητα στο υλικό έτσι ώστε όταν ξε-

ραθεί να μη θρυμματίζεται. Εάν το υλικό του 

πλίνθου έχει δουλευτεί καλά μέσα σε καλού-

πια είναι δυνατόν να διακριθούν μικροσκοπι-

κά δομές μικροστρωμάτωσης και πιο σπάνια 

κοκκομετρικής διαβάθμισης και ταξινόμησης 

από τη διαδικασία πλασίματος του υλικού σε 

υγρή κατάσταση. Από την άλλη, τέτοιες δο-

μές σε απομονωμένα θραύσματα ιζήματος 

μέσα στο πλίνθο αποτελούν υπολείμματα της 

αρχικής πρώτης ύλης και ως εκ τούτου ενδει-

κτικές του περιβάλλοντος απόθεσης του ιζή-

ματος που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. ποτάμια 

παρόχθια ιλύς).

Οι πλίνθοι μπορεί να είναι ψημένοι σε 

καμίνι, και να έχουν υφή κεραμικού ή να εί-

ναι ψημένοι απλώς στον ήλιο, ωμοί πλίνθοι. 

Στη τελευταία περίπτωση αποσαθρώνονται 

πολύ εύκολα και συμμετέχουν σε μεγάλες 

ποσότητες στο κλαστικό υλικό των αρχαιο-

λογικών θέσεων. Είναι σύνηθες να βρίσκο-

νται μισοψημένα κομμάτια πλίνθων σε αρ-

χαιολογικούς οικισμούς που κάηκαν στο 

παρελθόν από πυρκαγιά.

Σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάζο-

νταν συμπαγείς τοίχοι από άμμο-αργιλοϊλύ 

από την επαναλαμβανόμενη επάλειψη 

στρωμάτων υλικού πάνω στην επιμήκη ορι-

ζόντια επιφάνεια του τοίχου.

2) Επιχρίσματα (plaster, daub), δάπε-

δα (plaster floor), ασβεστοκονιάματα (lime 

plaster): Επιχρίσματα από λάσπη (daub) απα-

ντώνται συχνά στις αρχαιολογικές θέσεις. Συ-

νήθως το υλικό που χρησιμοποιούνταν ήταν 

λιγότερο καθαρό από αυτό των πλίνθων. Εί-

ναι συχνό φαινόμενο να περιέχουν προσμεί-

ξεις κοπριάς ή και απορριμμάτων καθημερι-

νής χρήσης (στάχτη, υπολείμματα τροφών 

κ.α.) αλλά καθαρή άμμο-αργιλοϊλύς επίσης 

αποτελούσε πρώτη ύλη. Επειδή στις πολλές 

περιπτώσεις το υλικό επικάλυπτε ένα πυκνό 

υπόστρωμα λεπτών κλαδιών παρατηρούνται 

τα αποτυπώματά τους πάνω στα επιχρίσμα-

τα. Μικροσκοπικά το υλικό των επιχρισμά-
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των είναι συμπαγές, σχετικά ετερογενές και 

χωρίς πολλούς πόρους. Αρκετοί, όμως από 

τους υπάρχοντες πόρους έχουν μορφή φυσα-

λίδων οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί κατά τη 

διαδικασία πλασίματος του επιχρίσματος σε 

υγρή κατάσταση.

Τα δάπεδα κατασκευάζονταν με διάφο-

ρους τρόπους και το υλικό που χρησιμοποιού-

νταν ποικίλλει από πρόχειρα διαλεγμένη ιλύ, 

έως καλοφτιαγμένα ασβεστοκονιάματα. Σε 

όλες τις προαναφερθείσες μορφές δαπέδων 

υπήρχε η συνήθεια της συχνής ανακατασκευ-

ής τους λόγω φθοράς από την καθημερινή 

χρήση. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να ανα-

γνωρισθούν σε μία αρχαιολογική ανασκαφή 

γιατί αποσυντίθεται και αλλοιώνονται πολύ 

γρήγορα, σε αντίθεση με τα καλά κατασκευ-

ασμένα δάπεδα από διάφορες δομικές πλάκες 

ή ανάλογα υλικά. Τα κατασκευασμένα δάπεδα 

από λάσπη αποτελούν πυκνές συμπαγείς επί-

πεδες δομές με σχετικά ομοιόμορφη κατανο-

μή μεγεθών (συνήθως αμμώδης αργιλοϊλύ με 

διάσπαρτους ομοιόμορφα κατανεμημένους 

μικρούς χάλικες που δίνουν τη μορφή μωσαϊ-

κού). Μικροσκοπικά παρατηρούνται λίγοι πό-

ροι, αρκετοί από αυτούς με τη μορφή φυσαλί-

δων. Χαρακτηριστική είναι πάντα η ανώτερη 

επιφάνεια η οποία εάν διατηρείται θα είναι 

όριο διακριτό, επίπεδο και οξύ (σαν γραμμή). 

