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Πρόλογος
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου1»

1

Ο τίτλος «Ημερολόγιο ενός Αρχαιολόγου» είναι εμπνευσμένος από τον υπότιτλο «Diario
di un archeologo» του βιβλίου Ore Cretesi (διήγημα) του αρχαιολόγου Luigi Rocchetti,
μέλους του Ιταλικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (CNR).
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* Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Εξοπλισμός Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013», της Περιφέρειας Ηπείρου.
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Εισαγωγή
Τα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα
Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις για το ρόλο του Μουσείου στη σύγχρονη
κοινωνία, τίθεται σε προτεραιότητα ο επικοινωνιακός, εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός του χαρακτήρας. Το Μουσείο έχει, πλέον, ταυτιστεί με τους χώρους εκπαίδευσης και ο ρόλος του στη μετάδοση γνώσεων είναι αναμφισβήτητα αναγνωρισμένος. Κατευθύνεται προς την προσέγγιση του κοινού, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή του, ώστε από παθητικός αποδέκτης της γνώσης του παρελθόντος να μετατραπεί σε ενεργό επισκέπτη. Πέρα από τη μουσειακή έκθεση, που δίνει τη δυνατότητα σε μια προσωπική προσέγγιση των
εκθεμάτων από τους επισκέπτες, το μουσείο επιβάλλεται να διατηρεί μία ανοιχτή δίοδο επικοινωνίας με το κοινό, αναλαμβάνοντας ποικίλες δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, θεματικές περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, έντυπες
εκδόσεις, παρουσία στο διαδίκτυο κ.α.
Από τις διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, το κύριο ενδιαφέρον των
μουσειολόγων και των μουσειοπαιδαγωγών κατακτούν οι νεαρές ηλικιακές
ομάδες. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται στοχευμένες δράσεις εκπαιδευτικού
χαρακτήρα, διαφοροποιούμενες από τις απλές ξεναγήσεις στο πλαίσιο επισκέψεων με το σχολείο ή την οικογένεια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που
οργανώνονται και υλοποιούνται σε μουσειακούς ή αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία, βοηθούν στην εξοικείωση των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά και αποτελούν πηγή χαράς και δημιουργίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχικότητα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για παρατήρηση, έρευνα, συνδυαστική σκέψη και κατανόηση. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, προσεγγίζουν πολύπλευρα τη γνώση και έτσι το Μουσείο μετατρέπεται για/από τους
νεαρούς επισκέπτες του σ’ ένα ζωντανό χώρο διάδρασης και βιωματικής γνώσης.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται, κατά βάση, σε σχολικά τμήματα, δηλαδή σε μικρές και ομοιογενείς (ηλικιακά - μορφωτικά) ομάδες.
Πραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα, έχουν καθορισμένη δομή και διάρκεια και σαφείς στόχους (γνωστικούς, παιδαγωγικούς κ.α.), που τίθενται κατά
το σχεδιασμό τους. Η επιλογή των θεμάτων πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες, τις δυνατότητες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Συνήθως υπάρχει συνάφεια του περιεχομένου τους με το αναλυτικό πρόγραμμα της σχολικής ύλης, για την άμεση προσέγγιση του θέματος, ενώ άλλες φορές επιχειρείται διαθεματική προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στη δυναμική της εκάστοτε ομάδας.
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Ένας ιδανικός σχεδιασμός απαιτεί τη συμβολή διαφορετικών ειδικοτήτων,
όπως αρχαιολόγων, μουσειοπαιδαγωγών, θεατρολόγων, ψυχολόγων, καλλιτεχνών κ.α. Καθοριστικό, ωστόσο, ρόλο διαδραματίζει το σχολείο, ως κύριος
μεσολαβητής στην γνωριμία των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά. Κατά
το στάδιο της εφαρμογής απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία μουσείου και
σχολείου, για την προετοιμασία δασκάλου και παιδιών πριν από την επίσκεψη, την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και την αξιοποίηση της όλης εμπειρίας μετά την επιστροφή
στην σχολική τάξη. Η ψυχολογία των συμμετεχόντων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος, γι’ αυτό και είναι σημαντική η ευνοϊκή προδιάθεσή τους, αλλά και το ευχάριστο κλίμα κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.
Κατά την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία διδακτικών δραστηριοτήτων (παρατήρηση αντικειμένων,
δραματοποίηση, φύλλα εργασίας, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης κ.α.)
και μεθόδων εργασίας (μαιευτική, δεικτική, ερωταποκρίσεις κλπ), καθώς και
πλούσιο εποπτικό υλικό (διαφάνειες, μακέτες, οθόνες αφής, διαδραστικοί πίνακες, κ.α.). Συνήθως, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από έντυπο υλικό που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ή/και στους μαθητές. Τα έντυπα μπορεί να χρησιμοποιούνται είτε κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος είτε
στη σχολική τάξη, πριν ή/και μετά την επίσκεψη στο χώρο δράσης.
Τέλος, απαραίτητη είναι η αξιολόγηση του προγράμματος, που μπορεί να
γίνει με διάφορους τρόπους (χρήση ερωτηματολογίου, παρατήρηση κοινού,
συνέντευξη) και στοχεύει στην αναδιαμόρφωση και βελτίωσή του.
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I. Γνωριμία με την αρχαιολογική επιστήμη
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Ι.1. Αρχαιολογική επιστήμη
Ι.1.1. Αντικείμενο και στόχοι
Η αρχαιολογική επιστήμη μελετά τα υλικά κατάλοιπα των ανθρώπινων
κοινωνιών του παρελθόντος, προσπαθώντας να ανασυνθέσει το μωσαϊκό της
ζωής και των δραστηριοτήτων τους. Στόχος της δεν είναι η αποκάλυψη, αλλά
η κατανόηση και η ερμηνεία. Στην περίπτωση λοιπόν ενός αρχαιολογικού ευρήματος, το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στην αναλυτική περιγραφή και χρονολόγηση, αλλά επιδιώκεται η κατανόηση της λειτουργίας του και της σημασίας
που είχε για το άτομο και την κοινωνία της οποίας υπήρξε προϊόν.
Η αρχαιολογική επιστήμη βασίζεται στη μελέτη της αρχαιολογικής μαρτυρίας ή, αλλιώς, των αρχαιολογικών δεδομένων. Τι είναι αρχαιολογική
μαρτυρία; Οτιδήποτε αποκαλύπτεται και αποτελεί ένδειξη ζωής και δραστηριότητας κατά το παρελθόν, από τη στιγμή που καταγράφεται από τους αρχαιολόγους. Πρόκειται για μη κινητά ευρήματα (κτίσματα, οικίες, ναοί, τάφοι,
λοιπές κατασκευές), κινητά ευρήματα (αγγεία, νομίσματα, εργαλεία, κοσμήματα, μικροαντικείμενα κ.α.) που κατασκεύασε ο άνθρωπος αλλά και κάθε είδους φυσικά οργανικά ή ανόργανα κατάλοιπα (ανθρώπινα οστά, οστά ζώων,
όστρεα, σπόροι, μεταλλεύματα κλπ) από τα οποία προκύπτουν στοιχεία για τη
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Όταν τα αρχαιολογικά δεδομένα εμφανίζονται σε υψηλό ποσοστό σε μια τοποθεσία, τότε αυτή ορίζεται ως
αρχαιολογική θέση.
Όπως όλες οι επιστήμες, έτσι και η αρχαιολογία περιλαμβάνει επιμέρους
κλάδους και εξειδικεύσεις, βάσει χρονολογικών (πχ προϊστορική, κλασική, βυζαντινή) ή θεματικών (ενάλια αρχαιολογία, περιβαλλοντική αρχαιολογία, ζωοαρχαιολογία, γεωαρχαιολογία κ.α.) κριτηρίων.

Ι.1.2. Επιλογή αρχαιολογικών θέσεων
Το πρώτο στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας είναι η επιλογή της θέσης που
θα ερευνηθεί. Για την επιλογή του χώρου προς έρευνα, οι αρχαιολόγοι μπορούν να στηριχτούν:
σε γραπτές ιστορικές πηγές της αρχαιότητας που περιγράφουν τη
θέση (Παυσανίας, Θουκυδίδης κλπ).
σε νεότερες προφορικές μαρτυρίες, όπως τοπωνύμια που υποδεικνύουν την ύπαρξη θέσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (πχ Παλιόκαστρο,
Παλαιόχωρα, Καστρί), λαϊκές παραδόσεις και πληροφορίες από τους κατοίκους μιας περιοχής.
σε προκαταρκτική έρευνα, η οποία μπορεί να είναι:
• έρευνα από τον αέρα και το διάστημα: λήψη αεροφωτογραφιών,
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Έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας

