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Ας φανταστούμε (ή ας αναπολήσουμε) 
τη στιγμή που ένας άρτι πτυχιούχος αρχαι-
ολόγος βγαίνει για να εργαστεί για πρώτη 
φορά στο πεδίο. Ας λάβουμε επίσης υπόψη 
το γεγονός ότι, τουλάχιστον στη χώρα μας, 
ο νεόκοπος αρχαιολόγος έχει συνήθως στο 
πίσω μέρος του μυαλού του (και η εκπαί-
δευσή του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 
αυτό) την εικόνα των προσεκτικά οριοθετη-
μένων καννάβων μίας συστηματικής ανα-
σκαφής ή την ησυχία ενός απομονωμένου 
οικοπέδου (πρβ. Θέμελης 1985)1. Τίποτε δεν 
τον προετοιμάζει για την εικόνα ενός μηχα-
νικού εκσκαφέα που εργάζεται αδιάκοπα 
απέναντί του, με τις φοβερές του δαγκάνες 
ικανές να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες 
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φθορές σε κάθε μορφής τέχνεργο, ή για το 
ότι ο χώρος της έρευνάς του μπορεί να είναι 
τελείως διαφορετικός σε σχέση με ένα τυπι-
κό γεωτεμάχιο, στη μέση ενός πολυσύχνα-
στου δρόμου ή ακόμη και στη μέση του που-
θενά, γιατί ο δρόμος κατασκευάζεται αυτή 
τη στιγμή. Αυτό είναι και το καλωσόρισμά 
του στον κόσμο των δημόσιων έργων. 

Αν και τα παραπάνω μπορεί να φαντάζουν 
μελοδραματικά στον αναγνώστη, η αλήθεια 
είναι ότι περιγράφουν δύο από τις πολλές 
όψεις μιας πραγματικότητας: α) τουλάχιστον 
στον χώρο των κατασκευών, η χειρωνακτική 
εκσκαφή έχει αντικατασταθεί σχεδόν ολο-
κληρωτικά από την εκσκαφή που πραγματο-
ποιείται με τη βοήθεια χωματουργικών μηχα-
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νημάτων· β) ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αρχαι-
ολόγων απασχολείται πλέον σε δημόσια έργα.

Η διαδικασία της εκσκαφής σηματοδοτεί 
τη μετάβαση από το οικόπεδο ή το γεωτεμά-
χιο στο αρχαιολογικό σκάμμα, ωστόσο δεί-
χνει να αποτελεί μία γκρίζα ζώνη στο σύνολο 
της αρχαιολογικής πρακτικής. Η αρχαιολογι-
κή επιστήμη διεθνώς μοιάζει να εστιάζει στο 
πριν από την εκσκαφή (ο χώρος γενικά) και 
στο μετά από την εκσκαφή (η ανασκαφή), 
αγνοώντας (όσον αφορά τα καθ’ ημάς, μια 
ματιά στον Ν. 3028/02 αρκεί)2 ή ακόμη και 
μιλώντας επιφυλακτικά για την ίδια τη διαδι-
κασία. Στην καλύτερη περίπτωση, η μηχανική 
εκσκαφή λογίζεται ως χρήσιμη και αποδεκτή 
μόνο για την αφαίρεση μη αρχαιοφόρων επι-
χώσεων και για την προετοιμασία του σκάμ-
ματος (Alexander 1970: 49-68; Barker 1983: 
126-36; Drewett 2000β: 598; Roskams 2000: 
93-4; Collis 2004: 38), με ό,τι τεχνικά και με-
θοδολογικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν 
από αυτή την προσέγγιση. Αυτή η ιδιότυπη 
στάση αξίζει να συζητηθεί, καθώς η παρακο-
λούθηση εκσκαφών είναι ίσως η μοναδική 
αρχαιολογική διαδικασία την οποία ο αρχαι-
ολόγος ασκεί όντας ουσιαστικά ανεκπαίδευ-
τος και ταυτόχρονα η εφαρμογή της αποτελεί 
ένα μόνιμο σημείο τριβής τόσο μεταξύ των 
ίδιων των αρχαιολόγων όσο και μεταξύ των 
αρχαιολόγων και των αρχιτεκτόνων, των μη-
χανικών και των εργαζόμενων γενικά σε κα-
τασκευαστικά έργα (Κανίνια 1990: 54-6). 

΄Οσον αφορά αυτά τα τελευταία, είναι πλέ-
ον αποδεκτό ότι αποτελούν σημαντικότατο 
τμήμα της σύγχρονης αρχαιολογικής δραστη-
ριότητας. Χάρη σε αυτά, πολλοί νέοι επιστή-
μονες παίρνουν το βάπτισμα του πυρός στο 
πεδίο, ενώ έργα που εκτείνονται σε μεγάλο εύ-

ρος, όπως η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρό-
μου ή ενός αγωγού φυσικού αερίου, για παρά-
δειγμα, θεωρείται ότι έως ένα βαθμό υποκαθι-
στούν στις μέρες μας τις ανασκαφές μεγάλης 
κλίμακας του παρελθόντος, λόγω της πλη-
θώρας των θέσεων και των δεδομένων που 
αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της κατασκευής 
τους, σύμφωνα με το Europae Archaeologiae 
Consilium (www.e-a-c.org/11-0-Large-Scale-
Excavations.html). Από την άλλη, οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες των έργων αυτών έχουν οδηγήσει 
επιστήμονες όπως ο Ι. Τουράτσογλου να τα 
χαρακτηρίσουν ως πεδία μάχης, καθώς οι 
αρχαιολόγοι μάχονται να διασώσουν τα κα-
τάλοιπα του παρελθόντος αντιμαχόμενοι πι-
εστικά χρονοδιαγράμματα, δύσπιστους μηχα-
νικούς και επικίνδυνα εργοτάξια (Συνάντηση 
Εργασίας 2004 – Πρακτικά: 447-8). 

΄Ετσι, το κείμενο που ακολουθεί απευθύ-
νεται κατά κύριο λόγο στον νέο αρχαιολό-
γο. Αποτελεί μία απόπειρα συγκέντρωσης 
κάποιων βασικών δεδομένων, με σκοπό να 
τον ενημερώσει σχετικά με τη φύση και τις 
δυσκολίες ορισμένων εργασιών, ενώ παράλ-
ληλα ευελπιστεί να του προσφέρει τη δυνα-
τότητα να βελτιστοποιήσει τη μέθοδο της 
δικής του εργασίας· γιατί το μόνο σίγουρο 
πλεονέκτημα που προσφέρει η απασχόληση 
σε έργα αυτού του είδους είναι η πείρα και 
οι γνώσεις που θα αποκομίσει, οι οποίες και 
πιθανότατα θα τον καταστήσουν ικανό να 
εργαστεί με άνεση σε σχεδόν οποιοδήποτε 
πεδίο. Τέλος, το παρόν κείμενο προσδοκά 
να θέσει επί τάπητος ένα ευρύτερο ζήτημα: 
αν η αρχαιολογική έρευνα πεδίου, με τα μέ-
χρι τώρα κεκτημένα εργαλεία της, μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που δημι-
ουργεί η τεχνολογική πρόοδος.

2  Μόλις πρόσφατα, ο Ν 3840/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 15) αναφέρει ως ξεχωριστή διαδικασία την αρχαιολο-
γική παρακολούθηση εργασιών στο πλαίσιο δημόσιων τεχνικών έργων: 

 Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δημόσιων τε-
χνικών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του 
έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Ύπηρεσία Αρχαι-
οτήτων του Ύπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του 
άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι 
κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του [...].



129
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

ΤΑ «ΧΑΝΤΑΚΙΑ» 

Ανάμεσα στα διάφορα δημόσια έργα, 
υπάρχει μία κατηγορία που ξεχωρίζει και 
θα μας απασχολήσει κατά κύριο λόγο στο 
παρόν κείμενο. Περιγράφεται με μία πολύ 
χαρακτηριστική φράση που (τουλάχιστον 
στα καθ’ ημάς) ακούγεται συχνά σε μία συ-
ζήτηση μεταξύ έκτακτων αρχαιολόγων και 
έχει έναν πολύ σαφή αντίκτυπο: οι λέξεις 
«δουλεύω σε χαντάκια» καθιστούν αυτόν 
που θα τις εκστομίσει δέκτη αισθημάτων 
αλληλεγγύης από τους συναδέλφους του, 
ως αναγνώριση του πόσο επίπονη και αντι-
κειμενικά δύσκολη είναι η εργασία του. 

Πιο κομψά, χαντάκια ίσον ορύγματα που 
σκάβονται για να φιλοξενήσουν τα διάφο-
ρα υπόγεια δίκτυα υποδομών (σωληνώσεις 
ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, δί-
κτυα φυσικού αερίου, δίκτυα μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και δίκτυα τηλεπικοινωνι-
ών, δίκτυα οπτικών ινών κλπ.). Ως ορύγματα 
γενικά χαρακτηρίζονται οι εκσκαφές για την 
τοποθέτηση δικτύων κοινής ωφέλειας με μέ-
γιστο πλάτος τα 5 μ. (ΠΕΤΕΠ 2006: 1).