Σε πολλές περιπτώσεις η ανώτερη επιφάνεια 

θα είναι πιο συμπαγής και πιο πυκνή από το 

υπόλοιπο δάπεδο το οποίο πιθανώς να πατάει 

πάνω σε μια ανάλογη διακριτή συμπαγή επι-

φάνεια του υποκείμενου δαπέδου, εφόσον η 

ακολουθία αποτελείται από αλλεπάλληλα δά-

πεδα. Συχνά τα δάπεδα φέρουν λεπτό χρωμα-

τιστό επίχρισμα το οποίο όμως σπάνια παρα-

τηρείται στο ύπαιθρο. Τα δάπεδα είναι από τις 

λίγες καθαρά ανθρωπογενείς μορφές ιζήμα-

τος τα οποία ομοιάζουν με φυσικές ιζηματογε-

νείς δομές. Η κανονική επανάληψή τους δημι-

ουργεί οριζόντια επίπεδα στρώματα τα οποία 

μακροσκοπικά μοιάζουν με κανονική φυσι-

κή ιζηματογενή ακολουθία. ΄Ομως, όπως πε-

ριγράφηκε και παραπάνω, η εσωτερική τους 

δομή είναι χαρακτηριστική και διαφέρει από 

αυτή των αποθέσεων από νερό ή τον αέρα οι 

οποίες δημιουργούν ταξινομημένα και δια-

βαθμισμένα ιζήματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα υπο-

λείμματα δαπέδων από πηλό, ανάμεικτη ιλύ, 

και ασβέστη αποτελούν τμήμα του κλαστι-

κού υλικού της θέσης και δε διακρίνονται εύ-

κολα μέσα στην υπόλοιπη ιζηματογενή ακο-

λουθία. Και εδώ πάντως υπάρχουν κριτήρια 

αναγνώρισής τους που συνίστανται κυρίως 

στη σχέση τους με τα υπόλοιπα κλαστικά ιζή-

ματα, στην εσωτερική ομοιογένειά τους και 

τη σταθερή επαναλαμβανόμενη μορφή με 

την οποία παρουσιάζονται σε μία ακολουθία, 

και η οποία μορφή δε μπορεί να αποδοθεί σε 

κάποιο γνωστό κλαστικό υλικό, ή έδαφος της 

περιοχής. Και πάνω από όλα, συνήθως υπάρ-

χει κάποιο υπόλειμμα πλίνθου, δαπέδου κλπ. 

που διατηρείται στην αρχική του μορφή και 

θέση, και με το οποίο μπορεί να συγκριθούν 

τα πιο λεπτομερή διάσπαρτα θραύσματα. 

ΜΕΤΑ-ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι μετα-αποθετικές διαδικασίες αναφέρο-

νται σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που επη-

ρεάζουν ένα στρώμα μετά την απόθεση του. 

Δε πρέπει δε να συγχέονται με τις διαδικασίες 

απόρριψης των υλικών μετά τη χρήση τους οι 

οποίες είναι καθαρά πολιτισμικές. Η επίδραση 

των μετα-αποθετικών διαδικασιών προϋπο-

θέτει ότι ένα στρώμα έχει ήδη δημιουργηθεί.
Στη γεωλογία το σύνολο αυτών των δια-

δικασιών καλείται διαγένεση μια και τελικά 
οδηγούν στο μετασχηματισμό ενός ιζήματος 
σε ιζηματογενές πέτρωμα. Στις διαγενετικές 
διαδικασίες περιλαμβάνονται τόσο φυσι-
κές μετατροπές, όπως οι μηχανικές αλλοιώ-
σεις (βιοαναμόχλευση) και η συμπίεση, όσο 
και οι χημικές όπως η πυριτίωση, ο σχημα-
τισμός ανθρακικών, η αποσύνθεση των ορ-
γανικών, ο σχηματισμός σιδηρούχων συγκε-
ντρώσεων κ.α. Στην αρχαιολογία συνήθως 
όλες αυτές οι αλλαγές καλούνται διαταρά-
ξεις και αναφέρονται σε όλες εκείνες τις αλ-
λαγές που αλλοιώνουν την εικόνα του αρ-
χαιολογικού υλικού μετά την εγκατάλειψη 

μίας θέσης από τους ανθρώπους.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 

φυσικών αποθέσεων είναι α) η επαναλαμ-
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βανόμενη ή ρυθμική οριζόντια στρώση σε 

μεγάλη έκταση (π.χ. αρκετών μέτρων), β) 

η σχετικά καλή κοκκομετρική ταξινόμη-

ση των στρωμάτων, δηλαδή το κάθε στρώ-

μα περιέχει κόκκους ίδιου σχετικά μεγέθους 

(π.χ. άμμο), ή δύο ή τρεις πληθυσμούς μεγε-

θών σαφώς διακριτούς (π.χ. κροκάλες μέσα 

σε άμμο), γ) η αποστρογγύλευση των μεγά-

λων κόκκων (π.χ. αποστρογγυλεμένες κρο-

κάλες) ή των αρχαιολογικών ευρημάτων, δ) 

η ομαλή διαβάθμιση των μεγεθών των κόκ-

κων καθ’ ύψος (π.χ. από χονδρόκοκκο στα-

διακά σε λεπτόκοκκο) και ε) ο προσανα-

τολισμός των μεγαλύτερων κόκκων (π.χ. 

κροκάλες, οστά, λίθινα εργαλεία) προς μια 

διεύθυνση. Πρέπει να επισημάνουμε, όμως, 

ότι πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

είναι τόσο καλά αναπτυγμένα στα περιβάλ-

λοντα των αρχαιολογικών θέσεων όσο στα 

φυσικά περιβάλλοντα. Αυτό συμβαίνει διό-

τι οι ανθρώπινες διεργασίες περιορίζονται 

σχετικά σε ένα μικρό χώρο με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται οριοθετημένοι και περι-

ορισμένοι από τη ανθρώπινη χρήση χώροι 

φυσικής ιζηματογένεσης. Από την άλλη πολ-

λά ανθρωπογενή στρώματα έχουν χαρακτη-

ριστικά που μοιάζουν με αυτά των φυσικών, 

όπως για παράδειγμα οι οριζόντιες επανα-

λαμβανόμενες ακολουθίες από δάπεδα ή τα 

στρωματοποιημένα υπολείμματα καύσεων.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι φυσικές δι-

αδικασίες δεν επιδρούν μόνο στα φυσικά ιζή-

ματα αλλά και στα ανθρωπογενή υλικά. ΄Ετσι 

ένα στρώμα πλούσιο σε αρχαιολογικά ευρήμα-

τα δε σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί από 

καθαρά φυσικές διαδικασίες. Δηλαδή, σε αυτή 

την περίπτωση η διάταξη στο χώρο των κατα-

λοίπων δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών 

διαδικασιών. Θα πρέπει δε να βρεθεί η ακριβής 

επίπτωση της συγκεκριμένης φυσικής διαδι-

κασίας στα κατά περίπτωση εγκλειόμενα αρ-

χαιολογικά υλικά. Εάν η ενέργεια μεταφοράς 

και απόθεσης είναι μικρή τα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα θα μετακινηθούν σε μικρή απόσταση. 