Σωστικές ανασκαφές στο πλαίσιο δημοσίων έργων

Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας

Αρδευτικό έργο κάμπου Ελαίας Φιλιατών
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τηλεπισκόπηση από εναέρια ραντάρ και δορυφόρους κ.α.
• έρευνα επιφανείας (survey) του εδάφους: η περιοχή επιλέγεται με
διάφορα κριτήρια, ανάλογα με τους ερευνητικούς στόχους και αποφασίζονται τα όρια κάλυψης, ως προς την έκταση και την ένταση. Τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας σαρώνουν, περπατώντας, την προκαθορισμένη περιοχή επιφανειακής έρευνας (έκταση), σε μεταξύ τους αποστάσεις από 1
έως 20 μέτρα (ένταση) και περισυλλέγουν επιφανειακά χαρακτηριστικά
ευρήματα (θραύσματα κεραμικής, κατεργασμένους λίθους κ.α.). Καταμετρούν και αποτυπώνουν την πυκνότητα των ευρημάτων και καταγράφουν
ορατές επιφανειακές ενδείξεις αρχαιοτήτων (λιθοσειρές, άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κ.α.). Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και μελετώνται από τη
διεπιστημονική ομάδα ώστε να οριστούν οι τοποθεσίες όπου, πιθανότατα, υπήρξε ανθρώπινη δραστηριότητα κατά το παρελθόν.
• έρευνα υπεδάφους: γίνεται με διάφορες μεθόδους (γεωφυσική, γεωχημική, γεωτρητική, ηχητική διερεύνηση, μαγνητική διασκόπηση κ.α.),
οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη αρχαιολογικών καταλοίπων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Ωστόσο, πολλές αρχαιολογικές θέσεις εντοπίζονται τυχαία, κατά την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών που υπαγορεύει η σύγχρονη οικιστική
ανάπτυξη, όπως διάνοιξη δρόμων, εκσκαφή για θεμελίωση κτιρίων, λιμενικά
έργα ή κατά την καλλιέργεια χωραφιών, την κατασκευή αποστραγγιστικών και
αρδευτικών έργων κλπ.
Εφόσον οι αρχαιολογικές θέσεις είναι, στην ουσία, ο τόπος της ανθρώπινης δραστηριότητας, τέτοιες μπορεί να εντοπίζονται παντού, τόσο στην ξηρά
(υπαίθριες θέσεις ή σπήλαια) όσο και στη θάλασσα (ναυάγια, αλλά και περιοχές με καταβυθισμένες αρχαιότητες σε περιπτώσεις που έχει αλλάξει, κατά τη
διάρκεια των αιώνων, η ακτογραμμή).

Ι.1.3. Αρχαιολογική ανασκαφή
Μετά τον εντοπισμό και την επιλογή της θέσης ακολουθεί η ανασκαφή,
που συνιστά το βασικό κορμό της αρχαιολογικής έρευνας. Κατά την ανασκαφική διαδικασία αφαιρούνται και ερευνώνται τα επάλληλα στρώματα εδάφους
για να έρθουν στο φως κάθε λογής κατάλοιπα περασμένων εποχών. Πρόκειται για επιστημονική εργασία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο, αλλά
συμπληρώνεται και από δουλειά στο εργαστήριο (συντήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση των ευρημάτων) και στη βιβλιοθήκη (μελέτη και δημοσίευση). Για
τις ανάγκες μιας σύγχρονης ανασκαφής συνεργάζεται ένας μεγάλος αριθμός
εξειδικευμένων επιστημόνων και εργατοτεχνικού προσωπικού.
Οι ανασκαφές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις σωστικές και τις
συστηματικές:
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Οι σωστικές ανασκαφές διενεργούνται όταν αρχαίες θέσεις απειλούνται
από τις εκσκαφές που επιβάλλει η σύγχρονη ανάπτυξη (δημόσια ή ιδιωτικά
έργα). Τον έλεγχο των εκσκαφών, σε περιοχές που γειτνιάζουν με αρχαιολογικές θέσεις ή όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, καθώς και τη διεξαγωγή των
σωστικών ανασκαφών, αναλαμβάνουν οι κατά τόπους αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφής, για τα μη κινητά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν μπορεί να αποφασιστεί :
α) η αποδόμηση, μετά από καταγραφή, λεπτομερή αποτύπωση και φωτογράφηση, εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν είναι σημαντικής αξίας,
β) η κατάχωση και η οικοδόμηση πάνω από αυτά, εφόσον κριθεί ότι δεν
είναι τόσο σημαντικά, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι μπορεί να θεωρηθούν σημαντικά στο απώτερο μέλλον,
γ) η διατήρηση, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους και, ως εκ τούτου, η
απαγόρευση οποιασδήποτε νέας κατασκευής στο χώρο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε στο οικόπεδο, όπου σήμερα είναι κτισμένο το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Οι εκσκαφές για τα θεμέλια του κτιρίου αποκάλυψαν τμήμα νεκροταφείου (1ος
- 4ος αι. μ.Χ.) του ρωμαϊκού οικισμού του Λαδοχωρίου. Οι εργασίες κατασκευής διακόπηκαν για την αποκάλυψη, την αποτύπωση και τη συλλογή των ευρημάτων. Ακολούθως,
απομακρύνθηκαν από το χώρο οι ταφικές κατασκευές, χαρακτηριστικά παραδείγματα των
οποίων εκτίθενται στον 1ο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας (Ενότητα: Ταφικά Έθιμα).

Οι συστηματικές ανασκαφές είναι οργανωμένες έρευνες με προκαθορισμένο πλάνο, οι οποίες συνήθως διαρκούν μέχρι την ολοκληρωμένη αποκάλυψη των αρχαίων καταλοίπων, με παράλληλη δημοσίευση των σχετικών
αποτελεσμάτων. Προϋποθέτουν διαθέσιμο κατ’ έτος χρόνο (1 -2 μήνες για
ανασκαφή και πολύ περισσότερο χρόνο για τη συντήρηση και τη μελέτη του
υλικού) και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη πλήρη διεξαγωγή της έρευνας. Συστηματικές έρευνες αναλαμβάνουν, κυρίως, τα πανεπιστήμια (εθνικά ή διεθνή) και οι Αρχαιολογικές Σχολές των διαφόρων κρατών,
που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και φοιτητές στο πλαίσιο της
πρακτικής τους άσκησης.
Ανάλογα με την τοπογραφία και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αρχαιολογικών θέσεων, οι ανασκαφικές έρευνες διακρίνονται σε χερσαίες, ενάλιες
(υποβρύχιες), ενώ μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η ανασκαφή σε σπήλαια
(φυσικά ή τεχνητά διαμορφωμένα) τα οποία μπορεί να είναι υπέργεια, υπόγεια
ή υποθαλάσσια. Η διαφορετική φύση των παραπάνω κατηγοριών ανασκαφών,
αλλά και οι επιμέρους ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζει κάθε θέση,
επιβάλλουν την χρήση διαφορετικών τεχνικών και μεθόδων έρευνας, εξοπλι-
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σμού και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και τη συμμετοχή εξειδικευμένου,
κατά περίπτωση, προσωπικού.
Ανεξάρτητα από την κατηγορία και το είδος της ανασκαφής, τους ερευνητικούς στόχους που τίθενται από την επιστημονική ομάδα και τις μεθόδους που
επιλέγονται, η ανασκαφική διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και διέπεται από βασικές αρχές δεοντολογίας και μεθοδολογίας. Άλλωστε η ανασκαφή είναι από τη φύση της μια καταστροφική διαδικασία, καθώς η επέμβαση που προκαλεί είναι μη αναστρέψιμη. Γι’ αυτό επιβάλλεται η ορθή και λεπτομερής τεκμηρίωση σε όλα τα στάδια της έρευνας.