 Κάθε δίκτυο εμφανίζει ξεχωριστές προ-
διαγραφές, από τις διαστάσεις των ορυγμά-
των μέχρι τον εξοπλισμό και τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του. 
΄Ετσι, ένα όρυγμα για την τοποθέτηση δικτύου 
οπτικών ινών έχει συνήθως πλάτος και βάθος 
μόλις λίγων εκατοστών, ένα όρυγμα που θα 
φιλοξενήσει έναν κεντρικό αγωγό ύδρευσης 
μπορεί να έχει πλάτος πάνω από 2 μ. και βά-
θος μέχρι 4 μ., με την κατασκευή του να περι-
λαμβάνει και τη δημιουργία σήραγγας, όπως 
διαπιστώθηκε από εργασίες αυτού του είδους 
που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη (Μπακιρ-
τζής 2004: 332-3), ή μπορεί ακόμη και να εμ-
φανίζει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και να 
φτάνει και σε βάθος 20 μ. και πλάτος αρκετών 
μέτρων, όπως προέκυψε σε εργασίες για την 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην πα-

λιά πόλη της Ρόδου (Κανίνια 1990: 51). Είναι 
προφανές ότι η αρχαιολογική επίβλεψη των 
έργων αυτών θα εμφανίζει τις δικές της ιδιαι-
τερότητες κατά περίπτωση. 

Τα τεχνικά έργα που πραγματοποιούνται 
εντός ορυγμάτων είναι συχνά αρκετά μεγάλης 
κλίμακας, όσο και αν η μορφή τους προϊδεάζει 
για το αντίθετο. Ενδεικτικά, η εκσκαφή ορυγ-
μάτων συνολικού μήκους περίπου 40 χλμ., 
πλάτους 0,80 μ. και μέσου βάθους 3 μ., που 
πραγματοποιήθηκε υπό αρχαιολογική επίβλε-
ψη στο πλαίσιο της κατασκευής δικτύου απο-
χέτευσης για την πόλη των Μεγάρων3, ισοδυ-
ναμεί με την πλήρη εκσκαφή ενός γεωτεμαχί-
ου έκτασης 32 στρεμμάτων σε βάθος 3 μ. 

Η εστίαση σε αυτή την κατηγορία έργων 
δεν είναι τυχαία. Τόσο η διαδικασία της επί-
βλεψης εκσκαφών όσο και η αρχαιολογική 
έρευνα στο πλαίσιο ενός δημόσιου έργου 
εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο εύρος· εκσκα-
φείς χρησιμοποιούνται λ.χ. και στα οικόπε-
δα, ενώ σε πολλά δημόσια έργα η έκταση 
του υπό διαμόρφωση –και υπό επακόλου-
θη ανασκαφική διερεύνηση– χώρου είναι 
ευρύτατη και δεν περιορίζεται σε ένα στε-
νό όρυγμα (η κατασκευή ενός αυτοκινητο-
δρόμου, για παράδειγμα, ή ενός σιδηροδρο-
μικού σταθμού), προσομοιάζοντας σε μία 
τυπική ανασκαφή. Κρίνεται, ωστόσο, ότι η 
αναγωγή από το ειδικό (η εκσκαφή ορυγμά-
των) στο γενικό (η εκσκαφή γενικά) είναι 
πιο χρήσιμη, καθώς στην πρώτη περίπτωση 
όχι μόνο εμφανίζονται όλα τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της διαδικασίας αλλά και πολλές 
ιδιαιτερότητες που αξίζει να αναφερθούν. 

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι τα 
χαντάκια δεν είναι άγνωστα στην αρχαιο-
λογική έρευνα· αποτελούν μια αρκετά κοινή 
ανασκαφική μέθοδο που έχει ως κύριο σκοπό 
τη δειγματοληπτική συγκέντρωση δεδομέ-
νων σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο 
(Drewett 2000α: 636). Πολλοί αρχαιολόγοι 
έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και 

3  ΄Εργο γνωστό και ως Βιολογικός Καθαρισμός Μεγάρων. Επίσημη ονομασία του αρχαιολογικού υποέργου: «Αρ-
χαιολογικές σωστικές ανασκαφές για την κατασκευή του έργου –κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης 
των Μεγάρων– της ΣΑΕ 075/3» Γ΄ ΚΠΣ.
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σε μεγάλη κλίμακα: ο Dörpfeld χρησιμοποίη-
σε την τεχνική κατά τις έρευνές του για την 
εύρεση της ομηρικής Ιθάκης στο Νυδρί της 
Λευκάδας κατά τις αρχές του περασμένου αι-
ώνα· τα πορίσματά του, αν και δεν επιβεβαί-
ωσαν τις προσδοκίες του, έφεραν στο φως 
σημαντικά δεδομένα και κατέδειξαν τις δυ-
νατότητες της μεθόδου (Snodgrass 1987: 18-
24). Ακόμη και στην επίβλεψη της εκσκαφής 
οικοπέδων, που κρίνεται πιο απλή, η πάγια 
πρακτική είναι η διενέργεια δοκιμαστικών 
τομών σε διάφορα σημεία (σχήματος Γ, Η, Ι 
και άλλων), δηλαδή η διάνοιξη ορυγμάτων. 
Ωστόσο, κρίνεται ως μία ιδιαίτερα απαιτη-
τική μέθοδος που προϋποθέτει καλή γνώση 
του αντικειμένου και μεγάλη προσοχή στην 
εφαρμογή της (Roskams 2000: 58-9).

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

΄Οπως ο αρχαιολόγος περιμένει από έναν 
μηχανικό ή έναν χειριστή εκσκαφέα να δεί-
ξει ευαισθησία απέναντι στις αρχαιότητες 
που μπορεί να βρεθούν, έτσι και αυτοί οι 

τελευταίοι εκπλήσσονται ευχάριστα όταν 
έχουν απέναντί τους έναν αρχαιολόγο που 
γνωρίζει έστω κάποια βασικά στοιχεία της 
δουλειάς τους –εξ ου και η ακόλουθη παρά-
θεση ορισμένων από αυτά.

Οι δύο βασικοί τύποι μηχανημάτων εκ-
σκαφής που θα συναντήσει κανείς στα ορύγ-
ματα είναι ο εκσκαφέας ανεστραμμένου 
πτύου (κν. τσάπα, αγγ. backhoe ή excavator) 
και ο φορτωτής-εκσκαφέας (αγγ. backhoe 
loader, κν. JCB, από την εταιρεία κατασκευής 
που τους κατασκεύασε για πρώτη φορά τη 
δεκαετία του 1950).

Οι εκσκαφείς ανεστραμμένου πτύου 
κινούνται πάνω σε ερπύστριες ή είναι ελα-
στικοφόροι. Η εκσκαφή πραγματοποιείται 
μέσω ενός συστήματος που απαρτίζεται 
από τον πρόσθιο ιστό (μπούμα) και έναν αρ-
θρωτό βραχίονα (ή εκσκαπτικό στέλεχος). 
Το ανεστραμμένο πτύο που σκάβει (γνωστό 
επίσης ως κάδος, κουβάς ή κουτάλα) τοπο-
θετείται στο άκρο του στελέχους έτσι ώστε 
να τραβά το φορτίο προς το μηχάνημα, γε-
γονός βολικό για την αρχαιολογική έρευνα 
(Drewett 2000β: 598). Το όλο σύστημα έχει 
ποικίλο μήκος (συνήθως κυμαίνεται περί τα 
6 μ.) και εμφανίζει δυνατότητα περιστρο-
φής 360ο στον κατακόρυφο άξονα (Εικ. 1). 

Οι φορτωτές-εκσκαφείς είναι ελαστικο-
φόροι, έχουν μικρότερο μέγεθος από τα μη-
χανήματα του πρώτου τύπου και ξεχωρίζουν 

Εικ. 1: ΄Ενας ελαστικοφόρος εκσκαφέας ανε-
στραμμένου πτύου (τσάπα), εξοπλισμένος με 
οδοντωτό κάδο. 
Πηγή: Wikipedia Commons
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doosan_
wheeled_excavator.JPG]

Εικ. 2: ΄Ενας φορτωτής-εκσκαφέας επί το έργον. 
Πηγή: Wikipedia Commons
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backhoe_
and_loader.jpg]
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από το ότι μπορούν να επιτελέσουν τη διπλή 
λειτουργία του φορτωτή (χάρη στο συρόμενο 
κάδο που φέρουν στο εμπρόσθιο τμήμα τους) 
και του εκσκαφέα (χάρη στο σύστημα ιστού 
και αρθρωτού βραχίονα που φέρουν στο οπί-
σθιο τμήμα τους). Μπορούν να περιστρέψουν 
το εκσκαπτικό στέλεχός τους παρά μόνο σε 
άξονα 180ο περίπου· επίσης, το σύστημα εκ-
σκαφής τους έχει μικρότερο συνολικό μήκος 
και λιγότερη ισχύ. ΄Ετσι, χρησιμοποιούνται συ-
νήθως ως φορτωτές και προτιμώνται από τους 
εργολάβους ως εκσκαφείς για λιγότερο απαι-
τητικές εκσκαφές που εκτείνονται σε σχετικά 
μικρό πλάτος και βάθος ή σε σημεία όπου ένας 
εκσκαφέας ανεστραμμένου πτύου δεν μπορεί 
να κινηθεί (Δομή 2006, Πάπυρος-Larousse-
Britannica 2007; Καρμίρης 2007) (Εικ. 2).

Οι εκσκαφείς μπορούν να φέρουν ποι-
κιλία εκσκαπτικών εργαλείων· το συνηθέ-
στερο από αυτά είναι η πνευματική σφύρα 
(σφυρί) για τον τεμαχισμό βραχωδών υπο-
στρωμάτων. Οι κάδοι που χρησιμοποιού-
νται έχουν διάφορες διαστάσεις, ενώ το χεί-
λος τους μπορεί να είναι οδοντωτό ή όχι· οι 
εργολάβοι προτιμούν τους οδοντωτούς κά-
δους, που όμως θεωρούνται πιο καταστρε-
πτικοί για τα αρχαία (Roskams 2000: 94), 
χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο. 