Είναι όμως πιθανό όλες οι κατά χώρα δομές να 

καταστραφούν. Για παράδειγμα τα υπολείμ-

ματα καύσης μίας εστίας θα αναδιανεμηθούν 

σε ακτίνα μερικών δεκάδων εκατοστών από 

μια ήπια νεροποντή. Εάν βέβαια η διαδικασία 

είναι υψηλής ενέργειας (π.χ. τρεχούμενο νερό 

σε ρυάκι ή υδρορροή) τότε τα υλικά θα μετα-

φερθούν σε μεγάλη απόσταση ενώ είναι δυνα-

τόν να αναμειχθούν και υλικά από παλαιότερα 

στρώματα που διαβρώνονται ανάντη. Σε αυτή 

την περίπτωση τα αρχαιολογικά ευρήματα θα 

προσανατολισθούν προς της φορά του ρεύ-

ματος μεταφοράς. Είναι προφανές ότι η κατα-

γραφή της κλίσης και της φοράς κλίσης των 

αρχαιολογικών ευρημάτων διευκολύνει την 

ερμηνεία τέτοιων αποθετικών γεγονότων. 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Η στρωματογραφία είναι η μελέτη της 
χωρικής και χρονικής σχέσης μεταξύ των 
διαφόρων αποθέσεων. Σε κάθε στιγμή τα 
φυσικά ιζηματογενή περιβάλλοντα χαρα-
κτηρίζονται από α) ιζηματογένεση, δηλ. από 
απόθεση υλικών, β) από στάση, όταν δεν 
συμβαίνει ούτε απόθεση ούτε διάβρωση, και 
συνήθως έχουμε την ανάπτυξη εδαφών και 
γ) από απόπλυση, δηλ. διάβρωση των ιζη-
μάτων. ΄Ετσι ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικρατούν θα έχουμε είτε ένα στρώμα από-
θεσης, είτε την ανάπτυξη εδάφους, είτε μια 
διαβρωσιγενή ασυμφωνία.

Στις αρχαιολογικές θέσεις παρατηρού-

νται ανάλογα φαινόμενα. ΄Ολοι οι χώροι σε 

κάθε στιγμή της κατοίκησής τους υπόκει-

νται σε διάβρωση, απόθεση ή στάση. Στη 

συγκεκριμένη όμως περίπτωση, στη φυσική 

διάβρωση πρέπει να προστεθεί και η ανθρώ-

πινη διαδικασία εκσκαφής και απόληψης 

υλικών. ΄Οπως επίσης στην φυσική απόθε-

ση πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι διαδι-

κασίες με τις οποίες ο άνθρωπος δημιουργεί 

αποθέσεις (καύση, απορρίμματα, κατασκευ-

ές). ΄Οταν εγκαταλειφθεί η θέση οι διαδικα-

σίες αυτές συνεχίζονται μόνο που οι παρά-

γοντες που επιδρούν περιορίζονται στους 

φυσικούς.

Φυσικά στρώματα
Η μοναδιαία ενότητα διάκρισης και κατα-

γραφής των αποθέσεων είναι το στρώμα. ΄Ενα 

ιζηματογενές στρώμα δημιουργείται όταν οι 

φυσικοχημικές διαδικασίες σχηματισμού του 

παραμένουν σταθερές. Κάθε σημαντική αλλα-

γή σε αυτές τις συνθήκες οδηγεί στη δημιουργία 
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νέου στρώματος. Στην περίπτωση των αρχαιο-

λογικών στρωμάτων εκτός από τα στρώματα 

που έχουν δημιουργηθεί από φυσικές διαδικα-

σίες (συμπεριλαμβανομένων των στρωμάτων 

που περιέχουν μεν ανθρωπογενή υλικά αλλά 

έχουν σχηματιστεί από φυσικές διαδικασί-

ες), υπάρχουν και στρώματα που είναι καθαρά 

αποτέλεσμα ανθρωπογενών διαδικασιών.

Ανθρωπογενή στρώματα
Είναι συχνό το φαινόμενο να δημιουργείται 

σύγχυση μεταξύ της έννοιας του στρώματος και 

του περιεχομένου του. ΄Ενα στρώμα δημιουρ-

γείται όταν ένας συγκεκριμένος τρισδιάστατος 

χώρος στην επιφάνεια της γης πληρώνεται από 

ιζήματα (ανθρωπογενή ή φυσικά) υπό συνθή-

κες που μένουν σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια σχηματισμού του. ΄Ετσι ένα στρώμα 

καθορίζεται από τη στιγμή ή το χρονικό διά-

στημα της πλήρωσης του χώρου που καταλαμ-

βάνει και από τις συνθήκες που επικρατούσαν 

εκείνη την περίοδο. Η στιγμή αναφέρεται στην 

ηλικία του στρώματος ενώ οι συνθήκες περι-

γράφουν τον τρόπο δημιουργίας του. Το πε-

ριεχόμενο μπορεί κατά περίπτωση μόνο να 

δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες δημιουρ-

γίας του και την ηλικία σχηματισμού του, εφό-

σον αυτό έχει πρωτογενώς σχηματιστεί ταυτό-

χρονα με την δημιουργία του στρώματος. Από 

την άλλη δε πρέπει να ξεχνάμε ότι τα στρώμα-

τα σε μια ανασκαφή συνήθως περιέχουν φυσι-

κά θραύσματα από πολύ παλιά πετρώματα τα 

οποία βέβαια δε χρονολογούν το σχηματισμό 

του στρώματος. Κατ’ αναλογία λοιπόν, υπάρ-

χει πιθανότητα τα στρώματα να εγκλείουν αν-

θρωπογενή υλικά από παλαιότερα στρώματα 

τα οποία μπορεί να βρίσκονται για παράδειγμα 

σε ψηλότερα σημεία και με τη διάβρωση να με-

ταφέρονται στις αποθέσεις νεότερων στρωμά-

των. Είναι προφανές ότι αυτά τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα δε χρονολογούν τη δημιουργία του 

στρώματος δηλαδή τη χρονική στιγμή που πλη-

ρώθηκε ο συγκεκριμένος χώρος με ιζήματα.