Ι.2. Ανασκαφική διαδικασία
Ι.2.1. Ξεκινώντας μια ανασκαφή
Για την επιτυχή διεξαγωγή μιας ανασκαφικής έρευνας απαραίτητη είναι
η οργάνωση, o σωστός προγραμματισμός και η επάρκεια σε προσωπικό και
υλικοτεχνική υποδομή. Καθοριστική είναι η συγκρότηση της διεπιστημονικής
ομάδας που θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά το δυνατόν, περισσότερες ειδικότητες με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων και η οποία θα συνεργάζεται στενά τόσο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής όσο και μετά το πέρας αυτής, κατά το
στάδιο της επεξεργασίας, μελέτης και δημοσίευσης του υλικού. Επιπλέον, θα
πρέπει να υπάρξει εξαρχής μέριμνα όχι μόνο για την προστασία των αρχαιοτήτων μετά την αποκάλυψή τους, αλλά και για την ασφάλεια του προσωπικού
στους χώρους εργασίας.
Την ευθύνη για τη διενέργεια μιας ανασκαφής έχουν οι αρχαιολόγοι, στις
αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται η καταγραφή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, μελέτη και ερμηνεία των ευρημάτων που έρχονται στο φως. Απαραίτητη είναι η συμμετοχή συντηρητών, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών
και φωτογράφων ενώ, κατά περίπτωση, επιβάλλεται η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως γεωλόγους, γεωαρχαιολόγους, οστεοαρχαιολόγους, ζωοαρχαιολόγους, αρχαιοβοτανολόγους κ.α. Η ομάδα πλαισιώνεται από έμπειρους
τεχνίτες ανασκαφής και βοηθητικό εργατοτεχνικό προσωπικό.
Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια χερσαία ανασκαφή, για την αφαίρεση, την απομάκρυνση και μεταφορά του χώματος και
την αποκάλυψη των ευρημάτων περιλαμβάνουν:
• Σκαμπάνι και τσάπα: για την ανασκαφή του επιφανειακού στρώματος,
το οποίο δεν περιέχει, συνήθως, αρχαιολογικά ευρήματα και μπορεί να
αφαιρεθεί περισσότερο εντατικά.
• Σκαλιστήρι, μυστρί, σπάτουλα, τριγωνική ξύστρα: τα κατεξοχήν εργαλεία ανασκαφής για λεπτή εργασία.
• Οδοντιατρικά εργαλεία, ξυλάκια από μπαμπού και λεπτά πινέλα: για
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την αποκάλυψη ιδιαίτερα ευαίσθητων και ευπαθών αρχαιολογικών ευρημάτων.
• Σκούπα, σκουπάκι και πινέλο: για καθαρισμό του χώρου της ανασκαφής και των ευρημάτων που αποκαλύπτονται.
• Φτυάρι, φαράσι και σέσουλα: για την απομάκρυνση του χώματος που
αφαιρείται.
• Ζεμπίλι και καρότσι: για τη μεταφορά του χώματος.
• Κόσκινα (ξηροκόσκινο, νεροκόσκινο): για την προσεκτική διαλογή
του χώματος, ώστε να μη χαθούν αντικείμενα πολύ μικρών διαστάσεων
Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα με την ειδικότητά του: τοπογραφικά όργανα και λοιπά σύνεργα για τις μετρήσεις, εργαλεία και υλικά συντήρησης, φωτογραφικός
εξοπλισμός, γραφική και σχεδιαστική ύλη, υλικά για την αποθήκευση των ευρημάτων κ.α.
Μια απαραίτητη εργασία που πρέπει να γίνει στο ξεκίνημα της ανασκαφής
από τον τοπογράφο είναι η εκπόνηση τοπογραφικού σχεδίου και η χάραξη
«καννάβου» για την οριοθέτηση της περιοχής όπου θα πραγματοποιηθούν οι
ανασκαφικές εργασίες.
Ο κάνναβος είναι ένα πλέγμα τετραγώνων: ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο
ορίζονται μικρότερα τετράγωνα προς ανασκαφή (σκάμματα ή ανασκαφικά τετράγωνα), διαστάσεων συνήθως 4 x 4 μ., σε επάλληλες οριζόντιες και κάθετες
σειρές. Ο κάνναβος έχει πάντοτε προσανατολισμό στο βορρά και είναι εξαρτημένος από σταθερά σημεία, καθώς συνδέεται τοπογραφικά με το υπάρχον πολυγωνομετρικό δίκτυο αποτύπωσης της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν στη διάθεση των αρχαιολόγων οι ακριβείς συντεταγμένες και το υψόμετρο για όλα τα σημεία που ορίζουν τον κάνναβο και τις κορυφές του κάθε τετραγώνου. Σε κάθε τετράγωνο δίνεται μια ένδειξη (ένα γράμμα ή ένας αριθμός ή, συνήθως, συνδυασμός των δύο).
Η χάραξη του καννάβου αφενός διασφαλίζει το μελλοντικό επαναπροσδιορισμό της θέσης αφετέρου επιτρέπει στον αρχαιολόγο να εντάξει όλα τα ευρήματα με ακρίβεια στο χώρο, διευκολύνοντας τη λήψη μετρήσεων και την σχεδιαστική αποτύπωση.
Για την καλύτερη οριοθέτηση των σκαμμάτων τοποθετούνται στις κορυφές
τους μικροί πάσσαλοι και δένεται περιμετρικά ράμμα (σπάγκος). Ανάλογα με
τις ανάγκες της ανασκαφής, μπορεί να αποφασισθεί η επιμέρους διαίρεση των
σκαμμάτων σε μικρότερα ισομεγέθη τετράγωνα, που γίνεται με χρήση καρφιών και ράμματος.
Επίσης, χωροθετείται μια περιοχή, εκτός της περιμέτρου της ανασκαφής,
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όπου θα συγκεντρώνεται το χώμα που αφαιρείται και είναι πλέον άχρηστο
(μπάζα).

Ι.2.2. Η σημασία της στρωματογραφίας
Κατά την ανασκαφική διαδικασία ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποκάλυψη και μελέτη των υλικών καταλοίπων. Εξίσου σημαντική είναι η παρατήρηση
και μελέτη του ίδιου του χώματος που εμπεριέχει τα ευρήματα.
Η διαδοχική συσσώρευση των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας και των γεωλογικών ιζημάτων σε μία θέση δημιουργεί διακριτά στρώματα. Σαφής είναι η διάκριση μεταξύ γεωλογικών και αρχαιολογικών στρωμάτων. Τα γεωλογικά στρώματα (ποτάμιες ή θαλάσσιες προσχώσεις, λιμναίες
αποθέσεις, εδάφη που σχηματίστηκαν από διάβρωση πετρωμάτων κ.α.) είναι
απόρροια φυσικών φαινομένων, εξαιτίας της δράσης του νερού και του αέρα.
Αντιθέτως, οι αρχαιολογικές επιχώσεις οφείλονται στην ανθρώπινη κατοίκηση
και δραστηριότητα σε ένα χώρο, είναι δηλαδή ανθρωπογενείς.
Η διάταξη και ακολουθία των στρωμάτων αποτελεί τη στρωματογραφία
μιας θέσης. Η μελέτη της στρωματογραφίας αποτελεί ένα μέσο για το συσχετισμό των ευρημάτων με τις φάσεις κατοίκησης της θέσης: συνήθως, τα ευρήματα των κατώτερων στρωμάτων είναι παλαιότερα από εκείνα των ανώτερων.
Αυτό ισχύει για τα λεγόμενα «κλειστά» (αδιατάρακτα) στρώματα, τα οποία παρέμειναν άθικτα από τη στιγμή της αρχικής τους διαμόρφωσης και διαχωρίζονται σαφώς το ένα από το άλλο.
Ωστόσο, αρκετές φορές παρατηρείται απόκλιση από τον παραπάνω κανόνα, λόγω διατάραξης των αρχαιολογικών στρωμάτων. Η διατάραξη μπορεί
να οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα (διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, άροση κ.α.), φυσικές διεργασίες (διάβρωση, σεισμός, κατολίσθηση, πλημμύρες
κλπ) ή ακόμα στη δράση ζώων που ανοίγουν τρύπες και λαγούμια στο έδαφος.
Έτσι, συμβαίνει να εισχωρούν στα χαμηλότερα (αρχαιότερα) στρώματα μεταγενέστερα υλικά, ευρήματα να παρασύρονται μακριά από το σημείο της αρχικής τους απόθεσης ή, ακόμη, να παρατηρείται πλήρης αναστροφή των στρωμάτων.
Ο αρχαιολόγος προσπαθεί να ξεχωρίσει τα διάφορα στρώματα, εξετάζοντας τα επιμέρους διαγνωστικά χαρακτηριστικά του χώματος και, σε συνδυασμό με τα ευρήματα, να κατανοήσει και να επαληθεύσει την χρονική σειρά
σχηματισμού τους.
Το χρώμα (βάσει τυποποιημένων μετρήσεων στον χρωματικό πίνακα
Munsell), η υφή (πηλώδες, ιλυώδες, αμμώδες, περιεκτικότητα σε χαλίκι), η
συνεκτικότητα (χαλαρό, σφικτό, μαλακό, σκληρό, εύθριπτο), η πλαστικότητα - ελαστικότητα, η παρουσία προσμίξεων (ρίζες, άλλα οργανικά ή ανόργανα υλικά), είναι μερικά από χαρακτηριστικά του χώματος που μπορεί ο αρ-
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χαιολόγος να αναγνωρίσει και να περιγράψει, δια της παρατήρησης και δια
της αφής, στο πεδίο.
Κατά την ανασκαφή, τα τετράγωνα σκάβονται προσεκτικά, με την αφαίρεση του χώματος σε οριζόντιες στρώσεις. Η κάθε στρώση μπορεί είτε να ταυτίζεται με ένα στρώμα, να αποτελεί δηλαδή αυτοτελή ενότητα χώματος που διαφέρει από την προηγούμενη και την επόμενη, είτε να αποτελεί ενότητα χώματος που ορίζεται συμβατικά και τότε ονομάζεται πάσα. Σε περίπτωση που
το χώμα αφαιρείται σε πάσες, πρέπει να παρακολουθούνται παράλληλα και οι
αλλαγές στη στρωματογραφία, ώστε να μην μπερδευτούν τα ευρήματα διαφορετικών στρωμάτων.
Αρίθμηση με αύξοντα αριθμό παίρνουν τα αρχαιολογικά στρώματα (συνήθως σημειώνονται εντός τριγώνου Δ) με βάση τη σειρά εμφάνισής τους από τα ανώτερα στα κατώτερα, καθώς και οι πάσες (συνήθως συμβολίζονται με δίεση #), με τη σειρά αφαίρεσής τους.

Στα εσωτερικά τοιχώματα (παρειές) των σκαμμάτων μπορεί ο αρχαιολόγος
να παρακολουθήσει και να επαληθεύσει τη στρωματογραφία, καθώς η ανασκαφή προχωρά σε βάθος. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ των σκαμμάτων αφήνονται άσκαφες λωρίδες, πλάτους 1 μ., που ονομάζονται «μάρτυρες» διότι διατηρούν και «μαρτυρούν» πληροφορίες, ακόμα και όταν έχει ολοκληρωθεί η
ανασκαφή. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί, μελλοντικά,
η ορθότητα των συμπερασμάτων. Ταυτόχρονα οι μάρτυρες λειτουργούν ως διάδρομοι για τη διακίνηση των ανθρώπων και την απομάκρυνση των χωμάτων.