Συνοψίζοντας, ο αρχαιολόγος πρέπει να έχει 
στον νου του ότι ένας ελαστικοφόρος εκσκα-
φέας είναι προτιμητέος από έναν ερπυστριο-
φόρο (ο τελευταίος είναι πιο δυσκίνητος και 
η πίεση που ασκεί στο έδαφος είναι εν δυνά-
μει καταστρεπτική), ένα JCB είναι προτιμητέο 
από μία τσάπα (λόγω της πιο περιορισμένης 
και κατά συνέπεια λιγότερο καταστρεπτικής 
ισχύος του). Μηχανήματα άλλου τύπου, όπως 
οι μπουλντόζες, θεωρούνται από ορισμένους 
επιστήμονες ως επιβλαβή και από άλλους ως 
πολύ χρήσιμα (Drewett 2000β: 598-9).

Η ταχύτητα είναι τουλάχιστον το ήμισυ 
του παντός για τα τεχνικά συνεργεία. Από 
προσωπική παρατήρηση, ένα πεπειραμένο 
συνεργείο με μόλις 3 ή 4 άτομα χρειάζεται πε-
ρίπου 45 λεπτά για να σκάψει ένα όρυγμα με 
κάθετα τοιχώματα πλάτους 0,80 μ., βάθους 
3 μ. και μήκους περίπου 7 μ., να τοποθετήσει 

έναν σωλήνα μήκους 6 μ. και να καλύψει το 
σκάμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές (εξαι-
ρείται η ασφαλτόστρωση). Σε μία ημέρα όπου 
η εκσκαφή προχωρά απρόσκοπτα, ένα συνερ-
γείο μπορεί να ολοκληρώσει την τοποθέτηση 
ακόμη και εκατοντάδων μέτρων δικτύου. 

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σε ένα έργο μπορεί 
να απασχολούνται πολλά συνεργεία εκσκα-
φής και ότι κάθε συνεργείο μπορεί να εφαρ-
μόζει το δικό του σύστημα για τη διεξαγωγή 
των εργασιών· η διαφοροποίηση αυτή μπορεί 
να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην αρ-
χαιολογική επίβλεψη όσο και στην οργάνωση 
της επακόλουθης ανασκαφικής διερεύνησης. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Η παρακολούθηση των εκσκαφών απο-
τελεί ούτως ή άλλως ένα ιδιόμορφο κομμάτι 
της αρχαιολογικής πρακτικής, αν και είναι 
αλήθεια ότι η εμπειρία έχει οδηγήσει σε μία 
συστηματοποίηση στον συγκεκριμένο το-
μέα. Από την άλλη, αυτή η (έστω εμπειρική) 
γνώση δεν διδάσκεται συστηματικά, και 
σίγουρα όχι στο πανεπιστήμιο· συνήθως ο 
νέος αρχαιολόγος πρέπει να στηρίζεται στην 
καλή προαίρεση κάποιου πιο πεπειραμένου, 
ο οποίος και θα του δείξει τα βασικά. 

Η μηχανική εκσκαφή είναι ποικιλοτρόπως 
εχθρική προς την ανασκαφική έρευνα. Εκτός 
από την όποια καταστρεπτική της δυνατότη-
τα, αποτελεί μία βίαιη επέμβαση που εκτός 
των άλλων επηρεάζει σημαντικά τη συνοχή 
του εδάφους και συχνά οδηγεί σε ασταθή συ-
μπεριφορά των πρανών. Επιπρόσθετα, οι εκ-
σκαφές ορυγμάτων ξεχωρίζουν λόγω έλλειψης 
χώρου, ύπαρξης εμποδίων και άλλων δικτύων 
κοινής ωφέλειας, υψηλής επικινδυνότητας και 
λόγω πολλών άλλων περιορισμών που πρέπει 
να αντιμετωπίσει ο επιβλέπων. Αυτό φαίνεται 
κυρίως σε έργα εντός του αστικού ιστού: η 
θέση των δικτύων επί του πεζοδρομίου ή του 
οδοστρώματος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και 
στην πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για όσο 
διάστημα ένα όρυγμα παραμένει ανοικτό. Επί-
σης, ένα εργοτάξιο δύναται να απλωθεί σε μία 
ολόκληρη πόλη· πολύ συχνά τα συνεργεία εκ-
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σκαφής καταλήγουν να ανοίγουν μέτωπα σε 
διάφορα σημεία, δημιουργώντας μια χαοτική 
κατάσταση – ιδίως στην περίπτωση που είναι 
αρκετά «άτυχοι» ώστε να αποκαλύπτουν δι-
αρκώς αρχαία. Η προετοιμασία, επομένως, θα 
πρέπει να ξεκινά αρκετά πριν από την επίση-
μη έναρξη ενός έργου. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡξΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι κρατικές 
τεχνικές υπηρεσίες και οι κατασκευαστικές 
εταιρείες συνεργάζονται εδώ και καιρό με 
γνώμονα την εύρεση μιας χρυσής τομής: την 
απρόσκοπτη αρχαιολογική έρευνα, σε συνδυ-
ασμό με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
και του προϋπολογισμού των έργων (Συνά-
ντηση Εργασίας 2004 – Πρακτικά: 472-6). Η 
δομή της Υπηρεσίας έχει βασιστεί σε μεγάλο 
βαθμό στη σωστή εφαρμογή των αρχών της 
σωστικής αρχαιολογίας, που οφείλει άλλω-
στε την ύπαρξή της ως επιστημονικό πεδίο 
στα δημόσια έργα (Dimakopoulos et al. 2001; 
Koukouli-Chrysanthaki 2004; Xeni-Garezou 
2004). ΄Ετσι, πριν την έναρξη των εργασιών 
συντάσσονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ 
των δύο μερών, τα οποία και καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθε-
νός από αυτά. Θα πρέπει, όμως, εδώ να το-
νιστεί ότι τα μνημόνια συντάσσονται κατά 
περίπτωση και πολλές φορές καταλήγουν να 
αποτελούν πεδίο διαπραγματεύσεων. 

Δεδομένου ότι αρκετά έργα τέτοιου εί-
δους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ίσως 
είναι καιρός να τεθούν οι βάσεις για ένα 
πρότυπο μνημόνιο συνεργασίας, βάσει των 
εμπειριών και των γνώσεων που έχουν απο-
κομιστεί. Το πρότυπο αυτό δεν θα πρέπει να 
κάνει μόνο λόγο για γενικές αρχές συνεργα-
σίας, αλλά οφείλει να καλύπτει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες λεπτομέρειες και πα-
ράλληλα να διαθέτει αρκετή ευελιξία για να 

προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίσταση4. 
Είναι αδήριτη ανάγκη να βρεθεί ένας συγκε-
κριμένος «ρυθμός» μεταξύ της προόδου των 
έργων και της αρχαιολογικής έρευνας που 
θα είναι φιλικός και προς τον πολίτη. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Οι εκσκαφές στο πλαίσιο ενός δημόσιου 
έργου γενικότερα παρουσιάζουν πολλές δυ-
σκολίες σε σύγκριση με μία τυπική ανασκαφή. 
Οι ρυθμοί της εργασίας επιβάλλονται από άλ-
λους, οι αυξημένες πιθανότητες καταστροφής 
αρχαιοτήτων ισοδυναμούν με περισσότερες 
ευθύνες, ο επιβλέπων είναι περισσότερο εκτε-
θειμένος σε κινδύνους ή στις καιρικές συνθή-
κες και οι συχνές υπερωρίες οδηγούν σε επα-
κόλουθη πτώση της απόδοσής του. Η συστη-
ματοποίηση, επομένως, κρίνεται αναγκαία.

Συνήθως κατά την επίβλεψη εφαρμόζε-
ται η αρχή «ένας επιβλέπων ανά μηχάνημα». 
΄Εχει, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι είναι πιθανόν 
(και ατυχές ταυτόχρονα) να ισχύσει το «ένας 
επιβλέπων για δύο μηχανήματα» ή η πλήρωση 
της θέσης του επιβλέποντος από ανειδίκευτο 
προσωπικό (Συνάντηση Εργασίας 2004 – 
Πρακτικά: 477-84). Η ύπαρξη ενός συνεργείου 
δύο ατόμων (αρχαιολόγος και εργάτης ή δύο 
αρχαιολόγοι) ανά μηχάνημα είναι πιθανότατα 
και η πιο αποτελεσματική μέθοδος (Wendorf 
1962: 48-57). Η πιο εμπεριστατωμένη επίβλε-
ψη, η δυνατότητα διενέργειας διαφόρων ερ-
γασιών (σήμανση, περισυλλογή, καταγραφή) 
δίχως να διακόπτεται η επίβλεψη, η δυνατό-
τητα σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού 
στο αντικείμενο, με την τοποθέτηση ενός 
έμπειρου και ενός άπειρου επιβλέποντα στο 
ίδιο συνεργείο και η αυξημένη δυνατότητα 
επιτόπου αξιολόγησης των ευρεθεισών αρχαι-
οτήτων και διευκόλυνσης στην προετοιμασία 

4  Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 (όταν το παρόν κείμενο βρισκόταν στη φάση των διορθώσεων) η Επιτροπή 
Μεγάλων ΄Εργων και Υποδομών αποφάσισε την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας για τα 
μεγάλα δημόσιου χαρακτήρα έργα. Το μνημόνιο αυτό υπεγράφη από τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων· οι γενικές αρχές του μοιάζουν να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα όσα 
μνημονεύονται εδώ.
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του σκάμματος για ανασκαφή αποτελούν τα 
κυριότερα πλεονεκτήματα. 

Η συστηματοποίηση, ωστόσο, δεν στα-
ματά εδώ. Δεδομένου ότι ο επιβλέπων μπο-
ρεί να είναι αποκομμένος από τη βάση του, 
καθώς συχνά εργάζεται σε ένα ουσιαστικά 
κινούμενο εργοτάξιο, θα πρέπει να μεριμνή-
σει για τον επαρκή εξοπλισμό του. 