΄Ενα διακριτό στρώμα που έχει σχηματι-

στεί κυρίως από ανθρωπογενείς διαδικασίες 

υποδηλώνει μια όμοια ή ρυθμική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια δημιουργίας του. Η αλλαγή 

αυτής της διαδικασίας ή του ρυθμού της δημι-

ουργεί ένα άλλο στρώμα. Η διαδικασία αυτή 

παραπέμπει σε συγκεκριμένες πολιτισμικές 

πρακτικές που ακολουθούνται περίπου με τον 

ίδιο τρόπο για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. χρή-

ση ενός χώρου με τον ίδιο τρόπο). Η γενική δι-

αδικασία και το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν της 

δημιουργίας ενός ανθρωπογενούς στρώματος 

δε διαφέρουν από αυτά ενός φυσικού, γεωλο-

γικού στρώματος. Οπωσδήποτε βέβαια οι πα-

ράγοντες και η ερμηνεία της δημιουργίας τους 

διαφέρουν ουσιαστικά. Πρέπει να επισημανθεί 

επίσης ότι συχνά τα στρώματα που αντιπρο-

σωπεύουν μια ρυθμικά επαναλαμβανόμενη 

διαδικασία μπορεί να αναλυθούν περαιτέρω 

σε μικροστρωματίδια που αντιπροσωπεύουν 

ακόμη και ένα στιγμιαίο γεγονός (π.χ. μία αδι-

ατάρακτη εστία καύσης είναι δυνατόν να ανα-

λυθεί σε επιμέρους καύσεις, ένα στρωματίδιο 

απορριμμάτων σε ένα λάκκο κλπ.). Με αυτό 

τον τρόπο προσπαθούμε να αναλύσουμε πρα-

κτικές σε επίπεδο γενιάς, εποχής ή και ημέρας. 

Μια τέτοια ανάλυση μπορεί, για παράδειγ-

μα, να επιτευχθεί σε ακολουθίες δαπέδων στο 

εσωτερικό σπιτιών.

Εντούτοις δε πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθο-

ρισμός ενός στρώματος εμπεριέχει μια ερμη-

νευτική διαδικασία. Γιατί τόσο στον ορισμό του 

γεωλογικού στρώματος όσο και του ανθρωπο-

γενούς το πότε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συνθή-

κες αλλάζουν έτσι ώστε να περάσουμε σε άλλο 

στρώμα δεν είναι πάντα προφανές. Είναι γνω-

στή η διαφορετική αντιμετώπιση μιας στρωμα-

τογραφίας από αυτούς που διασπούν μια ενό-

τητα σε επιμέρους στρώματα από αυτούς που 

τα ενοποιούν. Η τελική ετυμηγορία έχει να κά-

νει περισσότερο με τη σημασία μιας αλλαγής 

παρά με τον εντοπισμό της. Αλλά βέβαια στο 

πλαίσιο της στρωματογραφικής πρακτικής, η 

πρακτική της διάσπασης είναι προφανώς πιο 

σίγουρη, γιατί εκ των υστέρων τα στρώματα 

μπορεί να ενοποιηθούν αλλά δε μπορεί να δια-

σπαστούν. ΄Ολα αυτά όμως έχουν να κάνουν με 

το είδος των ερωτημάτων που κάθε ανασκαφή 

θέλει να απαντήσει, όπως και δυστυχώς με το 

χρονο-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουρ-

γεί. Από την άλλη, η έννοια του στρώματος ή 

της ενότητας δε μπορεί αν εγκαταλειφθεί γιατί 

α) όντως οι αποθέσεις οργανώνονται στο χώρο 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια τρισδιάστατη 

δομή, ανεξάρτητα αν εμείς μπορούμε να τη δια-

κρίνουμε, β) η στρωματογραφία είναι το μονα-

δικό εργαλείο που έχουμε για να δουλέψουμε 
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στο επίπεδο της ανασκαφής για την αποσαφή-

νιση της ανάπτυξης των αποθέσεων στο χώρο 

και στο χρόνο.

Επιστρέφοντας στην έννοια του στρώμα-

τος πρέπει να αναφερθεί ότι οι επαφές ορί-

ζουν είτε απότομη αλλαγή των συνθηκών δη-

μιουργίας τους, είτε διάβρωση, είτε στάση. 

Στην περίπτωση της διάβρωσης οι συνθή-

κες μπορεί να έχουν αλλάξει μόνο κατά την 

φάση της διάβρωσης και να έχουμε απώλεια 

υλικού ή και «χρόνου» που αντιπροσωπεύε-

ται από το υλικό, ενώ το επόμενο στρώμα να 

επαναλαμβάνει τις συνθήκες που προϋπήρ-

χαν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του 

προηγούμενου στρώματος. Στην περίπτω-

ση της στάσης δεν έχουμε προσθήκη υλικού 

στο στρώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(άρα πάλι αλλαγή συνθηκών) με αποτέλεσμα 

τη διαφορική αλλοίωση της επιφάνειας του 

στρώματος και ως εκ τούτου την αποτύπωση 

αυτής της επαφής στη στρωματογραφική αλ-

ληλουχία ως μιας διακριτής επιφάνειας. Για 

αυτό άλλωστε και η σωστή καταγραφή της 

μορφής και της γεωμετρίας των επαφών των 

στρωμάτων είναι μεγάλης σημασίας για την 

ερμηνεία της δημιουργίας των στρωμάτων.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 

τα στρώματα που δηλώνουν μια συγκε-

κριμένη πολιτισμική φάση δε συμπίπτουν 

κατ’ ανάγκη με τα στρώματα που ανα-

γνωρίζονται σε μία θέση με βάση τα φυ-

σικά χαρακτηριστικά (χρώμα, γεωμετρία 

ορίων, υφή του ιζήματος, οργανικά κ.λ.π) 

και την ανάπτυξή τους στο χώρο. Ανάλο-

γα με τη διάρκεια των πολιτισμικών φά-

σεων μια απόθεση η οποία διακρίθηκε με 

βάση τα αρχαιολογικά ευρήματά της μπο-

ρεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από 

ένα στρώματα ή να αποτελεί μόνο τμή-

μα ενός στρώματος. Το τελευταίο συμβαί-

νει συνήθως σε αποθέσεις της απώτατης 

προϊστορίας όπου τα ανθρωπογενή κατά-

λοιπα αποτελούν μικρό τμήμα ενός στρώ-

ματος που έχει αποτεθεί κυρίως με φυσι-

κές διαδικασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι δυνατόν οι συνθήκες ιζηματογένε-