Ι.2.3. Τα ευρήματα
Τα ευρήματα που μπορούν να αποκαλυφθούν σε μια χερσαία ανασκαφή
ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία, το είδος/τυπολογία και την χρονολόγηση της αρχαιολογικής θέσης, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η τοπογραφία, οι κλιματολογικές συνθήκες και το μικρο-περιβάλλον της θέσης. Παρότι, από την
προ-ανασκαφική έρευνα, οι αρχαιολόγοι έχουν, συνήθως, στη διάθεσή τους
στοιχεία που θα τους καθοδηγήσουν, η ανασκαφική ομάδα θα πρέπει να είναι
έτοιμη να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από την αποκάλυψη μη αναμενόμενων ευρημάτων.
Τα ευρήματα χωρίζονται, πρωτίστως, σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μη κινητά (σταθερά) και τα κινητά:
Μη κινητά ευρήματα θεωρούνται αρχιτεκτονήματα (οικίες, δημόσια κτίρια, ναοί κλπ), οχυρωματικά έργα και πλήθος άλλων ανθρώπινων κατασκευών (πηγάδια, κλίβανοι, τάφοι, λάκκοι κλπ), τα οποία παραμένουν, συνήθως,
στη θέση εύρεσής τους (in situ) στο χώρο της ανασκαφής.
Κατά την ανασκαφή, όλα τα μη κινητά ευρήματα παίρνουν αύξουσα αρίθμηση με τη σειρά αποκάλυψής τους και την αντίστοιχη κωδικοποίηση: τοίχοι
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ενός κτιρίου (Τχ. 1, 2 …ή Τχ. Ι, ΙΙ, …), κτίρια (Κτ. 1, 2,.. ή Κτ. Α, Β, …) κ.ο.κ.
Στην κατηγορία των κινητών ευρημάτων ανήκουν, αρχικά, τα αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο (τεχνουργήματα) και τα οποία
καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του (αγγεία, εργαλεία, όπλα,
νομίσματα, γλυπτά, κοσμήματα, εξαρτήματα ένδυσης, διακοσμητικά στοιχεία
κ.α.). Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι κατασκευασμένα από ανόργανα
(πηλός, μέταλλα, διάφορα είδη λίθων και πετρωμάτων, γυαλί) ή οργανικά
(οστό, κέρατο, ελεφαντόδοντο, όστρεο, ξύλο, δέρμα, ύφασμα) υλικά.
Όλα τα κινητά ευρήματα που αποκαλύπτονται αριθμούνται (ο αριθμός συνήθως σημειώνεται εντός κύκλου Ο) με τη σειρά εύρεσης και ανά είδος υλικού (Π 1,2,3 …για τα
πήλινα, Ν 1,2,3… για τα νομίσματα κ.ο.κ.) και εν συνεχεία συλλέγονται, είτε μεμονωμένα
είτε κατά ομάδες, σε σακούλες ή κουτιά.

Όταν τα αντικείμενα είναι πολύ φθαρμένα ή το υλικό είναι ευπαθές, γίνονται επιτόπου κάποιες πρώτες σωστικές επεμβάσεις. Γι’ αυτό, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είναι απαραίτητη η παρουσία συντηρητών, εξειδικευμένων στη
συντήρηση διαφόρων τύπων υλικών, οι οποίοι θα παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και θα δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες.
Τα κοινά θραύσματα (όστρακα) κεραμικής, που βρίσκουμε σε μεγάλες ποσότητες στις
περισσότερες ανασκαφές, συνήθως πλένονται στο τέλος των εργασιών κάθε ημέρας, εφόσον δεν ορίσει διαφορετικά ο συντηρητής. Λεκάνες με νερό και μαλακά βουρτσάκια χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό από το χώμα και, εν συνεχεία, τα όστρακα απλώνονται
σε σίτες για να στεγνώσουν πριν αποθηκευτούν.

Συχνό εύρημα, σε περιπτώσεις ανασκαφής τάφων, είναι τα ανθρώπινα
σκελετικά κατάλοιπα. Πρόκειται για ιδιαίτερη κατηγορία κινητών ευρημάτων, που απαιτεί τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστήμονα, του οστεοαρχαιολόγου.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποκάλυψη, καταγραφή και αφαίρεση των οστών κατά
τη διάρκεια της ανασκαφής. Εάν τα οστά είναι σε καλή κατάσταση, μπορούν να αφαιρεθούν ένα-ένα, αρχίζοντας από τα οστά των κάτω άκρων. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε
χωριστές σακούλες, που δεν πρέπει να κλείνονται ερμητικά, αλλά είτε να μένουν ανοιχτές είτε να έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό
τους. Ένας πλήρης σκελετός χρειάζεται, συνήθως, 15-18 σακούλες για τα διαφορετικά
μέρη του.

Η μελέτη και ανάλυση των ανθρώπινων οστών στο εργαστήριο, μετά από τις
απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, μπορούν να δώσουν λεπτομερή στοιχεία για το νεκρό: φύλο, ηλικία θανάτου, μετρικά χαρακτηριστικά - ύψος, διατροφικές συνήθειες, διάφορες παθήσεις (οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση κ.α.), τραύματα, κατάγματα, αλλά και χειρουργικές
επεμβάσεις που ενδεχομένως υπέστησαν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της
ζωής τους. Σε περιπτώσεις που το κρανίο έχει διασωθεί ακέραιο, είναι δυνατή
η ανάπλαση (αναπαράσταση των χαρακτηριστικών) του προσώπου του νεκρού.
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Μελέτη σκελετικού υλικού
στο εργαστήριο

Νεροκόσκινο (επίπλευση) και ξηροκόσκινο:
Carandini A.,
Storie dalla terra.
Manuale di scavo archeologico,
Torino 1991, σ. 187, εικ. 148
και σ. 185, εικ. 147
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Από τη μελέτη των ανθρώπινων οστών, σε συνεξέταση με τα υπόλοιπα ανασκαφικά δεδομένα, μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα για τις ταφικές
συνήθειες, αλλά και για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά (δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, οικιστικά) του πληθυσμού μια περιοχής σε δεδομένο
χρόνο.
Μια άλλη σημαντική ομάδα κινητών ευρημάτων συνιστούν τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα (οργανικά υπολείμματα φυτών και ζώων), τα
οποία, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως τεκμήρια της σχέσης ανθρώπου και
φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. Οι δύο βασικότερες ειδικότητες του κλάδου της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας είναι:
Παλαιοβοτανολογία. Εξετάζει σπόρους, καρπούς, πυρήνες (κουκούτσια),
υπολείμματα ξύλου (από δένδρα και θάμνους), ίχνη φυτικών ινών κ.α. Τα κατάλοιπα αυτά διατηρούνται σε ιδιαίτερες συνθήκες, συνήθως όταν είναι απανθρακωμένα.
Ζωοαρχαιολογία. Μελετά τα οστά ζώων, πτηνών, ψαριών, κέρατα, κελύφη από όστρεα και σαλιγκάρια (μαλάκια), αλλά και κάθε άλλο μικρό υπόλειμμα που ενδέχεται να έχει διατηρηθεί (λέπια, τρίχες, φτερά κ.α.).
Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για τα είδη της πανίδας και χλωρίδας που εκμεταλλευόταν ο άνθρωπος για τις διάφορες ανάγκες
του, ειδικότερα στοιχεία για τις διατροφικές προτιμήσεις, τις πρακτικές άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, το κυνήγι, την αλιεία κ.ο.κ., μέσα από
τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε όψεις τη οικονομικής οργάνωσης και
των δομών των αρχαίων κοινωνιών, ενώ βοηθούν στην ανασύσταση του κλίματος και της βλάστησης γύρω από κάθε θέση (παλαιο-περιβάλλον).
Τα περισσότερα είδη βιο-αρχαιολογικών καταλοίπων, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δύσκολα εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Γι’ αυτό
συλλέγονται δείγματα χώματος σε σακούλες, τα οποία στη συνέχεια κοσκινίζονται με προσοχή.
Σε κάθε δείγμα που συλλέγεται δίνεται αύξουσα αρίθμηση. Η δειγματοληψία χώματος εφαρμόζεται είτε σε τυχαία σημεία του σκάμματος είτε σε συγκεκριμένες περιοχές
με ενδείξεις για ύπαρξη βιο-αρχαιολογικών υπολειμμάτων (χώμα εντός αγγείων, περιοχές με ίχνη καύσης, χώροι αποθήκευσης και παρασκευής τροφής κλπ). Βοηθάει, επίσης,
στην εύρεση άλλων μικροαντικειμένων (πχ χάνδρες, απολεπίσματα), που μπορεί να διαφύγουν της προσοχής.

Το κοσκίνισμα γίνεται με απλή φορητή σίτα (ξηροκόσκινο), ενώ πιο
αποτελεσματική μέθοδος είναι η επίπλευση, το πλύσιμο του χώματος σε ειδικό κόσκινο με τη βοήθεια του νερού (νεροκόσκινο).
Το νεροκόσκινο για την επίπλευση είναι μία αυτοσχέδια απλή κατασκευή: Στο στόμιο
ενός βαρελιού τοποθετείται ένα λεπτό δίχτυ/σίτα όπου ρίχνεται το χώμα. Με το νερό που
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τροφοδοτεί το βαρέλι από ένα σημείο στο κάτω μέρος του, τα ελαφριά βιο-αρχαιολογικά
υλικά και άλλα μικροαντικείμενα πολύ μικρού μεγέθους που βρίσκονται στο χώμα επιπλέουν, ξεχειλίζουν και διαχωρίζονται καθώς καταλήγουν σε δύο διαδοχικά κόσκινα/σίτες
(ένα χονδρό και ένα πιο ψιλό) έξω από το βαρέλι. Στη συνέχεια συλλέγονται τα ευρήματα
που συγκεντρώνονται στα κόσκινα από την επίπλευση, καθώς και το υπόλοιπο του χώματος που κατακάθεται στον πυθμένα του βαρελιού. Αφού στεγνώσουν καλά, μεταφέρονται
στο εργαστήριο για να γίνει η διαλογή, αναγνώριση-ταύτιση, καταγραφή και μελέτη από
τους επιστήμονες που ειδικεύονται στις επιμέρους κατηγορίες καταλοίπων.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής συλλέγονται, επίσης, δείγματα χώματος,
πετρωμάτων, κονιαμάτων κλπ, που προορίζονται για εξειδικευμένες γεωλογικές και χημικές εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και υλικών που προσφέρονται για χρονολόγηση με διάφορες μεθόδους που έχει αναπτύξει ο επιστημονικός κλάδος της Αρχαιομετρίας (πχ χρονολόγηση απανθρακωμένου ξύλου με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα-C14, δενδροχρονολόγηση κ.α.).