Ο επιβλέπων μπορεί να κάνει επαρκώς 
τη δουλειά του έχοντας μαζί του μετροται-
νία, μικροεργαλεία καθαρισμού (τρίγωνο ή 
ηλεκτρολογικό μυστρί, σκουπάκι), ένα σπρέι 
έντονου χρώματος, σακούλες και καρτελάκια 
καταγραφής για την περισυλλογή ευρημάτων· 
είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κατεβεί 
εντός του ορύγματος, στο σημείο όπου βρέ-
θηκαν αρχαία, και να επιδοθεί σε μία προκα-
ταρτική έρευνα, πείθοντας ταυτόχρονα τους 
«άπιστους Θωμάδες» των συνεργείων εκσκα-
φής. Θα πρέπει επίσης να προβεί στη σήμαν-
ση των αρχαιοτήτων που έχουν βρεθεί, ιδίως 
στην περίπτωση που αυτά τα τελευταία έχουν 
καλυφθεί για κάποιο λόγο (σπρέι χρησιμοποι-
ούν για δικούς τους λόγους τα συνεργεία εκ-
σκαφής και οι τοπογράφοι, επομένως θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα ή 
κάποιο διαφορετικό σύστημα σήμανσης).

Η φωτογραφική μηχανή αναφέρεται ξεχω-
ριστά, γιατί πιθανότατα αποτελεί το εκ των 
ων ουκ άνευ εργαλείο για τον επιβλέποντα 
(Barker 1983: 139-40). Η σημασία της έχει να 
κάνει εξίσου με την καθαυτό φωτογράφιση 
των αρχαιοτήτων όσο και με το ότι αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο τεκμηρίωσης γενικό-
τερα: ο επιβλέπων έχει αδιάσειστες αποδείξεις 
σε περίπτωση καταστροφής αρχαιοτήτων ή 
ελλιπούς τήρησης των μέτρων ασφαλείας εν 
απουσία του. Η ψηφιακή φωτογραφική μηχα-
νή είναι πιο εύχρηστη από μία συμβατική, κα-
θώς οι φωτογραφίες είναι άμεσα προσβάσιμες 
και δεν τίθεται θέμα επάρκειας φιλμ. Επίσης, 
στα ορύγματα είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί 
κανείς μηχανή με δυνατότητα ζουμ και όχι με 
σταθερό φακό: οι σταθεροί φακοί εστιακής 
απόστασης 50 mm προσφέρουν τις μικρότερες 
οπτικές αλλοιώσεις, ωστόσο το μικρό πλάτος 
και το μεγάλο βάθος των ορυγμάτων σε συν-

δυασμό με τις περιορισμένες δυνατές θέσεις 
λήψεως απαιτούν μεγάλη εμπειρία από τον 
φωτογράφο (Matthews 1968: 60-8). Λόγω των 
πιθανότατα έντονων φωτοσκιάσεων εντός 
ενός ορύγματος, τέλος, το έγχρωμο φιλμ ίσως 
και να είναι προτιμότερο από το ασπρόμαυρο.

Ο αρχαιολόγος που επιβλέπει μια εκσκαφή 
έχει αρκετά να κάνει, ασχέτως του αν βρίσκει 
αρχαία ή όχι. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορί-
ες που προκύπτουν από αυτή τη φαινομενικά 
άχαρη εργασία –από την εύρεση και τον κα-
θορισμό νέων θέσεων μέχρι τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για το γεωλογικό υπόβαθρο 
της υπό έρευνα περιοχής και τη διάσωση ση-
μαντικών τεχνέργων. Οι εκσκαφές ορυγμά-
των σε έργα μεγάλης κλίμακας ισοδυναμούν 
με τη διενέργεια μιας δοκιμαστικής τομής ή 
με την αφαίρεση μαρτύρων σε ένα οικόπεδο 
που μπορεί να έχει ακόμη και το μέγεθος μίας 
ολόκληρης πόλης, εξ ου και είναι απαραίτητη 
η καταγραφή της στρωματογραφίας (έστω 
και κατά προσέγγιση) σε συνδυασμό με την 
περισυλλογή κινητών ευρημάτων (Drewett 
2000α: 636). Ορισμένοι υπεύθυνοι αρχαιολό-
γοι επιμένουν στο να τηρούνται ξεχωριστά 
ημερολόγια εκσκαφών, μέθοδος που πιθανό-
τατα είναι πιο πρόσφορη –η αναλυτική περι-
γραφή των πεπραγμένων μίας εκσκαφής βο-
ηθά και στην πιο γλαφυρή εικόνα του έργου 
στα μάτια του μελλοντικού μελετητή.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ

Είναι περιττό να αναφέρει κανείς ότι σε 
εργασίες αυτού του τύπου απαιτείται ιδι-
αίτερη προσοχή. Οι κανονισμοί ασφάλειας 
στα εργοτάξια πρέπει να τηρούνται ρητά και 
είναι εύκολο να τους βρει κανείς στην ιστο-
σελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – 
http://elinyae.gr/el/index.jsp). Κατά την εκ-
σκαφή ορυγμάτων ο επιβλέπων δεν έχει τη 
δυνατότητα πλήρους κατόπτευσης του υπό 
εκσκαφή χώρου (καθώς ουσιαστικά βρίσκε-
ται εκτός του χώρου που σκάπτεται), ενώ 
κινείται διαρκώς ανάμεσα σε χωματουργικά 
μηχανήματα –υπάρχουν επίσης πολλές εστίες 
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κινδύνων, από τα σαθρά πρανή μέχρι την πι-
θανή αστοχία του μηχανικού εξοπλισμού. Θα 
πρέπει να αλλάζει συχνά θέσεις παρατήρη-
σης, κινούμενος μετρημένα και με τρόπο που 
δεν θα εμποδίζει την εκσκαφή· ένας χρήσιμος 
πρακτικός κανόνας λέει ότι κατά την επίβλε-
ψη πρέπει κανείς να στέκεται πιο μπροστά 
από το μηχάνημα, σε απόσταση μεγαλύτερη 
από τη μέγιστη ακτίνα του εκσκαφικού στε-
λέχους. ΄Ενας επιβλέπων που κινείται στο ερ-
γοτάξιο απερίσκεπτα αποτελεί πιθανή πηγή 
κινδύνων, δυσχεραίνοντας παράλληλα τη 
συνεργασία του με τα τεχνικά συνεργεία.

Ο αρχαιολόγος επιβλέπει, άρα χρησιμοποι-
εί τα μάτια του –όμως αυτό από μόνο του δεν 
αρκεί απαραίτητα. Μπορεί, ωστόσο, να ακού-
σει την επαφή του εκσκαπτικού στελέχους με 
κάποια κατασκευή που δεν είναι ακόμη ορατή 
ή ακόμη και να τη νιώσει (κατά την επαφή του 
εκσκαπτικού στελέχους με έναν εγκάρσιο τοί-
χο, για παράδειγμα, η δόνηση μπορεί να γίνει 
αισθητή μέχρι την επιφάνεια). Είναι δυνατόν 
επίσης να δει και να ακούσει και άλλα πράγμα-
τα: τυχόν αλλαγή στη συμπεριφορά των χειρι-
στών υποδεικνύει ότι νιώθουν στα χειριστήρια 
που κρατούν την επαφή με κάποιο θαμμένο 
αντικείμενο, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο 
προσεκτικοί· επίσης, όταν τα υδραυλικά συ-
στήματα ενός εκσκαφέα υφίστανται ισχυρή 
πίεση λόγω αντίστασης, βγάζουν έναν χαρα-
κτηριστικό ήχο ή ένα ειδικό ηχητικό σήμα που 
προειδοποιεί τον χειριστή. ΄Οσο παράδοξο και 
αν ακούγεται, οι τελευταίες μέθοδοι μπορούν 
να αποβούν πολύ αποτελεσματικές.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ; 

Ο επιβλέπων πολύ σύντομα θα διαπιστώ-
σει ότι οι χειριστές μηχανημάτων δεν σκά-
βουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και, παραφρά-
ζοντας τον R. E. M. Wheeler, δεν υπάρχει ένας 
σωστός τρόπος εκσκαφής, αλλά υπάρχουν 
πολλοί λάθος τρόποι, όπως επίσης υπάρχουν 
και τρόποι που είναι σωστοί για την ομαλή 
συνέχιση ενός έργου αλλά όχι και για τα αρ-
χαία.

Υπάρχει μία προσέγγιση που μοιάζει να 
είναι και η πλέον φιλική προς τα αρχαία, αν 
και πιο αργή σε σχέση με τον επιθυμητό ρυθ-
μό εκσκαφής για τα τεχνικά συνεργεία. Και, 
στην περίπτωση διατύπωσης παραπόνων για 
καθυστέρηση, ο επιβλέπων μπορεί κάλλιστα 
να υπενθυμίσει ότι την ίδια ακριβώς μέθοδο 
εφαρμόζουν τα συνεργεία όταν σκάβουν σε 
σχετικά μικρό βάθος (στο πρώτο 1-1,5 μ.) και 
πρέπει να προσέχουν για προϋπάρχοντα κοι-
νωφελή δίκτυα: ένας ευσυνείδητος χειριστής 
εκσκαφέα υπακούει στις οδηγίες που του δί-
νουν οι συνάδελφοί του· οργώνει προσεκτι-
κά το χώμα με τα δόντια του κάδου, σκάβει 
προσεκτικά και με σταθερή ταχύτητα, στον 
οριζόντιο άξονα και σε μήκος 3-4 μέτρων, 
πάσα ορισμένων εκατοστών, μέχρι να σιγου-
ρευτεί ότι δεν βρίσκει εμπόδια.