σης να διατηρούνται σταθερές για μεγά-

λα χρονικά διαστήματα και να περιέχουν 

μικρά διάσπαρτα αθροίσματα αρχαιολογι-

κών καταλοίπων διαφόρων περιόδων. Σε 

άλλες περιπτώσεις οι διαφορετικοί εδαφι-

κοί ορίζοντες του ίδιου εδάφους το οποίο 

έχει αναπτυχθεί σε ένα στρώμα μπορεί να 

έχουν διακριθεί ως ξεχωριστά στρώμα-

τα σε μία αρχαιολογική ανασκαφή. Όμως 

οι εδαφικοί ορίζοντες δεν αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά αποθετικά γεγονότα αλλά εί-

ναι μετα-αποθετικά χαρακτηριστικά.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η στρωματογραφική μελέτη μίας θέσης θα 

πρέπει να ορίσει και να διαχωρίσει τις κατη-

γορίες των ιζημάτων, να εντοπίσει και να ερ-

μηνεύσει τα όρια μεταξύ τους και να υπολογί-

σει το χρόνο που αντιστοιχεί στο σχηματισμό 

τους. Η στρωματογραφία των αρχαιολογικών 

θέσεων είναι πολλές φορές περίπλοκη και ασυ-

νεχής όχι μόνο λόγω των φυσικών διαδικασι-

ών αλλά και λόγω των ανθρωπίνων επεμβά-

σεων (π.χ. τοίχοι, λάκκοι απορριμμάτων κλπ.).

Σημασία δεν έχει τόσο πολύ εάν διακρι-

θούν όσο το δυνατόν περισσότερα στρώ-

ματα αλλά να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ 

τους και ειδικά τα όριά τους. Εκείνο όμως 

που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι οι ασυμ-

φωνίες, τα επεισόδια διάβρωσης ή στάσης 

(βλέπε αντίστοιχα κεφάλαια ιζηματογε-

νών δομών και στρωματογραφίας κλαστι-

κών ιζημάτων) και οι σημαντικές αλλαγές 

στην ιζηματογένεση που αντανακλούν είτε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, 

είτε σημαντικές αλλαγές στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Για παράδειγμα μία μεγά-

λη ακολουθία ανθρωπογενών αποθέσεων 

μπορεί να αποτελείται από εναλλασσόμε-

νους ορίζοντες και στρωματίδια καύσε-

ων, στάχτης και ανακατεμένων οριζόντων 

στάχτης με αργιλικά υλικά. Αυτή η ακο-

λουθία μπορεί να έρχεται σε επαφή με μία 

υπερκείμενη, ακριβώς ανάλογη ακολουθία 

μέσω μίας ελαφρά κεκλιμένης και κυμα-

τοειδούς επαφής. Στη συγκεκριμένη περί-

πτωση δεν έχει τόσο σημασία η διάκριση 

όλων των στρωματιδίων μέσα στην κάθε 

ακολουθία, αλλά η αναγνώριση και ερμη-

νεία της επαφής των δύο ακολουθιών, η 

οποία λόγω της γεωμετρίας της πιθανώς 

σηματοδοτεί ένα επεισόδιο διάβρωσης και 

άρα απώλεια αρχαιολογικού υλικού και 
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πληροφορίας και πιθανώς αλλαγή περι-

βαλλοντικών συνθηκών, εγκατάλειψη και 

επανεγκατάσταση στη θέση κ.α.

Οι γενικές αρχές της στρωματογραφίας 

των γεωλογικών θέσεων έχουν εφαρμογή 

και σε μία αρχαιολογική θέση: 

Αρχή της υπέρθεσης: Το υπερκείμενο 

στρώμα είναι πάντα νεότερο από το υπο-

κείμενο. Εξαίρεση αποτελούν τα στρώματα 

πετρωμάτων που έχουν υποστεί αναστρο-

φή λόγω ορογενετικών και τεκτονικών κι-

νήσεων τα οποία και δεν ενδιαφέρουν τη γε-

ωαρχαιολογία. ΄Αλλες εξαιρέσεις αποτελούν 

οι πληρώσεις μέσα σε ρωγμές και υπόγεια 

κοιλώματα, που ενίοτε μπορεί να είναι πα-

ράλληλα με τη στρώση των προϋπαρχόντων 

ιζημάτων αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς 

νεότερα αποθετικά γεγονότα.

Αρχή της οριζοντιότητας: Λόγω βαρύτη-

τας τα ιζηματογενή στρώματα τείνουν να 

αποτίθενται οριζόντια ή περίπου οριζόντια. 

Εξαίρεση αποτελούν οι εφήμερες αποθέσεις 

κλιτύων και ορισμένες δελταϊκές αποθέσεις. 

Η διασταυρούμενη στρώση παρόλο που δεν 

ακολουθεί την παραπάνω αρχή εντούτοις 

θεωρείται δομή μέσα σε μεγαλύτερα στρώ-

ματα με οριζόντια ανάπτυξη.

Αρχή της οριζόντιας συνέχειας: Η αρχή αυτή 

δέχεται ότι ένα στρώμα έχει την ίδια ηλικία σε 

κάθε σημείο του, δηλαδή έχει αποτεθεί την ίδια 

στιγμή. Συνέπεια αυτής της αρχής είναι ότι η 

συνέχεια στο χώρο ενός στρώματος δε διακό-

πτεται απότομα αλλά αποσφηνώνεται ομαλά. 

΄Ετσι εάν ένα στρώμα διακόπτεται απότομα θα 

αναζητηθεί η συνέχειά του μετά από τη μορφή 

που εκ των υστέρων δημιουργήθηκε ανάμεσα 

στο στρώμα (π.χ. διάβρωση).

Αρχή των διασταυρούμενων σχέσεων: 

΄Ενα στρώμα που διασχίζει ή κόβει ένα άλλο 

είναι νεότερο από αυτό. ΄Ετσι, για παράδειγ-

μα, μία ρωγμή ή ένας λάκκος είναι πάντα νε-

ότερος από τα εκατέρωθεν στρώματα. Αρχή 

του περιεχομένου υλικού: Ενα στρώμα μπο-

ρεί να περιέχει υλικά παλαιότερα από την 

ηλικία της δημιουργίας του. Αυτό είναι σύ-

νηθες στη περίπτωση των κλαστικών ιζη-

μάτων γιατί τα περισσότερα θραύσματα εξ 

ορισμού προέρχονται από παλαιότερα πε-

τρώματα. Ειδικότερα για την περίπτωση 

αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφά-

λαιο της αρχαιολογικής στρωματογραφίας.