Ι.2.4. Η τεκμηρίωση
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, για όλα τα ευρήματα που αποκαλύπτονται επιβάλλεται συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση, τόσο για τα μη κινητά ευρήματα που θα παραμείνουν στο χώρο όσο και για τα κινητά ευρήματα πριν τη συλλογή και μεταφορά τους στο εργαστήριο ή τις αποθήκες. Το ίδιο
ισχύει για τις όποιες αλλαγές - διαφοροποιήσεις των στρωμάτων (στρωματογραφία), καθώς και για κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο να καταγραφεί ώστε να βοηθήσει στη σύνθεση και ερμηνεία των δεδομένων. Η ορθή
τεκμηρίωση της ανασκαφικής διαδικασίας πρέπει να είναι, παράλληλα, περιγραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική.
Στο ανασκαφικό πεδίο ο αρχαιολόγος, ως υπεύθυνος για την επίβλεψη
και το συντονισμό των εργασιών, καταγράφει καθημερινά στο ανασκαφικό
ημερολόγιο λεπτομερή στοιχεία για την πορεία των εργασιών, όπως:
• σύντομη περιγραφή των εργασιών της ημέρας (περιοχή του σκάμματος όπου επικεντρώθηκε η ανασκαφή, τα άτομα που απασχολήθηκαν,
στόχος των εργασιών, καιρικές συνθήκες κ.α.)
• λεπτομερή περιγραφή του χώματος και διάκριση των στρωμάτων
(στρωματογραφία)
• αύξοντας αριθμός, περιγραφή και στοιχεία μετρήσεων (συντεταγμένες, βάθος εύρεσης, διαστάσεις) για όλα τα κινητά και μη κινητά ευρήματα και τα δείγματα.
• τυχόν επεμβάσεις συντήρησης
• πρώτες παρατηρήσεις και υποθέσεις σχετικά με τα ευρήματα
• πρώτες προσπάθειες σύνδεσης των δεδομένων μεταξύ τους για να
προκύψει η ανασκαφική εικόνα.
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Συνήθεις κλίμακες και η αντιστοιχία τους

Διαβήτης και κλιμακόμετρο
Παραδείγματα αποτύπωσης σε
διάφορες κλίμακες
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Παράλληλα με το ημερολόγιο, ο αρχαιολόγος συμπληρώνει ξεχωριστούς
καταλόγους και φύλλα/φόρμες δεδομένων με προκαθορισμένες ερωτήσεις
και πεδία προς συμπλήρωση, που διευκολύνουν την κωδικοποίηση και τη μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις.
Κάθε κινητό εύρημα, ομάδα ευρημάτων ή δείγμα που συλλέγεται συνοδεύεται από το ανασκαφικό ταμπελάκι, στο οποίο καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες - ενδείξεις: θέση (όνομα ανασκαφής), ημερομηνία, τετράγωνο, στρώμα, πάσα, συντεταγμένες και βάθος εύρεσης, αριθμός ευρήματος ή σακούλας, σύντομη περιγραφή και άλλες ειδικότερες παρατηρήσεις.
Οι περιγραφές στο ημερολόγιο συνοδεύονται και από πρόχειρα, ελεύθερα
σχέδια (σκαριφήματα) του αρχαιολόγου, ενώ λεπτομερή σχέδια εκπονούνται από σχεδιαστή ή αρχιτέκτονα.
Η σχεδιαστική αποτύπωση έχει σαν στόχο τη λεπτομερή απεικόνιση στο
χαρτί κάθε φάσης της ανασκαφής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μελέτη, η επεξεργασία και η εκτίμηση των αρχαιολογικών δεδομένων. Όσο προχωράει η
ανασκαφή, σχεδιάζεται όλο το πεδίο, ένα ορισμένο ανασκαφικό τετράγωνο
(σκάμμα) ή τμήμα αυτού, με όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά.
Το σχέδιο στηρίζεται σε ακριβείς μετρήσεις, από τα σταθερά σημεία που
έχει καθορίσει ο τοπογράφος, ώστε να μπορεί να οριστεί σωστά η θέση ενός
αντικειμένου στο χώρο. Η λήψη μετρήσεων περιλαμβάνεται στις, κατεξοχήν,
αρμοδιότητες του αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής διαδικασίας, τις οποίες ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί, επαληθεύει ή/και συμπληρώνει,
ανάλογα με τις ανάγκες της σχεδίασης. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται:
• μέτρα, δίμετρα, πεντάμετρα ή μετροταινίες για τη μέτρηση των
αποστάσεων
• αλφαδάκι για τον προσδιορισμό της οριζόντιας διεύθυνσης
• βαρίδι/νήμα της στάθμης για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης
ευθείας
• τοπογραφικά όργανα (θεοδόλιχος ή χωροβάτης με σταδία) ή,
εναλλακτικά, αλφαδολάστιχο, για τον υπολογισμό του βάθους εύρεσης
των αντικειμένων ή, αλλιώς, τον προσδιορισμό υψομέτρου (σχετικού ή
απόλυτου).
Το θέμα - αντικείμενο σχεδίασης δε μεταφέρεται στο χαρτί στο φυσικό του
μέγεθος αλλά σε σμίκρυνση, κατ’ αναλογία με τις πραγματικές του διαστάσεις
(υπό κλίμακα). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται -αντί χάρακα- το κλιμακόμετρο και ειδικό χαρτί σχεδίασης (μιλιμετρέ). Οι συνήθεις κλίμακες αποτύπωσης είναι 1:50 ή 1:20, ενώ ευρήματα που απαιτούν καλύτερη απόδοση
λεπτομερειών (πχ σκελετικά κατάλοιπα) σχεδιάζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα (1:10). Σε κάθε σχέδιο σημειώνονται πάντοτε ο προσανατολισμός (η κα-
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Σχεδιαστική αποτύπωση - κάτοψη ανασκαφής
(Φράγμα Καλαμά Θεσπρωτίας)

Σχέδιο - όψη στρωματογραφίας

Φωτογράφηση ανασκαφικού
σκάμματος: Carandini A.,
Storie dalla terra. Manuale di
scavo archeologico, Torino
1991, σ. 130, εικ. 120

Οργάνωση
φωτογραφικού αρχείου
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τεύθυνση του βορρά, με ένα βέλος), η ανάλογη κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση, το θέμα που απεικονίζει το σχέδιο και άλλες απαραίτητες
πληροφορίες.
Οι δύο συνηθέστερες μορφές σχεδιαστικής αποτύπωσης στην ανασκαφή
είναι η κάτοψη και η όψη:
Κάτοψη είναι η απόδοση μιας επιφάνειας ή αντικειμένου, όπως τα βλέπει κανείς
από πάνω και ακριβώς κάθετα σε αυτά, με βάση την οριζόντια διάταξη στο χώρο. Σε
κάτοψη σχεδιάζονται τα σκάμματα, κατά τις διάφορες φάσεις ανασκαφής, με όλα τα
στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί (αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κατασκευές, κινητά ευρήματα, διαφοροποιήσεις στρωμάτων στην επιφάνεια κλπ).
Όψη είναι η απόδοση του κάθετου άξονα μιας επιφάνειας ή αντικειμένου, όπως
τα βλέπει κανείς από το πλάι και ακριβώς παράλληλα σε αυτά. Σε όψη σχεδιάζονται
τοίχοι και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε κάποιο ύψος, καθώς
και τα πλαϊνά τοιχώματα (παρειές) των σκαμμάτων, για την αποτύπωση της στρωματογραφίας.