Εξίσου σημαντικό για τον επιβλέποντα 
είναι να καταλάβει ποιος ΔΕΝ είναι ο σω-
στός τρόπος εκσκαφής. Επομένως:

Δεν πρέπει να επιτρέπει άτσαλες και σπα-− 
σμωδικές κινήσεις του εκσκαφέα, ακόμη 
και αν δεν σχετίζονται άμεσα με την εκ-
σκαφή, αυτές υποδεικνύουν είτε έναν 
ανεπαρκή χειριστή είτε έναν χειριστή που 
προσπαθεί να παραπλανήσει τον αρχαιο-
λόγο που επιβλέπει.
Δεν πρέπει να επιτρέπει ακανόνιστο σκά-− 
ψιμο, με τον χειριστή να ανοίγει τυχαία 
γουβώματα και σπηλαιώσεις στα πρανή.
Δεν πρέπει να επιτρέπει απότομες κινή-− 
σεις που επαναλαμβάνονται στο ίδιο ση-
μείο, ιδίως στην περίπτωση όπου ο κάδος 
έχει έρθει σε επαφή με κάποιο εμπόδιο 
που δεν είναι ακόμη ορατό.
Δεν πρέπει να επιτρέπει την κάλυψη ήδη − 
σκαμμένων τμημάτων με χώμα. Ορισμέ-
νοι χειριστές νομίζουν ότι με αυτόν τον 
τρόπο κρύβουν κάτι που πιθανότατα 
έχουν αποκαλύψει.
Δεν πρέπει να επιτρέπει την κατά κόρον συ-− 
μπίεση του εδάφους με το επίπεδο τμήμα 
του κάδου, καθώς η δύναμη του μηχανήμα-
τος είναι ικανή να προξενήσει φθορές και με 
αυτόν τον τρόπο (να θραύσει την καλυπτή-
ρια πλάκα ενός τάφου, για παράδειγμα).
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Τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι από-
λυτο. Ο κάθε επιβλέπων μπορεί να κρίνει 
ποιοι χειριστές ανταποκρίνονται ή όχι στα 
κριτήρια που ο ίδιος θα θέσει και να τους 
αντιμετωπίζει ανάλογα. 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η εύρεση αρχαιοτήτων σε μία εκσκαφή 
δεν αποτελεί το τέλος αλλά την αφετηρία μιας 
σειράς απαραίτητων ενεργειών. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι, εκτός από την όσο δυνατόν 
μικρότερη φθορά στον αρχαιοφόρο ορίζοντα, 
ο επιβλέπων έχει να μεριμνήσει και για την 
όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη ανασκαφική 
εργασία που θα ακολουθήσει. Δεν πρέπει να 
λησμονείται το ότι πολλές φορές οι συνθήκες 
δεν επιτρέπουν απαραίτητα ούτε την άμεση 
ανασκαφική διερεύνηση ενός σημείου ούτε την 
ανασκαφή από τον ίδιο αρχαιολόγο που παρα-
κολούθησε την εκσκαφή. Και οι δυσκολίες δεν 
σταματούν με την ανασκαφή: εξαιτίας των πε-
ριορισμένων διαστάσεων πολλών ορυγμάτων 
(όπως της ύδρευσης ή της αποχέτευσης. για το 
ελάχιστο πλάτος των ορυγμάτων, βλ. ΠΕΤΕΠ 
2006: 2-4) που χωρούν έναν και μόνο εργάτη 
στο πλάτος, η αποχωμάτωση δεν είναι εύκολη 
κατά τις εργασίες σε μεγάλα βάθη, ενώ υπάρχει 
και πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, δεδομένου ότι εντός του αστικού ιστού 
συχνά οι εργασίες πραγματοποιούνται επί του 
οδοστρώματος. 

Οι αποφάσεις που ο επιβλέπων καλείται 
να λάβει κατά την εύρεση αρχαιοτήτων δεν 
είναι λίγες. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ορί-
σει όσο καλύτερα γίνεται την περιοχή που θα 
δεσμευτεί για ανασκαφική έρευνα. Επειδή 
πολλές φορές τα τεχνικά συνεργεία παρα-
τούν (εν θερμώ) την εκσκαφή κυριολεκτικά 
στη μέση, με αποτέλεσμα ορισμένες αρχαι-
ότητες να αποκαλύπτονται τμηματικά ως 
προς την έκταση που καταλαμβάνουν μέσα 
στο όρυγμα (Κανίνια 1990: 56), θα πρέπει να 
ζητείται η κατά το δυνατόν πληρέστερη απο-
κάλυψή τους για το καλό της έρευνας αλλά 
και της απρόσκοπτης συνέχισης του έργου. 

Ενδείκνυται η αφαίρεση των τυχόν πε-

σμένων χωμάτων (που ουσιαστικά βρί-
σκονται πλέον εκτός συγκειμένου) και των 
χαλαρών επιχώσεων που είναι επικίνδυνες 
για τα ανασκαφικά συνεργεία που θα ερ-
γαστούν μέσα στα σκάμματα· πιθανότατα 
είναι και πιο ορθή από επιστημονικής άπο-
ψης, καθώς το υπό διερεύνηση σκάμμα μένει 
με όσο το δυνατόν λιγότερο διαταραγμένες 
επιχώσεις. Ακόμη και η μηχανική καθετο-
ποίηση των παρειών μέχρι το επίπεδο που 
έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες, ιδίως στην 
περίπτωση που δεν βλάπτονται σημαντικά 
τέχνεργα ή κατασκευές, μπορεί να αποτε-
λεί μία θεμιτή διαδικασία: εκτός από το ότι 
προσφέρει ασφάλεια και πολύτιμο χώρο 
μέσα στα στενά ορύγματα, η καθετοποίηση 
λειτουργεί σαν οδηγός για την οριοθέτηση 
της μετέπειτα ανασκαφής, προσφέρει μια 
πιο καθαρή εικόνα του σκάμματος και απο-
τελεί μία εργασία που κρατά λίγα λεπτά, 
ενώ όταν πραγματοποιείται χειρωνακτικά 
μπορεί να διαρκέσει ώρες, ακόμη και ημέρες 
(εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω 
απόψεις αποτελούν απλά μία προσέγγιση 
και όχι τον κανόνα· θα ήταν ευχής έργον αν 
η επιστημονική κοινότητα συζητούσε πιο 
επισταμένα το όλο ζήτημα και κατέληγε σε 
μία ευρέως αποδεκτή μέθοδο). ΄Αλλωστε, 
ο επιβλέπων μπορεί να προχωρήσει στην 
περισυλλογή κινητών ευρημάτων από τις 
παραπάνω διεργασίες (τα οποία και θα κα-
ταγραφούν ξεχωριστά) και να υποβοηθήσει 
τον ανασκαφέα που θα ακολουθήσει.

Ακολούθως, ο επιβλέπων θα πρέπει να 
καθορίσει στο συνεργείο εκσκαφής το μέχρι 
πού μπορεί να προχωρήσει με τη δική του 
εργασία, δηλαδή με την τοποθέτηση του δι-
κτύου. Η εγγύτητα αυτού του τελευταίου με 
τον χώρο ανασκαφής αντενδείκνυται, αν και 
είναι πιθανή. Επομένως, για να εξασφαλίσει 
την απρόσκοπτη εργασία του ανασκαφικού 
συνεργείου, ο επιβλέπων θα πρέπει να αφή-
σει αρκετό ελεύθερο χώρο στα δύο άκρα 
του τμήματος υπό ανασκαφή. Ο χώρος καλό 
θα ήταν να έχει μήκος τόσο, όσο και το μέ-
γιστο βάθος της εκσκαφής (αν αυτό είναι 3 
μ., τότε η απόσταση από το όριο του χώρου 
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ανασκαφής θα πρέπει να είναι 3 μ. κ.ο.κ.). Βέ-
βαια, είναι πιθανό (και εφικτό) για ένα ανα-
σκαφικό συνεργείο να εργαστεί και σε πιο 
περιορισμένο χώρο· συχνά, όμως, οι εργάτες 
καταλήγουν να σκάβουν όχι για χάρη της διε-
ρεύνησης, αλλά γιατί πρέπει να κάνουν χώρο 
ώστε να εργαστούν αξιοπρεπώς.

Κατόπιν πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 
απόρριψη των επιχώσεων που θα αφαιρεθούν 
ανασκαφικά, καθώς και για την ασφαλή πρό-
σβαση του προσωπικού. Αν οι σωροί του χώ-
ματος αποτίθενται δίπλα στο όρυγμα (όπως 
συνήθως γίνεται τόσο από τους εργολάβους 
όσο και από τους αρχαιολόγους), θα πρέπει να 
απέχουν τουλάχιστον 0,60 μ. από τα όριά του, 
όπως ορίζει και η νομοθεσία (ΠΕΤΕΠ 2006: 7). 
Επιπρόσθετα, ο επιβλέπων πρέπει να λάβει 
υπόψη ότι ο όγκος τους θα αυξηθεί επικίν-
δυνα με την ανασκαφή, επομένως μπορεί να 
ζητήσει από τον εκσκαφέα να προχωρήσει σε 
μία πρόχειρη διαμόρφωσή τους. 

Σε ένα τουλάχιστον από τα άκρα του 
ορύγματος θα ήταν καλό να δημιουργηθεί 
ένας κεκλιμένος διάδρομος πρόσβασης (δίκην 
ράμπας), για την απρόσκοπτη πρόσβαση του 
ανασκαφικού συνεργείου στον χώρο. Αυτή 
μπορεί να δημιουργηθεί είτε με την πάκτωση 
του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για το 
κλείσιμο του ορύγματος μέχρι ένα σημείο ή 
με την προσεκτική αφαίρεση επιχώσεων που 
θα ερευνηθούν αργότερα. Μολονότι τα συνερ-
γεία εκσκαφής θεωρούν ότι τα παραπάνω δεν 
αποτελούν δουλειά τους, θα πρέπει να τονιστεί 
από τον επιβλέποντα ότι αυτές οι ολιγόλεπτες 
εργασίες αποβαίνουν σε συμφέρον τους, κα-
θώς έτσι η ανασκαφή που θα ακολουθήσει θα 
πραγματοποιηθεί δίχως πολλά απρόοπτα και, 
κατά συνέπεια, με ταχύτητα.