Ο Harris (1989) προτείνει μερικές τρο-

ποποιήσεις στις παραπάνω αρχές. Παρόλα 

αυτά, ενώ οι τρεις πρώτες στρωματογραφι-

κές αρχές (αρχή της υπέρθεσης, της οριζοντι-

ότητας και της πλευρικής συνέχειας) παρα-

μένουν κατά τη γνώμη μου πρακτικά ίδιες, 

εισάγεται ακόμη μια αρχή η οποία καλείται 

αρχή της στρωματογραφικής διαδοχής:

Αρχή της στρωματογραφικής διαδοχής: 

΄Ενα στρώμα (ή γενικότερα δομή) έχει μια 

συγκεκριμένη θέση στην στρωματογραφι-

κή ακολουθία η οποία ορίζεται μόνο από 

τη θέση του ανάμεσα στο κατώτερο στρώ-

μα που βρίσκεται από πάνω του (νεότερο 

στρώμα) και στο ανώτερο που βρίσκεται 

από κάτω του (παλαιότερο στρώμα).

Επιπλέον, ο Harris (1989) εισάγει και την 

έννοια της επαφής (interface) μεταξύ δύο 

δομών ή στρωμάτων. Στην περίπτωση των 

στρωμάτων οι επαφές τους είναι τα όρια 

των στρωμάτων, αλλά στην περίπτωση άλ-

λων δομών είναι οι νοητές επιφάνειες που 

τα περιγράφουν. Για παράδειγμα η επαφή 

ενός τοίχου είναι οι εξωτερικές του επιφά-

νειες. Περαιτέρω επαφή αποτελεί και η επι-

φάνεια που αλλάζει η φάση μιας λιθοδομής 

(ανακατασκευή) ή το περίγραμμα ενός λάκ-

κου, μιας ταφής κλπ. Με αυτό τον τρόπο κα-

ταγράφονται όλες οι επιφάνειες που αποτε-

λούν ανασκαφικά στοιχεία για την ερμηνεία 

τόσο των κατασκευών όσο και των στρωμά-

των αποκτώντας έτσι θέση σε μια στρωμα-

τογραφική ακολουθία.

Βεβαίως οι παραπάνω καινοτομίες 

αποτελούν σύστημα πρακτικής αντιμετώ-

πισης των σύνθετων στρωματογραφικών 

προβλημάτων που απαντούν σε μία ανα-

σκαφή αστικών περιοχών. Βλέπουμε για 

παράδειγμα ότι η αρχή της στρωματογρα-

φικής διαδοχής δε διαφέρει ακριβώς από 

την αρχή της υπέρθεσης (δηλαδή το νεότε-

ρο στρώμα υπέρκειται του παλαιότερου) 

αλλά εισάγεται ένας πρακτικός τρόπος κα-

ταχώρησης του στρώματος στο χώρο όταν 

δεν είναι αμέσως εμφανής η θέση του. Από 

την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι σε με-

γάλους οικισμούς με περίπλοκη αρχιτε-

κτονική είναι πολύ δύσκολο για τους αρ-

χαιολόγους να χρησιμοποιήσουν μόνο τις 
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γενικές αρχές της στρωματογραφίας. Έτσι 

ο Harris προτείνει μία μέθοδο στρωματο-

γραφικής καταγραφής και συσχέτισης, τον 

πίνακα Harris, η οποία μπορεί να βοηθή-

σει σε περιπτώσεις περίπλοκων ανασκα-

φών αστικών περιοχών με πλήθος οικη-

μάτων. Ο «πίνακας Harris» (Harris matrix) 

είναι ένα πλέγμα ίσων τετραγώνων πάνω 

σε ένα φύλλο χαρτί. Κάθε τετράγωνο μπο-

ρεί να αντιστοιχεί σε ένα στρώμα, ή επιφά-

νεια (κατασκευή ή φάση κατασκευής, δά-

πεδο, εστία, τοίχος, κλπ.). Η σχέση μεταξύ 

των τετραγώνων δείχνει τη στρωματο-

γραφική τους θέση. Δηλαδή ένα τετράγω-

νο (στρώμα, ή επαφή) μπορεί να υπέρκει-

ται, υπόκειται, να είναι ισοδύναμο ή να 

μην έχει καμία σχέση με ένα άλλο, πράγ-

μα που σημειώνεται ανάλογα στον πίνακα 

συνδέοντας ανάλογα το τετράγωνο με τα 

διπλανά του. Μόνο αυτές οι τρεις δυνατό-

τητες αναγνωρίζονται στο σύστημα αυτό. 

Το διάγραμμα που δημιουργείται με αυτόν 

τον τρόπο αναπαριστά τη στρωματογρα-

φία μιας αρχαιολογικής θέσης. Ο «πίνακας 

Harris» αποτελεί σίγουρα μία πολύ καλή 

πρακτική για την καταγραφή και την κα-

θημερινή παρακολούθηση της στρωματο-

γραφίας σε αρχαιολογικές θέσεις. Ούτως 

ή άλλως, όμως, στην πράξη δεν αρκεί μια 

αντικειμενική αποτύπωση στο χαρτί, αλλά 

να συνοδεύεται από στρωματογραφική 

ανάλυση που πρέπει και μπορεί να ερμη-

νεύει το τρόπο με τον οποίο τα στρώμα-

τα σχετίζονται μεταξύ τους με ζητούμενο 

το τι σημαίνει αυτό για τη δημιουργία της 

θέσης.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα αρχαιολογικά στρώματα ως προϊόντα 

ενός σύνθετου συνδυασμού ανθρωπογενών, 

φυσικών και μετα-αποθετικών διαδικασι-

ών είναι πολύ δύσκολο να περιγραφούν και 

να ερμηνευθούν στο ύπαιθρο με τον τρόπο 

που μπορεί να γίνει σε μία καθαρά γεωλογι-

κή ακολουθία. Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί 

όλες οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποι-

ούνται ευρέως στην ιζηματολογία (κοκκο-

μετρική ανάλυση, περιεχόμενο οργανικού 

άνθρακα και ανθρακικών, γεωχημικές ανα-

λύσεις ιχνοστοιχείων κλπ.) δεν ήταν πάντα 

δυνατόν στη βάση αυτών των αναλύσεων 

να κατανοηθεί η φύση των αρχαιολογικών 

στρωμάτων και να διακριθούν οι ανθρω-

πογενείς από τις φυσικές διαδικασίες. Πολ-

λά από τα ανθρωπογενή υλικά μεταπίπτουν 

σε φυσικά από τα οποία και αρχικώς προέρ-

χονται. Η ορυκτολογική και χημική σύσταση 

ορισμένων ανθρωπογενών ιζημάτων δε δια-

φέρει από ανάλογες φυσικές αποθέσεις (π.χ. 