Η φωτογραφική τεκμηρίωση καλό είναι να γίνεται από επαγγελματία
φωτογράφο. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο αρχαιολόγος
αναλαμβάνει αυτήν την αρμοδιότητα.
Φωτογραφίζεται τόσο ο χώρος που ανασκάπτεται, σε κάθε φάση αλλαγής
δεδομένων, όσο και τα αντικείμενα που αποκαλύπτονται στην ακριβή θέση εύρεσής τους. Σε κάθε λήψη, δίπλα στο θέμα/αντικείμενο φωτογράφησης, τοποθετούνται: φωτογραφική κλίμακα, για τον προσδιορισμό του μεγέθους των
αντικειμένων, βέλος που υποδεικνύει την κατεύθυνση του βορρά, για το σωστό προσανατολισμό, καθώς και μικρός πίνακας, όπου αναγράφονται όλες
οι απαραίτητες ενδείξεις ώστε να μπορεί να γίνει μετά η ταύτιση των φωτογραφιών.
Τα στοιχεία των λήψεων καταγράφονται σε ειδικό κατάλογο, ενώ σημειώνονται και από τον αρχαιολόγο στο ανασκαφικό ημερολόγιο όπου, συχνά,
επισυνάπτονται και ενδεικτικές φωτογραφίες που θα βοηθήσουν στις περιγραφές. Ο φωτογράφος είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη σωστή οργάνωση του φωτογραφικού αρχείου (σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή).
Για εποπτική φωτογράφηση της ανασκαφής, συνήθως μετά την ολοκλήρωσή της, γίνονται και εναέριες λήψεις (αεροφωτογράφηση).
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Εξέταση ευρημάτων στο μικροσκόπιο

Τα βασικά εργαλεία του συντηρητή

Ασημένιο νόμισμα
πριν και μετά τη συντήρηση
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Ι.3. Η πορεία των ευρημάτων μετά την ανασκαφή
Ι.3.1. Συντήρηση
Το αντικείμενο εργασίας του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης περιλαμβάνει την εξέταση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση της υλικής
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη λήψη μέτρων για την επί μακρόν διατήρησή της.
Ο συντηρητής οφείλει με τις επεμβάσεις του να παρατείνει τη ζωή του αρχαιολογικού αντικειμένου, του μνημείου ή του έργου τέχνης όσο το δυνατόν
περισσότερο, με την επιλογή των πλέον κατάλληλων μεθόδων και υλικών. Παράλληλα, οι άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες που μεταφέρουν τα αντικείμενα
που συντηρούνται πρέπει να περισωθούν, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και ιστορικής αναφοράς. Στην προσπάθειά του
αυτή ο συντηρητής καλείται να συνεργαστεί με μια ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αρχαιολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, βιολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, τεχνίτες υλικών κ.α.
Όσον αφορά στα κινητά ευρήματα, η διαδικασία της συντήρησης λαμβάνει χώρα σε εργαστήριο εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία
και μηχανήματα, καθώς και με τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας των
εργαζομένων.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων είναι «δανεικά» από άλλα επαγγέλματα, όπως του οδοντοτεχνίτη ή
του χειρουργού, καθώς δεν υπάρχουν, παρά ελάχιστα, μέσα που προορίζονται
αποκλειστικά για τη συντήρηση. Επειδή το επάγγελμα του συντηρητή, όπως
και αυτό του γιατρού, απαιτεί προσοχή, ακρίβεια και επιδεξιότητα, χρησιμοποιούνται νυστέρια, λαβίδες, σύριγγες, γάζες, ακόμα και μηχανήματα κατασκευασμένα για την οδοντιατρική φροντίδα, όπως το ξέστρο υπερήχων, το λέιζερ
και η μικροαμμοβολή.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση πρέπει να είναι συμβατά
με το υλικό του αντικειμένου, δηλαδή οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι
ίδιες ή, τουλάχιστον, παρόμοιες. Επίσης να είναι αντιστρεπτά, δηλαδή να είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους σε περίπτωση οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής εξέτασης, ανάλυσης ή επέμβασης.
Ξεκινώντας τη συντήρηση ενός αντικειμένου, πρωταρχική σημασία έχει η
λεπτομερής εξέτασή του, προκειμένου να προσδιοριστούν η δομή, τα είδη και
η έκταση της φθοράς του, η αλλοίωση και οι απώλειές του. Στο στάδιο αυτό
χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα και μηχανήματα, όπως τα μικροσκόπια. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής και το βαθμό φθοράς ο συντηρητής επιλέγει τη
μέθοδο που θα ακολουθήσει και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει.
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Ανάταξη και συγκόλληση αγγείου

Συμπλήρωση με γύψο

Δελτίο Συντήρησης
Αισθητική αποκατάσταση
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Η συντήρηση ενός αντικειμένου ξεκινά με τον καθαρισμό, την αφαίρεση
δηλαδή των προϊόντων διάβρωσης και τυχόν επιβλαβών επικαθίσεων. Αυτό γίνεται προσεκτικά και με ήπια μέσα, όπως για παράδειγμα απαλό τρίψιμο με
οδοντόβουρτσες ή μπατονέτες και απιονισμένο νερό, ίσως και με τη προσθήκη
κάποιου ουδέτερου απορρυπαντικού. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός καθαρισμού του εκάστοτε αντικειμένου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και διαφέρει ανάλογα με το υλικό κατασκευής και την κατάσταση διατήρησης. Το αρχικό στρώμα διάβρωσης που εμφανίζεται σε κάθε υλικό, η πάτινα, δρα προστατευτικά και επιπλέον αποτελεί ιστορική μαρτυρία και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται η αφαίρεσή της. Θεμελιώδης αρχή της συντήρησης είναι να πραγματοποιούνται οι απολύτως αναγκαίες επεμβάσεις και ανάλογα με το βαθμό φθοράς του εκάστοτε αντικειμένου.
Μετά τον καθαρισμό είναι απαραίτητη η προστασία της επιφάνειας των ευαίσθητων αντικειμένων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται «μονωτικά» υλικά
που αποσκοπούν στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση της φθοράς τους. Για παράδειγμα, σε ορισμένα μεταλλικά αντικείμενα γίνεται επάλειψη με ειδικό κερί,
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διάβρωση.
Στη συνέχεια γίνεται ανάταξη των θραυσμάτων, δηλαδή η προσωρινή συγκράτησή τους με χαρτοταινίες, εωσότου βρεθούν όλα τα συνανήκοντα τμήματα, και ακολουθεί η συγκόλληση με ειδικές κόλλες. Μετά τη συγκόλληση το
αντικείμενο τοποθετείται σε δοχείο με ρύζι ή άμμο, μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο δεν σώζεται ακέραιο και, κυρίως, όταν
συντρέχουν λόγοι στατικότητας, γίνεται συμπλήρωση (με γύψο ή στόκο).
Πρόκειται για επέμβαση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ώστε να μην επιβαρύνει άσκοπα το αντικείμενο. Αν και δεν συνιστά πάντα απαραίτητο στάδιο της
συντήρησης, είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις που βοηθά το θεατή να
κατανοήσει την αρχική μορφή ενός αντικειμένου που έχει υποστεί φθορά. Η
διαδικασία που στη συνέχεια ακολουθείται, με την ελάχιστη δυνατή θυσία της
αισθητικής και της ιστορικής ακεραιότητας του αντικειμένου, ονομάζεται αποκατάσταση. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης πρέπει πάντα να βασίζονται σε
τεκμηριωμένα στοιχεία και να είναι διακριτές, ώστε να αναγνωρίζεται σαφώς
ποιό τμήμα είναι αρχαίο και ποιό το νέο.
Τα στοιχεία κάθε συντηρημένου αντικειμένου σημειώνονται σε ειδικό κατάλογο (δελτίο συντήρησης), που μπορεί να είναι χειρόγραφος ή ηλεκτρονικός. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει αναφορά της κατάστασής του πριν και
μετά τις εργασίες συντήρησης, λεπτομερή καταγραφή τόσο των επεμβάσεων
όσο και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και πλήρη φωτογραφική
τεκμηρίωση (πριν και μετά τις επεμβάσεις).
Τέλος, ο συντηρητής ορίζει τις ιδανικές συνθήκες (θερμοκρασία, φωτι-
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Καταγραφή κινητών ευρημάτων

Αναγραφή αριθμού
καταγραφής ευρήματος
Ηλεκτρονικό Δελτίο Καταγραφής

Περιγραφή χρώματος πηλού με χρήση πίνακα
Munsell
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σμός, υγρασία, κ.α.) που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται τα αντικείμενα, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροβιότητά τους.

Ι.3.2. Καταγραφή - Μελέτη
Μετά τη συντήρηση ακολουθεί η καταγραφή των κινητών ευρημάτων της
ανασκαφής, εργασία που πραγματοποιείται από τους αρχαιολόγους. Κατά τη
διαδικασία αυτή, το εύρημα αποκτά έναν αριθμό καταγραφής, ο οποίος
αναγράφεται πάνω στο αντικείμενο (με πένα και σινική μελάνι πάνω σε υπόστρωμα από διαφανές βερνίκι) και αφενός βοηθά στην ταυτοποίησή του αφετέρου διευκολύνει την αναζήτηση και τον εντοπισμό του στις αποθήκες του
Μουσείου.
Για κάθε αντικείμενο που καταγράφεται τηρείται ένα λεπτομερές αρχείο
(δελτίο καταγραφής). Παλαιότερα η καταγραφή γινόταν σε χειρόγραφα
δελτία, τα οποία έχουν πλέον αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές βάσεις, που
διευκολύνουν την εισαγωγή και τη σύνθετη αναζήτηση των δεδομένων. Στο
δελτίο καταγραφής αναφέρεται κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με το
αντικείμενο:
ανασκαφικές ενδείξεις (με βάση το ανασκαφικό ταμπελάκι που συνοδεύει το εύρημα)
γενική κατηγορία/είδος (πχ κεραμική/αποθηκευτικό αγγείο)
υλικό (πηλός, χαλκός κλπ) και ειδικότερες παρατηρήσεις (πχ χρώμα πηλού βάσει του πίνακα Munsell)
παρατηρήσεις για την κατασκευή (πχ αγγείο χειροποίητο ή κατασκευασμένο στον κεραμικό τροχό)
κατάσταση διατήρησης (φθορές και τυχόν επεμβάσεις συμπλήρωσης αποκατάστασης, βάσει του αντίστοιχου δελτίου συντήρησης)
γενικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, πάχος) και ειδικότερες μετρήσεις (πχ
διάμετρος βάσης, πάχος λαβών κλπ), που γίνονται με τη βοήθεια παχύμετρου.
αναλυτική περιγραφή (σχήμα, διακόσμηση, στυλιστικά χαρακτηριστικά
κ.α.)
αριθμός καταγραφής
ημερομηνία καταγραφής
χρονολόγηση, μέσω της σύγκρισης και τυπολογικής ταύτισής του με παρόμοια, ασφαλώς χρονολογημένα, ευρήματα (παράλληλα) από άλλες
ανασκαφές
επισύναψη φωτογραφίας και σχεδίου του αντικειμένου
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Σχέδιο ευρήματος
Τυπολογική ταύτιση και
χρονολόγηση ευρήματος