Τέλος, ο επιβλέπων θα πρέπει να με-
ριμνήσει για την περίφραξη και τη λήψη 
των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται 
(όπως π.χ. οι αντιστηρίξεις), για τη σήμανση 
των αρχαιοτήτων, την πρόχειρη καταγραφή 
τους, την ενημέρωση των υπευθύνων και τη 
διατύπωση προτάσεων, ανάλογα με τις εκά-
στοτε ιδιαιτερότητες. 

΄Αν τα παραπάνω φαντάζουν στον ανα-

γνώστη υπεραναλυτικά, ας σημειωθεί εδώ ότι 
οι ανασκαφές σε ορύγματα θεωρούνται ως οι 
πιο επικίνδυνες εργασίες πεδίου, καθώς εμ-
φανίζουν διεθνώς και τα περισσότερα θανα-
τηφόρα ατυχήματα (Drewett 2000α: 636).

ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ

Η πνευματική σφύρα (σφυρί) χρησιμοποι-
είται συνήθως για την αφαίρεση συμπαγούς 
βράχου ή συμπαγών νεότερων κατασκευών 
(θεμελιώσεις, δεξαμενές ή βόθροι κ.ά.). Συνή-
θως οι εκσκαφές αυτού του τύπου θεωρούνται 
ασφαλείς· σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, 
μπορεί να πραγματοποιούνται εργασίες σε ση-
μεία όπου είναι πολύ πιθανόν ένα βραχώδες 
υπόστρωμα να κρύβει ενδείξεις ανθρώπινης 
δραστηριότητας (λαξεύσεις και ποικίλες άλλες 
διαμορφώσεις) ή να υπάρχουν ανέπαφες αρ-
χαιότητες κάτω από τις προαναφερθείσες κα-
τασκευές του πρόσφατου παρελθόντος.

Κατά τις εργασίες αυτού του τύπου 
υπάρχουν αναγκαστικά στο εργοτάξιο δύο 
εκσκαφείς, ένας με σφυρί και ένας με κάδο, 
που θα πραγματοποιεί την αποχωμάτωση. 
Ο επιβλέπων θα πρέπει να ζητά από τον δεύ-
τερο εκσκαφέα να αφαιρεί όσο το δυνατόν 
περισσότερη μαλακή επίχωση μπορεί, κατό-
πιν θα καθαρίζει μέχρι την αποκάλυψη του 
βράχου (η ύπαρξη ενός μικρού ανασκαφι-
κού συνεργείου ενδείκνυται) και μόνο τότε 
θα επιτρέπει στο μηχάνημα με το σφυρί να 
εργαστεί. Οι τυχόν παραβιάσεις χώματος 
στο βραχώδες υπόστρωμα αποτελούν και 
τη συνηθέστερη ένδειξη για την ύπαρξη αρ-
χαιολογικών καταλοίπων.

ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΣΕΙΣ

Οι διατρήσεις (ή ξετρυπήματα ή ξετρύ-
πια) αποτελούν μία τεχνική εργασία ιδιαίτε-
ρης δυσκολίας. Στην ουσία έτσι ονομάζεται 
το σκάψιμο μίας μικρής σήραγγας κάτω από 
εμπόδια που τα συνεργεία εκσκαφής θέ-
λουν να αποφύγουν (συνήθως υπερκείμενα 
δίκτυα). Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον εστι-
άζεται σε δύο επιμέρους σημεία: το πρώτο 
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έχει να κάνει με την τυχόν εύρεση αρχαιοτή-
των κατά τη διάρκεια μίας διάτρησης και το 
δεύτερο με την «αποφυγή» αρχαιοτήτων.

Στην πρώτη περίπτωση, η πλήρης απο-
κάλυψη των αρχαιοτήτων και η μέθοδος ερ-
γασίας αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει 
να συζητηθούν ακόμη και κατά την κατάρ-
τιση του μνημονίου συνεργασίας, λόγω της 
πληθώρας ζητημάτων τεχνικής φύσεως που 
ανακύπτουν. Η δεύτερη περίπτωση έχει να 
κάνει κυρίως με τις ήδη ανασκαφείσες αρ-
χαιότητες, όταν δίνεται η άδεια στα τεχνικά 
συνεργεία να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
τους και να προχωρήσουν στην τοποθέτηση 
του δικτύου δίχως παράλληλα να καταστρέ-
ψουν τα αρχαία, αν αυτό είναι εφικτό.

Και στις δύο περιπτώσεις ο επιβλέπων 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ανα-
λαμβάνοντας και ο ίδιος την πλήρη καθοδή-
γηση του εκσκαφέα, αν το κρίνει απαραίτη-
το. Η διάτρηση θα πρέπει να γίνεται με προ-
σοχή και αρκετά πιο κάτω από την έδραση 
των αρχαιοτήτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
η φθορά τους (Μπακιρτζής 2004: 332-33).

Καταχώσεις μπορεί να πραγματοποιη-
θούν πριν καν ανασκαφεί ένα σημείο όπου 
έχουν βρεθεί αρχαιότητες, για πληθώρα λό-
γων και κυρίως σε εργασίες εντός αστικού 
ιστού: η αποσυμφόρηση του κυκλοφορια-
κού φόρτου ή η υποχρεωτική επιδιόρθωση 
βλαβών σε υπερκείμενα δίκτυα είναι μόνο 
δύο από αυτούς. Μία επαρκής μέθοδος πρό-
χειρης κατάχωσης περιλαμβάνει την κάλυ-
ψη του υπό έρευνα χώρου με γαιοΰφασμα 
και κατόπιν με ένα ικανού πάχους στρώμα 
ψιλής άμμου που μπορεί να βρεθεί επί τό-
που στο εργοτάξιο. Η άμμος θα λειτουργή-
σει επιπρόσθετα ως σήμανση κατά την απο-
κάλυψη. Κατόπιν, η κάλυψη θα ολοκληρω-
θεί με ό,τι αδρανές υλικό υπάρχει εύκαιρο 
(χώμα από την εκσκαφή ή χαλίκι 3Α), αρκεί 
να μην χρησιμοποιηθούν ευμεγέθεις πέτρες: 
κατά τη συμπύκνωση, είναι πιθανόν να προ-
ξενήσουν φθορές στα αρχαία. Η σήμανση 
του σημείου με σπρέι επί του οδοστρώμα-
τος ή επί των κρασπέδων του πεζοδρομίου 
κρίνεται απαραίτητη.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
 ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αν και τα εργοτάξια προδιαθέτουν για 
απότομη συμπεριφορά, αυτή δεν είναι απα-
ραίτητη. Οι διαφωνίες μπορεί να βρίσκονται 
στην ημερήσια διάταξη, όμως η αλήθεια είναι 
ότι ο αρχαιολόγος επιτυγχάνει περισσότερα 
όταν κάνει τις υποδείξεις του με ηρεμία, στα-
θερότητα απόψεων και σαφήνεια. Θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του πα-
ρέχει ο νόμος με γνώση και φειδώ, ενώ καλό 
θα ήταν να επιδεικνύει δεκτικότητα στις προ-
τάσεις που του κάνουν άνθρωποι με πείρα σε 
τεχνικά έργα ή με γνώση της υπό έρευνα πε-
ριοχής (Roskams 2000: 94). Δεν θα πρέπει να 
είναι αδιάφορος απέναντι σε προβλήματα ή 
σε επικείμενους κινδύνους, για τους οποίους 
και οφείλει (ηθικά, τουλάχιστον) να ενημε-
ρώνει όταν τους αντιλαμβάνεται.

΄Οσο και αν τα παραπάνω φαντάζουν 
αυτονόητα, η αλήθεια είναι πως το ηθικό 
κομμάτι της διαδικασίας δεν έχει τύχει της 
προσοχής που θα έπρεπε. Σε παλαιότερες 
εποχές, η ηθική της αρχαιολογίας πεδίου πε-
ριοριζόταν στην τήρηση της ιεραρχίας και 
των κανόνων διεξαγωγής της ανασκαφής 
(ενδεικτικά βλ. Joukowsky 1980). Στις μέρες 
μας, όπου η ηθική του λειτουργήματος απα-
σχολεί πλέον αρκετούς μελετητές, το κυριό-
τερο βάρος πέφτει σε ζητήματα σχετικά με 
τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευ-
νας· η ηθική της έρευνας πεδίου απασχολεί 
πολύ λίγους (Hardesty 2003: 201-12).

Η διαπίστωση αυτή αποκτά ειδικό βάρος, 
δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρχαι-
ολόγοι που απασχολούνται σε σωστικές έρευ-
νες (κατά συνέπεια και σε δημόσια έργα) έχουν 
δεχτεί δριμεία κριτική για τη δουλειά τους, του-
λάχιστον στο εξωτερικό: έχει διατυπωθεί πολ-
λές φορές η άποψη ότι η εργασία τους δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί υψηλού επιπέδου. Στην 
καλύτερη περίπτωση, αυτή η χαμηλή απόδοση 
οφείλεται στους φρενήρεις ρυθμούς και στις 
έντονες πιέσεις που δέχονται οι αρχαιολόγοι 
στο πλαίσιο ενός δημόσιου έργου, στη χειρότε-
ρη οφείλεται ακόμη και σε φιλοχρηματία (Raab 



138
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

et al. 1980; Hodder & Berggren 2003). Πρόκει-
ται για ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα, ο διάλογος 
για το οποίο συνεχίζεται.