η ασβεστιτική στάχτη των καύσεων έχει την 

ίδια χημική και ορυκτολογική σύσταση με 

τις ανθρακικές αποθέσεις). Η υφή των φυ-

σικών ιζημάτων (κοκκομετρία κλπ.) μας δί-

νει πληροφορίες για την ενέργεια του μέσου 

μεταφοράς και απόθεσης. ΄Ομως στην περί-

πτωση των αμιγώς ανθρωπογενών αποθέ-

σεων κάτι τέτοιο δεν υφίσταται μια και τα 

υλικά αυτά εκ των πραγμάτων δεν έχουν δη-

μιουργηθεί από φυσικές διαδικασίες. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, που ισχύει και για τα φυσι-

κά ιζήματα, οι περισσότερες ιζηματολογικές 

μέθοδοι ανάλυσης δε μπορούν να διαχωρί-

σουν τα αποθετικά από τα μετα-αποθετικά 

γεγονότα. ΄Ετσι το ασβεστιτικό τσιμέντο 

που συγκολλάει δευτερογενώς τα ιζήματα 

δε μπορεί να διαχωριστεί από την ασβεστι-

τική στάχτη που περιέχεται πρωτογενώς σε 

μια αρχαιολογική ακολουθία.

Μια σχετικά καινούρια μέθοδος, η μικρο-

μορφολογία εδαφών και ιζημάτων σε αρχαι-

ολογικές αποθέσεις, φαίνεται να μπορεί να 

επιλύσει τις περισσότερες από τις αδυναμί-

ες των ιζηματολογικών αναλύσεων.

Μικρομορφολογία
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φανε-

ρό ότι η μικροσκοπική ανάλυση αδιατά-

ρακτων δειγμάτων από τις αρχαιολογικές 

αποθέσεις (μικρομορφολογία) είναι η πιο 

πρόσφορη μέθοδος για να μελετηθούν και 

να διακριθούν οι ανθρωπογενείς, φυσικές 

και μετα-αποθετικές διαδικασίες που δρουν 

ταυτόχρονα σε ένα αρχαιολογικό στρώμα 

(Courty et al. 1989). Η μικρομορφολογία εί-

ναι αντίστοιχη της πετρογραφίας των ιζη-

ματογενών πετρωμάτων και βασίζεται στις 

ίδιες μικροσκοπικές τεχνικές.

Στην μικρομορφολογία χρησιμοποι-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΑΣ



137

ούνται λεπτές τομές που έχουν αποκοπεί 

από αδιατάρακτα και προσανατολισμέ-

να δείγματα αρχαιολογικών αποθέσεων 

τα οποία έχουν πρώτα συνεκτικοποιηθεί 

με ειδικές ρητίνες χωρίς να διαταραχτεί η 

αρχική εσωτερική δομή. Δηλαδή, καταρ-

χήν αποκόβονται μεγάλα μπλοκ αποθέ-

σεων (π.χ. 30Χ10Χ10 εκ.) από τις αρχαιο-

λογικές ακολουθίες. Εφόσον τα δείγματα 

είναι σαθρά πριν βγουν από την ανασκα-

φική τομή καλύπτονται με γύψο ή κάποιο 

ανάλογο υλικό (π.χ. υδρύαλο) για να τα 

σταθεροποιήσει. Στο εργαστήριο αφότου 

στεγνώσουν εμποτίζονται με ρητίνες χα-

μηλού ιξώδους, συνήθως μέσα σε κενό αέ-

ρος, και στη συνέχεια όταν στερεοποιη-

θούν κόβονται με τροχό δοκίμια για την 

κατασκευή λεπτών πετρογραφιών το-

μών. Οι τομές αυτές κατασκευάζονται με 

σταδιακή αποκοπή και λείανση του δοκι-

μίου, που έχει πρώτα συγκολληθεί πάνω 

σε γυάλινη πλάκα, έως ότου το πάχους 

τους φθάσει τα 30 μικρά. Δηλαδή, το τε-

λικό αντικείμενο της παρατήρησης, οι λε-

πτές τομές, είναι φέτες από την απόθεση 

πάχους 30 μικρών (0,030 χιλιοστών) τις 

οποίες τις μελετούμε σε διερχόμενο φως. 

Κατόπιν με τη βοήθεια διαφόρων τύπων 

μικροσκοπίων, εκ των οποίων το σημα-

ντικότερο είναι το πολωτικό, μελετάται 

τόσο το περιεχόμενο όσο και μικροδομή 

του στο χώρο. Η μικροδομή ή ιστός, δηλα-

δή ο τρόπος που κατανέμονται στο χώρο 

τα υλικά του ιζήματος, είναι διαγνωστι-

κό στοιχείο των συνθηκών συσσώρευσής 

τους και δημιουργίας του στρώματος. Σε 

συνδυασμό με το είδος των υλικών που 

συμμετέχουν είναι δυνατόν να μελετη-

θεί όλη η αποθετική και μετα-αποθετική 

ιστορία του αρχαιολογικού στρώματος 

(Εικόνα). Η μικροσκοπική μελέτη στηρί-

ζεται τόσο στην παρατήρηση με μεγάλες 

μεγεθύνσεις των υλικών του ιζήματος, 

όσο και στις αλλαγές σε συγκεκριμένες 

ιδιότητες του φωτός που παρατηρούνται 

όταν αυτό περάσει μέσα από τα υλικά. Με 

βάση όλες αυτές τις ιδιότητες αναγνωρί-

ζονται τα υλικά και η σχέση μεταξύ τους.

Με τη βοήθεια της μικροσκοπικής ανά-

λυσης της μικροδομής και της μικροστρω-

ματογραφίας είναι δυνατόν να μπορεί να 

περιγραφούν οι αρχαιολογικές αποθέ-

σεις με τρόπο αντικειμενικό και συγκρί-

σιμο για όλες τις θέσεις. Έτσι σε επίπεδο 

οικιστικών φάσεων ο διαχωρισμός εσω-

τερικών (εντός των οικημάτων) και εξω-

τερικών φάσεων και περαιτέρω η διά-

κριση μικροφάσεων (Courty 2001), όπως 

για παράδειγμα δρόμων, αυλών, στά-

βλων, δωματίων και χώρων απορριμμά-

των, φαίνεται να είναι δυνατή (Matthews 

et al. 1997). Για παράδειγμα, μικροσκοπι-

κά υπολείμματα φυσικών ιζηματογενών 

δομών (διαβάθμιση, ταξινόμηση κλπ.) δι-

αφοροποιούν κλειστούς από ανοιχτούς 

χώρους. Επιπλέον μπορούν να μελετη-

θούν με μεγάλη λεπτομέρεια επιφάνει-

ες και δάπεδα χρήσης και να διαπιστωθεί 

κατά πόσο έχουν παραμείνει αδιατάρα-

κτα μετά την εγκατάλειψη της θέσης (βλ. 

Εικ. 1). Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζο-

νται όλες οι διαδικασίες που είναι υπεύ-

θυνες για τη δημιουργία των αποθέσεων 

μιας θέσης καθώς και οι μετα-αποθετικές 

αλλαγές που δίνουν τη τελική εικόνα της. 

Με αυτό τον τρόπο όλα τα αρχαιολογικά 

υλικά και ανθρωπογενή κατάλοιπα (οστά, 

κάρβουνα, σπόροι, φυτόλιθοι κ.ά.) συσχε-

τίζονται μεταξύ τους στο σωστό χρονολο-

γικό πλαίσιο. Επειδή, όμως, η μικρομορ-

φολογία απαιτεί γνώσης μικροσκοπίας, 

ορυκτολογίας και μικροδομής των υλικών 

μόνο κατά περίπτωση, ως παραδείγματα, 

αναφέρονται περιληπτικά μερικά κατα-

νοητά χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα 

κεφάλαια που πραγματεύονται τα αρχαι-

ολογικά ιζήματα και τις ειδικές περιπτώ-

σεις αρχαιολογικών αποθέσεων.
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Εντούτοις είναι χρήσιμο να παρουσια-

στεί μια σύνοψη παραδειγμάτων της συμ-

βολής της μικρομορφολογίας στην ερμηνεία 

των αρχαιολογικών αποθέσεων όπως κατα-

γράφονται από τους Macphail & Goldberg 

(1995). Για παράδειγμα, σημαντικές προ-

σπάθειες έχουν γίνει για να αναγνωριστούν 

και να διακριθούν πρακτικές καλλιέργειας 

(π.χ. Macphail et al. 1987). Η διάκριση χώ-

ρων σταβλισμού, το είδος των ζώων καθώς 

και διάφορες πρακτικές σχετιζόμενες με τον 

καθαρισμό και κάψιμο της κοπριάς μέσα 

από την μικρομορφολογική μελέτη εμφα-

νών και μη υπολειμμάτων κοπριάς αποτε-

λεί επίσης συμβολή στη αρχαιολογική ερμη-

νεία (Courty et al 1991; Macphail et al. 1997, 

Karkanas 2006). Η ανακάλυψη και ερμηνεία 

υπολειμμάτων καύσης ήδη από την απώτα-

τη προϊστορία με τη χρήση μικρομορφολο-

γικών τεχνικών έχει προσφέρει πολλά σε 

ένα θέμα που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 

για την κατανόηση της εξέλιξης της ανθρώ-

πινης συμπεριφοράς (Goldberg & Bar-Yosef 

1998; Karkanas et al. 2007). Σε πολλές περι-

πτώσεις η μικρομορφολογία αναγνώρισε δι-

αδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση των 

χώρων σε οικισμούς, όπως κατασκευή ιδι-

αίτερων δαπέδων από πηλό ανάλογα με το 

χώρο, χώρους απορριμμάτων, διαδικασίες 

συντήρησης των χώρων, παρασκευή και φύ-

λαξη τροφής κ.α. (Matthews 1995, Matthews 
et al. 1997). Ιδιαίτερη συμβολή αποτελεί, 

επίσης, η καταγραφή ενός συνόλου μετα-

αποθετικών διαδικασιών χημικών και βιο-

λογικών που επιδρούν στις αρχαιολογικές 

αποθέσεις των σπηλαίων και αλλοιώνουν 

τα πρωτογενή χαρακτηριστικά των ανθρω-

πογενών αποθέσεων (Karkanas et al. 1999, 

2000, 2002, Karkanas 2001, Shahack-Gross 

et al. 2004).
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Geoarchaeology in its broader de�inition is 

the use of geoscience techniques and concepts in 

solving archaeological problems. Geoarchaeology 

has traditionally been practiced at the landscape/

geomorphic and site level. Landscape-level geo-

archaeology is of regional perspective scale aim-

ing: a) to recognize of how natural and human-

induced processes alter the landscape and b) to 

reconstruct the landscape for understanding site 

locations and distributions. Site-level geoarchae-

ology, on the other hand, is concerned with the 

deposits of an archaeological site, and with what 

people have left behind. It is focused on the forma-

tion processes that built the site and actually deals 

with archaeological sediments sensu stricto.

Archaeological deposits are the complex re-

sult of natural and anthropogenic processes dur-

ing the formation of the site and its consequent 

abandonment. Natural sediments are accumulat-

ing either mechanically, biologically or chemically 

on or near the earth’s surface. Soils are the prod-

uct of biological activity and weathering of sedi-

ment or rock over time. Both sediments and soils 

can contain the remains of the human past. An-

thropogenic processes result in accumulation, 

modi�ication, or reworking of materials on the 

earth’s surface. Examples are burnt remains (ash, 

charcoal, phytoliths etc.), organic remains (dung, 

coprolites etc), and construction materials (mud-

bricks, earthworks, mud and lime �loors, etc.). 

Sediments and stratigraphy provide the ultimate 

context for the archaeological �indings. In contrast 

to landscape geoarchaeology, the study of occupa-

tional deposits demands a non-traditional analy-

sis and approach a so called sedimentary contex-

tual analysis, or micromorphology.

Summary
Introductory concepts of Geoarchaeology
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