Μιλώντας για διαπιστώσεις, μετά από 
προσωπικές συζητήσεις με αρκετούς ερ-
γολάβους και τεχνικούς, προέκυψε ότι οι 
αρχαιολόγοι στα δημόσια και στα πάσης 
φύσης τεχνικά έργα όντως δεν χαίρουν και 
ιδιαίτερης εκτίμησης (αυτό μπορεί επίσης 
να διαπιστωθεί και από την περιήγηση σε 
ιστοτόπους που ασχολούνται με τεχνικά 
και κατασκευαστικά θέματα, όπως το www.
michanikos.gr, όπου υπάρχουν πολλές αρ-
νητικές αναφορές στην Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει να κά-
νει με την πιθανότερη κύρια αιτία του φαι-
νομένου: οι εργαζόμενοι στα τεχνικά έργα 
δεν βλέπουν τόσο αρνητικά την καθυστέ-
ρηση ή την αλλαγή των σχεδίων τους λόγω 
της αρχαιολογικής εμπλοκής (μοιάζουν να 
τη θεωρούν ως κάτι το αναπόφευκτο) όσο 
το ότι οι αρχαιολόγοι δεν εμφανίζουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις πάνω σε τεχνικά ζη-
τήματα· κατά συνέπεια, ότι οι απαιτήσεις 
τους συχνά είναι ανεδαφικές και στερού-
νται τεκμηρίωσης, δημιουργώντας πλείστα 
όσα προβλήματα. Αν, μάλιστα, λάβει κανείς 
υπόψη το επίσημο κείμενο των Προσωρινών 
Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, που ανα-
φέρει ότι οι προδιαγραφές μίας εκσκαφής 
ορυγμάτων δεν ισχύουν στην περίπτωση 
που τελούνται από την Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία ή υπό την επίβλεψη αυτής (ΠΕΤΕΠ 
2006: 1), τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μία 
σύνθετη πραγματικότητα: στην περίπτω-
ση που όντως τα παραπάνω ισχύουν, δεν 
φαίνεται λογικό να αποδεχόμαστε από τη 
μία την αυξημένη εξουσία που μας παρέχει 
ο αρχαιολογικός νόμος και από την άλλη να 
μην αντιλαμβανόμαστε ότι η εξουσία αυτή 
επιφέρει και πρόσθετες ευθύνες. Κανείς 
δεν ζητά από τους αρχαιολόγους να έχουν 
το γνωστικό υπόβαθρο ενός αρχιτέκτονα 
ή ενός μηχανικού για να εργαστούν σε ένα 
δημόσιο έργο. Πρέπει ωστόσο να καταστεί 
σαφές ότι κάποιες βασικές γνώσεις είναι 
απαραίτητες, όχι απλά καλοδεχούμενες. 

Είναι αλήθεια πως στα δημόσια έργα ο 
αρχαιολόγος έρχεται σε συνεχή επαφή με την 
«άλλη πλευρά» και δεν επιτυγχάνει την απο-
μόνωση που επιθυμεί· είναι υποχρεωμένος 
να αντιμετωπίζει καταστάσεις για τις οποίες 
και δεν εκπαιδεύτηκε, ενώ δέχεται ασφυκτι-
κές πιέσεις από το κοινωνικό σύνολο. Οι συν-
θήκες αυτές μπορούν να τον καταστήσουν 
επιρρεπή στο λάθος. Γι’ αυτό και οι αρχαιολό-
γοι οφείλουν να έχουν μία πολύ σαφή εικόνα 
του τι θα αντιμετωπίσουν και του τι θέλουν 
να επιτύχουν με τη δουλειά τους, καθώς στα 
δημόσια έργα ίσως και να είναι πιο εκτεθει-
μένοι από ποτέ απέναντι στις αντιξοότητες. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι παράγραφοι που προηγήθηκαν απο-
τελούν μία γέφυρα που οδηγεί στο τέλος 
του παρόντος κείμενου, καθώς δίνουν την 
ευκαιρία για τη διατύπωση ορισμένων δε-
δομένων και ερωτημάτων.

Είναι γεγονός ότι η χρήση μηχανημάτων 
αποτελεί πλέον τον κανόνα σε κάθε φύσε-
ως τεχνικά έργα. ΄Ομως οι αρχαιολόγοι δυ-
σπιστούν απέναντι στις δυνατότητές τους, 
εστιάζοντας κυρίως στον πιθανά καταστρε-
πτικό τους χαρακτήρα. Για πολλούς, εδώ 
και πολλά χρόνια, οι έννοιες ανασκαφή και 
μηχάνημα είναι ασύμβατες (Droop 1932: 
145; Σακελλαράκης 1996: 63)· το ίδιο ισχύει 
και για την κοινή γνώμη (Θερμού 2010). 

Βέβαια, υπάρχει πλέον και ο αντίλογος: 
τα τελευταία χρόνια ακούγονται απόψεις 
που αναφέρουν πως δεν είναι δίκαιο να χα-
ρακτηρίζουμε τους εκσκαφείς ως μηχανήμα-
τα καταστροφής. Χάρη σε αυτούς ο άνθρω-
πος σκάβει βαθύτερα και περισσότερο, έτσι 
πραγματοποιούνται όλο και περισσότερα 
έργα και δίνεται η ευκαιρία για ολοένα και 
περισσότερες αρχαιολογικές έρευνες. Επο-
μένως, κατά κάποιον –παράδοξο– τρόπο, 
η χρήση των εκσκαφέων ίσως και να έχει 
ωφελήσει την επιστήμη (Lucas 2001α).

Σε ορισμένες χώρες (κυρίως στις ΗΠΑ) 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες χρήσης 
μηχανημάτων εκσκαφής ως εργαλείων ανα-
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σκαφής (King et al. 1970; Condon & Egan 
1984; Van Horn et al. 1987; Odell 1992). Οι 
λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση 
είναι πολλοί και συζητήσιμοι: ενδεικτικά, 
στην περίπτωση του Ισραήλ (μία από τις 
χώρες που υποστηρίζει τη χρήση μηχανημά-
των) το ζήτημα έχει και πολιτικές προεκτά-
σεις (Abu El-Haj 2001; Harrington 2007). 
Πάντως, οι απόψεις που υποστηρίζουν την 
παραπάνω μέθοδο συγκλίνουν στην οικο-
νομία χρόνου και χρημάτων που επιτυγχά-
νεται: ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι, 
κατά τη δεκαετία του 1980 στις ΗΠΑ, το 
ποσό που απαιτείτο για την ανασκαφή ενός 
οικοπέδου ήταν το δεκαπλάσιο από αυτό 
που θα ξοδευόταν για τη μηχανική εκσκαφή 
του (Van Horn et al. 1987: 239, 44). 

Αυτή η διάσταση απόψεων δείχνει να 
κρύβει από πίσω της μία μεγαλύτερη: δεδο-
μένου ότι η μηχανική εκσκαφή είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη σωστική αρχαιολογία, η 
απόρριψη της μίας πρακτικής μπορεί να ερ-
μηνευθεί και ως απόρριψη της δεύτερης.

Οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι W. Wedel και 
F. Wendorf υπήρξαν από τους πρώτους που 
κατέγραψαν τις απόψεις τους πάνω στο 
αντικείμενο. ΄Αλλοτε εμφανίζονταν ενθου-

Εικ. 3: Μηχάνημα τύπου trencher με «αλυσίδα», 
κατά την εκσκαφή ορύγματος. Είναι εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς με ποιον τρόπο αφαιρούνται 
οι επιχώσεις και πόσο δύσκολη είναι η αποτελε-
σματική επίβλεψη, ενώ τα προϊόντα της εκσκα-
φής απορρίπτονται κονιορτοποιημένα. 
Πηγή: Wikipedia Commons
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transh_
mash2.JPG)

Εικ. 4: Μηχάνημα τύπου trencher («κόφτης»), 
κατά την εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτη-
ση δικτύου οπτικών ινών. Διακρίνονται με σαφή-
νεια οι πολύ μικρές διαστάσεις του ορύγματος. 
Πηγή: Wikipedia Commons 
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_
Navy_080728-N-9623R-006_quipment_Operator_3rd_
Class_Zachariah_Almaraz_uses_a_trencher_to_dig_a_
path.jpg]

Εικ. 5: Μεταφορά ενός μηχανήματος mTBm· στη 
φωτογραφία αυτή διακρίνονται ξεκάθαρα οι 
μικρές διαστάσεις που έχει το μηχάνημα, ιδίως 
σε σύγκριση με το ΤΒΜ («μετροπόντικας») που 
απεικονίζεται στην εικόνα 6. Η παρουσία επι-
βλέποντος σε σήραγγες αυτής της διαμέτρου 
είναι ουσιαστικά αδύνατη. 
Πηγή: Wikipedia Commons [http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Finished_Mini_TBM_Is_
Leaving_Newmarket.jpg]
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σιώδεις γιατί μπορούσαν να ερευνήσουν 
τεράστιες εκτάσεις με ταχύτητα (Wedel 
1951, 1961), άλλοτε έδειχναν επιφυλακτι-
κοί αλλά πρόθυμοι να παλέψουν απέναντι 
στις όποιες δυσχέρειες και να αναπτύξουν 
νέα μεθοδολογία (Wendorf 1962). Ειδικά 
το έργο του Wendorf θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί προφητικό, καθώς τονίζονται οι 
ιδιαιτερότητες και οι απαιτήσεις της αρχαι-
ολογίας των μηχανημάτων: οι αρχαιολόγοι 
θα πρέπει να έχουν ισχυρό επιστημονικό 
υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει π.χ. να ξε-
χωρίζουν τη στρωματογραφική αλληλουχία, 
να χρονολογούν και να ταυτίζουν τέχνεργα 
–αλλά πάντοτε με ταχύτητα σκέψης που θα 
προλαβαίνει τον εκσκαφέα. Και, με αρκετό 
θάρρος, ο Wendorf (1962: 76-82) κατέδειξε 
ότι ο αρχαιολόγος πρέπει να κάνει αναγκα-
στικές επιλογές κάτω από αυτές τις συν-
θήκες. Η άποψη αυτή δημιούργησε πολλές 
τριβές και ακόμη και σήμερα αποτελεί το 
κυριότερο επιχείρημα των επικριτών της 
σωστικής αρχαιολογίας, ότι οι αρχαιολόγοι 
που την εφαρμόζουν κρύβουν την έλλειψη 
προσόντων που τους χαρακτηρίζει πίσω 
από αυτή την επιλογή (Rice 2000: 537-39). 

Με αφορμή τα παραπάνω, έχει διαπιστω-
θεί (τουλάχιστον σε χώρες του εξωτερικού) 
μία διάκριση μεταξύ των αρχαιολόγων που δεν 
είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή: οι αρχαιολόγοι 
χωρίζονται σε αυτούς που σκάβουν και σε αυ-
τούς που μελετούν. Εκτός από τα όποια μεθο-
δολογικά προβλήματα που μπορεί να ανακύ-
ψουν, προκύπτει και ένας κακώς εννοούμενος 
διαχωρισμός ανάμεσα στους «σκαφτιάδες» 
που απλά ξέρουν να ανασκάπτουν και στους 
«επιστήμονες» που θα δημοσιεύσουν τα δεδο-
μένα (Lucas 2001β: 1-18). Μία τέτοιου είδους 
διάκριση, εκτός του ότι είναι κατάφωρα άδικη, 
καταδεικνύει την έλλειψη διαλόγου μεταξύ 
των αρχαιολόγων και τους εκθέτει στα μάτια 
της κοινής γνώμης. Αν οι αρχαιολόγοι που επι-
βλέπουν εκσκαφές χαρακτηρίζονται από τους 
συναδέλφους τους ως απλοί τεχνίτες, θα πρέ-
πει να έχουν υπόψη τους ότι ως τέτοιοι μπο-
ρούν να είναι ή να γίνουν μάστορες, δίνοντας 
κάτι το παραπάνω και κάτι το απτό τόσο στο 

Εικ. 6: Ενα μηχάνημα ΤΒΜ («μετροπόντικας») κατά 
την κατασκευή σήραγγας υπόγειου σιδηροδρόμου. 
Πηγή: Wikipedia Commons 
[ h t t p : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:MetrobusBrescia_BresciaDue_2007.JPG)]

Εικ. 7: Εδώ συνοψίζεται η προβληματική του κει-
μένου: κάτω από αρχαιολογική επίβλεψη, ένας 
«μίνι-εκσκαφέας» εργάζεται δίπλα σε αρχαιότη-
τες (από την εύρεση ναυαγίου στον χώρο όπου 
θα χτιζόταν στρατιωτική βάση, στην Pensacola 
των ΗΠΑ). Στην πραγματικότητα (αν και δεν εί-
ναι εύκολο να το καταλάβει κανείς με την πρώ-
τη ματιά), ο εκσκαφέας πραγματοποιεί την κα-
τάχωση του ευρήματος μέχρι την απρόσκοπτη 
πλήρη ανασκαφή του. Εικόνες σαν και αυτή απο-
τελούν παράδειγμα προς αποφυγή, κοινό τόπο ή 
πεδίο νέων δυνατοτήτων; 
Πηγή: Wikipedia Commons 
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_
N a v y _ 0 6 0 3 2 4 - 5 3 2 8 N - N - 3 2 4 _ U s i n g _ a _ m i n i _
excavator,_a_heavy_equipment_operator_with_the_
Pittsburgh,_Pa.based,_Dick_Corp._carefully_covers_the_
remains_of_a_wrecked_wooden_ship_aboard_Naval_
Air_Station_Pensacola.jpg)]
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αντικείμενο που υπηρετούν όσο και στο κοινω-
νικό σύνολο (Shanks & McGuire 1996). 

Υπάρχει, τέλος, και ένα άλλο ζήτημα που 
θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη: η τε-
χνολογική πρόοδος τείνει να καταστήσει την 
παραδοσιακή εκσκαφή ορυγμάτων ως απαρ-
χαιωμένη μέθοδο, καθώς η κατασκευή υπό-
γειων δικτύων είναι πλέον δυνατή και με άλ-
λους τρόπους. Υπάρχουν τα μηχανήματα τύ-
που trencher (κόφτες), τα οποία μπορούν και 
κατασκευάζουν ορύγματα χρησιμοποιώντας 
καδοτροχούς, οδοντωτούς τροχούς ή «αλυσί-
δες» που δεν αφαιρούν απλά, αλλά κονιορτο-
ποιούν ό,τι βρίσκεται κάτω από το έδαφος 
(Εικ. 3, 4). Υπάρχουν μέθοδοι κατασκευής 
δικτύων που δεν απαιτούν καν σκάψιμο με 
την παραδοσιακή έννοια, καθώς διεξάγονται 
ολοκληρωτικά ή σχεδόν ολοκληρωτικά υπο-
γείως, όπως η HDD («Μέθοδος οριζόντιας κα-
τευθυνόμενης διάτρησης») ή η χρήση μηχα-
νημάτων ολομέτωπης κοπής (Micro Tunnel 
Boring Machines ή ΜTBM· οι γνωστοί μας 
μετροπόντικες, αλλά σε μικρότερο μέγεθος) 
(Εικ. 5, 6)5. Ολες οι παραπάνω τεχνικές (ιδίως 
οι δύο τελευταίες) δεν εφαρμόζονται ακόμη 
ευρέως στη χώρα μας. Είναι, όμως, εύκολο να 
αντιληφθεί κανείς την καταστρεπτική τους 
δύναμη, καθώς και τα δεοντολογικά και πρα-
κτικά ζητήματα που θα ανακύψουν όταν αρ-
χίσουν να χρησιμοποιούνται εκτεταμένα. 

Το όλο θέμα της χρήσης μηχανημάτων εκ-
σκαφής στην αρχαιολογική πρακτική δείχνει 
να μην έχει αντιμετωπιστεί από την ελληνική 
αρχαιολογική κοινότητα στον βαθμό που πι-
θανότατα θα άρμοζε, όπως μπορεί να διαπι-
στώσει και ο προσεκτικός αναγνώστης. ΄Ισως 
είναι ώρα για την πραγμάτευσή του κάτω από 
διαφορετική οπτική γωνία. Αυτή ήταν, άλλω-
στε, και η πρόθεση του παρόντος κειμένου 
από την αρχή. Ανεξάρτητα, πάντως, από το αν 
οι εκσκαφείς είναι καλοί ή είναι κακοί, χρήσι-
μοι ή όχι, ο σύγχρονος αρχαιολόγος πρέπει να 
αποδεχτεί το γεγονός ότι θα τους βρει κάποια 
στιγμή μπροστά του (Εικ. 7). Η γνώση θα τον 
βοηθήσει στο να εκμεταλλευτεί τις όποιες θετι-
κές τους δυνατότητες και το παρόν κείμενο ευ-
ελπιστεί να κάνει ένα βήμα προς αυτή την κα-
τεύθυνση. ΄Ισως με τις υπάρχουσες, καθώς και 
με τις καινούργιες γνώσεις που προκύπτουν 
και θα προκύψουν στην πορεία, ο νέος, άπειρος 
αλλά και φέρελπις αρχαιολόγος θα σταματήσει 
να πιστεύει ότι έχει ένα φρικτό τέρας για αντί-
παλό του και θα δει τον εκσκαφέα ως αυτό που 
πραγματικά είναι: ένα μηχάνημα. 

Αθήνα, Μάιος 2009-Ιούλιος 2010
μνήμη Νικολάου Χ. Μηλιώνη

5 Πληροφορίες από τα κάτωθι λήμματα της αγγλικής έκδοσης της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia 
[http://en.wikipedia.org]: trencher, HDD, tunnel boring machine, trenchless technology. Επίσης, από την ιστοσε-
λίδα της Αττικό Μετρό [http://www.ametro.gr].
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Summary
Notes from the trenches: 

On the archeological supervision of mechanical excavations during public 
works

Christos N. Milionis

The usage of heavy machinery for per-
forming land excavations is a common prac-
tice for many years on in the construction 
business worldwide, yet the archaeological 
community (with Greece not eschewing the 
canon) is still showing a rather hostile atti-
tude towards it; although nowadays it is con-
sidered as a legit method of removing some 
categories of strata, there have been many 
accusations of its destructive nature, despite 
the fact that it has been responsible for the 
discovery of numerous sites and artifacts. 
This text is attempting to point out that the 
supervision of mechanical excavations –al-
beit a mundane and occasionally extremely 
demanding task for the archaeologist– can 
be a procedure with a very solid method-
ological and scientific background. At its 
best, not only it can uncover the material 
past with speed and relative safety, but it can 
also be responsible for the collection of valu-

able –and variable– data in very short time.
The text is emphasizing on the sector of 

public works archaeology (that includes the 
contexts of salvage/rescue archaeology and 
contract archaeology) and especially on the 
excavation of trenches that host infrastruc-
ture networks – arguably one of the most 
difficult fields for the archaeologist to work 
into. By describing its main features, it also 
attempts to shed light to various other is-
sues; from the fact that many Greek archae-
ologists start working on the field under the 
aforementioned awkward circumstances to 
the many questions that can be posed about 
the current status of field archaeology. How 
practical archaeologists really are? Can they 
co-exist with mechanics and constructors 
on the same field? The digging machines are 
friends or enemies of archaeology? Is the 
discipline able to cope with this kind of tech-
nological progress?