Χρήση προφιλόμετρου
για τη σχεδίαση

Αποθήκευση ευρημάτων
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Η φωτογράφηση σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματία φωτογράφο, που με τον κατάλληλο εξοπλισμό θα μπορέσει να αναδείξει τις λεπτομέρειες και
τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του αντικειμένου. Η σχεδίαση κινητών ευρημάτων ακολουθεί μία συγκεκριμένη μέθοδο, έναν «κώδικα», που επιτρέπει την «ανάγνωση» του σχεδίου από τον κάθε μελετητή.

Μετά την καταγραφή τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται ανά είδος και υλικό και αποθηκεύονται σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του μουσείου, όπου έχουν εξασφαλισθεί όλες οι συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, ώστε να αποφευχθεί η φθορά τους εξαιτίας περιβαλλοντικών ή
ανθρωπογενών παραγόντων.
Το τελικό στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας είναι η δημοσίευση των πορισμάτων της. Προκαταρκτικές ανασκαφικές εκθέσεις δημοσιεύονται, συνήθως, σε ετήσια βάση ή αποτελούν αντικείμενο άρθρων και ανακοινώσεων σε
επιστημονικά συνέδρια, με στόχο την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας κατά τη συγκεκριμένη
ανασκαφική περίοδο. Η τελική δημοσίευση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του υλικού και τη σύνθεση όλων
των δεδομένων (ανασκαφικά στοιχεία, καταγραφή ευρημάτων, αποτελέσματα
εργαστηριακών αναλύσεων κλπ), με την επιμέρους συμβολή των διαφόρων
επιστημόνων που συνεργάστηκαν κατά την πορεία της έρευνας.

Ι.3.3. Μουσειακή έκθεση
Το ταξίδι του αρχαιολογικού ευρήματος από το ανασκαφικό σκάμμα ως
την καταγραφή και δημοσίευση ολοκληρώνεται με την παρουσίασή του στις
προθήκες της μόνιμης ή μιας περιοδικής έκθεσης στο μουσείο.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αρχαιολογική έκθεση απαιτείται η
εκπόνηση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης από καταρτισμένους μουσειολόγους, σε συνεργασία με αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες και άλλους ειδικευμένους επιστήμονες. Η μουσειολογική μελέτη
περιλαμβάνει την επιλογή της δομής και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων
της έκθεσης, την επιλογή των ευρημάτων που αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη δομή, το εποπτικό και πληροφοριακό υλικό που την υποστηρίζει, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων μορφών επικοινωνίας με το
κοινό. Η μουσειογραφική μελέτη επικεντρώνεται στους τρόπους εφαρμογής της μουσειολογικής μελέτης, ομαδοποιώντας τα εκθέματα και το συνοδευτικό υλικό και αναδεικνύοντάς τα με τον κατάλληλο φωτισμό και με πρωτότυπες γραφιστικές επιλογές. Επιπλέον, προσδιορίζει τεχνικά θέματα, όπως
για παράδειγμα ο σχεδιασμός των προθηκών, η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διατήρησης στο εσωτερικό τους, ο εξοπλισμός των εργαστηρίων συντήρησης κ.α.
Σκοπός κάθε έκθεσης, είτε αυτή είναι μόνιμη είτε περιοδική, είναι να πα-
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Αίθουσα ισογείου

Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν μουσείον
το τέμενος των Μουσών ενώ η λατινική λέξη
museum προσδιόριζε, κυρίως, χώρους φιλοσοφικών συζητήσεων. Η χρήση του όρου με
τη σημερινή του έννοια καθιερώθηκε το 19ο
αιώνα. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων (ICOM - International Council Of
Museums) το μουσείο ορίζεται ως: «ίδρυμα
μόνιμο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υποταγμένο στην υπηρεσία της κοινωνίας και της
ανάπτυξής της και ανοικτό στο κοινό, το οποίο
αποκτά, συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία».
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ρουσιάσει με τον πλέον εύληπτο, πρωτότυπο και θελκτικό τρόπο το προεπιλεγμένο θέμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ μουσείου και κοινού. Η επίσκεψη στην έκθεση πρέπει να προσφέρει ψυχαγωγία και γνώση.
Η έκθεση μπορεί να οργανώνεται σε θεματικές ενότητες (θεματικά) ή
κατά χρονολογική σειρά (χρονολογικά) ή, συχνότερα, με συνδυασμό των
δύο. Παλαιότερα ο σχεδιασμός των εκθέσεων επικεντρωνόταν στην παρουσίαση αριστουργημάτων υψηλής αισθητικής αξίας σε αυστηρά χρονολογική σειρά. Σήμερα, οι αρχαιολογικές εκθέσεις προσανατολίζονται σ’ ένα βαθύτερο
ταξίδι στο ανθρώπινο παρελθόν, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες, όπως
η καθημερινή ζωή σε συγκεκριμένη εποχή ή σε ακόμη πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως η διατροφή, τα ταφικά έθιμα, το εμπόριο κλπ., όπου ακόμη και τα
πιο «ευτελή», για το μάτι του επισκέπτη, υλικά κατάλοιπα αποκτούν τη θέση
που τους αναλογεί στην ανασύνθεση του παρελθόντος.
Για την έκθεση των ευρημάτων χρησιμοποιούνται προθήκες ή βάθρα,
σχεδιασμένα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκθεσιακής ενότητας. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι συνήθως μέταλλο ή ξύλο. Οι προθήκες έχουν
μία ή περισσότερες όψεις κατασκευασμένες από κρύσταλλο ειδικών προδιαγραφών, επιτρέποντας την απρόσκοπτη θέαση των εκθεμάτων.
Η στερέωση των εκθεμάτων στο εσωτερικό των προθηκών ή επάνω στα
βάθρα γίνεται με ποικίλους τρόπους ανάλογα με το μέγεθος, το βάρος και το
υλικό κατασκευής τους. Έτσι, τα αντικείμενα μπορεί να στερεώνονται με κερί
ειδικού τύπου (museum wax) ή με ράβδους τιτανίου, να σταθεροποιούνται με
μολύβδινα βαρίδια ή να αναρτώνται με πετονιά ή δερμάτινο σχοινί.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και των
τιμών της σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό των προθηκών σε επίπεδα κατάλληλα για τη σωστή διατήρηση των ευρημάτων, με τη χρήση ειδικών μετρητών (θερμοϋδρογράφοι) και υλικών που απορροφούν την υγρασία (silica jel).
Ο επισκέπτης της μουσειακής έκθεσης καλείται να ακολουθήσει μια προτεινόμενη πορεία, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Στην κατανόηση της έκθεσης βοηθείται από
διαφόρων μορφών πληροφοριακό υλικό, το οποίο δίνεται σε όσο το δυνατόν πιο απλή και εύληπτη, για το ευρύ κοινό, γλώσσα.
Τα κείμενα της έκθεσης χωρίζονται σε εισαγωγικά, τα οποία εισάγουν στο
θέμα της έκθεσης, κείμενα ενότητας, που παρουσιάζουν το θέμα της συγκεκριμένης ενότητας και κείμενα ομάδας, στην περίπτωση που εκτίθεται κάποια
συλλογή ή κάποια συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Στις λεζάντες των εκθεμάτων αναφέρονται περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, όπως η ονομασία του εκθέματος, ο τόπος εύρεσης, η χρονολογία, το υλικό, οι διαστάσεις ή άλλες λεπτομέρειες.
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Προετοιμασία και ολοκλήρωση έκθεσης

Σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας
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Εκτός από το πληροφοριακό, τα εκθέματα συνοδεύονται και από εποπτικό υλικό: χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα και χρονολόγια. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχουν αναπαραστάσεις του τρόπου λειτουργίας
ενός αντικειμένου (πχ αργαλειός) ή και ολόκληρων χώρων ή «σκηνών» (πχ το
εσωτερικό μιας οικίας ή ένα συμπόσιο). Τα σύγχρονα μουσεία χρησιμοποιούν οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που παρέχουν
βελτιωμένες δυνατότητες παρουσίασης αλλά και διάδρασης μεταξύ των εκθεμάτων και του επισκέπτη. Έτσι, ο επισκέπτης είναι πιθανό κατά την περιήγησή
του να παρακολουθήσει επιλεγμένα θέματα σε οθόνες ή βιντεοπροβολές, να
«παίξει» με τη βοήθεια οθονών αφής, διαδραστικών πινάκων και τραπεζιών ή
να ξεναγηθεί με τη βοήθεια ακουστικών οδηγών (audio guides).
Τα τελευταία χρόνια λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση των τεχνικών
προδιαγραφών (ράμπες, αναβατόρια) και τη δημιουργία συλλογών αφής
και επιβοηθητικού υλικού (πχ μεγεθυντικοί φακοί, κατάλογοι σε γραφή
Braille), έτσι ώστε οι μουσειακές εκθέσεις να είναι προσβάσιμες σε ιδιαίτερες
ομάδες κοινού (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, παιδιά).
Ο επισκέπτης ολοκληρώνοντας την περιήγησή του στην έκθεση του μουσείου καλείται να συμπληρώσει ερωτηματολόγια στοχευμένων ερευνών κοινού, συμμετέχοντας έτσι στο σχεδιασμό και στη βελτίωση των εκθέσεων.
Μπορεί ακόμη να «αφήσει τα ίχνη του» στο βιβλίο των επισκεπτών, αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις, τις κρίσεις και τις ιδέες του.
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IΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου»
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ΙΙ.1. Σύντομη περιγραφή
ΙΙ.1.1. Περιεχόμενο του προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου» έχει ως
θέμα την αρχαιολογική έρευνα και την πορεία των ευρημάτων από την αποκάλυψή τους κατά την ανασκαφή μέχρι την έκθεσή τους σε ένα μουσείο, με
τη συμμετοχή των αντίστοιχων επιστημόνων και ειδικοτήτων. Απευθύνεται σε
μαθητές Δ΄ έως ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό
20-25 άτομα κάθε φορά. Το πρόγραμμα εμπνέεται από την ιδέα του εκπαιδευτικού εντύπου με τίτλο “ανακαλύπτω το μουσείο”, που δημιουργήθηκε
από τη ΛΒ΄ ΕΠΚΑ το 2008 στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην παρούσα έκδοση.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, που υλοποιούνται σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους του μουσείου:
• ανασκαφή
• συντήρηση
• καταγραφή - μουσειακή έκθεση
Για την πρώτη ενότητα έχουν διαμορφωθεί στον προαύλιο χώρο του μουσείου τρία τεχνητά σκάμματα, στεγασμένα με τέντες, όπου τα παιδιά θα βιώσουν την εμπειρία μιας ανασκαφής. Οι δραστηριότητες των άλλων δύο ενοτήτων πραγματοποιούνται είτε στο υπαίθριο αμφιθέατρο είτε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όπου οργανώνονται εργαστήριο συντήρησης και χώρος καταγραφής και τοποθετούνται ειδικές κατασκευές (προθήκες) για τη μουσειακή έκθεση των αντικειμένων.
Καθεμιά από τις ανωτέρω ενότητες (διάρκειας, περίπου, 2 ωρών) μπορεί
να λειτουργήσει ανεξάρτητα και υλοποιείται χωριστά. Σε περίπτωση που ένα
σχολικό τμήμα επιθυμεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μία ενότητες
του προγράμματος, αυτό συνιστάται να γίνει σε διαφορετικές ημέρες, αφενός
λόγω της μεγάλης διάρκειας αφετέρου για την κατάλληλη προετοιμασία των
δραστηριοτήτων που απαιτεί κάθε ενότητα.

ΙΙ.1.2. Στόχοι και μέθοδοι εργασίας
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από μια ευχάριστη βιωματική εμπειρία, να αντιληφθούν οι μαθητές το παρελθόν ως αντικείμενο
έρευνας και γνώσης και να έρθουν σε επαφή με τους τρόπους μελέτης και
προσέγγισής του.
Ενσαρκώνοντας οι ίδιοι οι μαθητές το ρόλο των αρχαιολόγων - ερευνητών και των συνεργατών τους, θα βιώσουν διάφορα στάδια της αρχαιολογικής
έρευνας: ανασκαφή, συντήρηση, καταγραφή και παρουσίαση στο κοινό μέσω
μιας μουσειακής έκθεσης. Θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και το ειδικό λε-
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ξιλόγιο της αρχαιολογικής επιστήμης και θα συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από την οπτική και απτική αφή με τα αντικείμενα. Με την εργασία σε
ομάδες θα κατανοήσουν την έννοια της συνεργασίας και θα αντιληφθούν τη
σύνδεση της πνευματικής με τη χειρωνακτική εργασία, που είναι απαραίτητη
στην αρχαιολογική έρευνα. Επιπλέον, θα συνειδητοποιήσουν ότι στην ανασύσταση του παρελθόντος είναι αναγκαία η συμβολή διαφορετικών επιστημών
και ειδικοτήτων.
Ειδικότεροι στόχοι είναι η ενθάρρυνση για κριτική σκέψη και έκφραση
προσωπικών ερμηνειών, που ανταποκρίνονται στον ερευνητικό χαρακτήρα
της αρχαιολογικής εργασίας. Επιπλέον, επιδιώκεται η αύξηση της δημιουργικότητας του μαθητή και η καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης, μέσα από την
ενασχόλησή του στα εργαστήρια, καθώς και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας,
με την ομαδική εργασία και την ενσάρκωση ρόλων. Απώτερος στόχος είναι η
διαμόρφωση ενεργητικής στάσης αφενός στην προσέγγιση της γνώσης αφετέρου στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που ενισχύουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ο δικός μας
ρόλος, ως εμψυχωτές, περιορίζεται στο να καθοδηγούμε τα παιδιά, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους και να εμπλουτίζουμε τις παρατηρήσεις τους.
Οι βασικές μέθοδοι εργασίας που θα αξιοποιηθούν είναι:
• βιωματική προσέγγιση - ενεργοποίηση του συνόλου των αισθήσεων
• συνδυασμός μαιευτικής, διαλεκτικής και δεικτικής μεθόδου
• ανάληψη ρόλων και χωρισμός σε ομάδες εργασίας
• διαλογική διερεύνηση του θέματος
• καθοδηγούμενη ανακάλυψη
• δημιουργική έκφραση

ΙΙ.1.3. Στάδια του προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου» στηρίζεται στην αρχή της συνεργασίας της ομάδας του μουσείου (εμψυχωτές) με
τους εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά, πριν την έναρξη του προγράμματος, προβλέπεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς στο χώρο του μουσείου,
όπου θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη δομή, τους στόχους και τους τρόπους υλοποίησης του προγράμματος, παρουσίαση και διανομή του εκπαιδευτικού εντύπου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συζήτηση για τους
τρόπους αξιοποίησης της όλης εμπειρίας μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τίθεται η ανάληψη ενεργητικού ρόλου, από τους εκπαιδευτικούς, σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει, ακολούθως, τρία στάδια:
• προετοιμασία στη σχολική τάξη και/ή στο Μουσείο, από τον εκπαιδευτικό.
• βιωματική προσέγγιση, με τα παιδιά να αναλαμβάνουν δράση στο χώρο
του μουσείου καθοδηγούμενα από τους εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια των
εμψυχωτών.
• δραστηριότητες στην τάξη μετά την επίσκεψη στο μουσείο (εντυπώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα στον πίνακα ανακοινώσεων ή στη σχολική εφημερίδα, παιχνίδια, κατασκευές, παζλ, διοργάνωση μίας μουσειακής έκθεσης
στην τάξη κλπ). Στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς θα οργανώνεται στο
μουσείο παρουσίαση - έκθεση με υλικό (φωτογραφίες, κείμενα, κατασκευές, δημιουργίες κ.α.) από τις δραστηριότητες των παιδιών κατά τη διεξαγωγή
του εκπαιδευτικού προγράμματος και από τις επιπλέον δράσεις που υλοποιήθηκαν στην σχολική τάξη. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα
έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την έκθεση με το άμεσο οικογενειακό
και φιλικό τους περιβάλλον, να προβάλλουν την εργασία τους και να μεταφέρουν την εμπειρία τους.
Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα γίνεται και η αξιολόγηση του
προγράμματος, σε όλα τα στάδια της υλοποίησης, ώστε να εντοπίζονται τυχόν
προβλήματα και να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς βελτίωσής του. Στο τελευταίο στάδιο, με το πέρας της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα συμπληρώνουν αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης.

ΙΙ.2. Θεματικές ενότητες
ΙΙ.2.1. Ανασκαφή
Στα τρία τεχνητά σκάμματα στην αυλή του μουσείου θα αναπαραχθούν οι
συνθήκες ανασκαφής μίας αρχαίας οικίας. Στο εσωτερικό των σκαμμάτων
έχουν κατασκευασθεί τμήματα τοίχων και έχουν τοποθετηθεί, ως κινητά ευρήματα, ακεραία αντικείμενα κατ’ απομίμηση ευρημάτων από ανασκαφές στη
Θεσπρωτία (αγγεία, ειδώλια, υφαντικά βάρη, χάνδρες κ.α., που κατασκευάστηκαν από τους συντηρητές του μουσείου για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής
ανασκαφής), κοινά θραύσματα κεραμικής, κεραμίδες και άλλα μικροευρήματα (απανθρακωμένοι σπόροι, καρποί και ξύλο, οστά ζώων, όστρεα κ.α.). Κάθε
σκάμμα ή τμήμα του σκάμματος θα αντιπροσωπεύει και μέρος ενός διαφορετικού δωματίου της οικίας, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ευρήματα.
Για την κατανόηση της στρωματογραφίας, θα υπάρχουν τρία βασικά και
σαφώς διακριτά στρώματα: α) επιφανειακό, στο οποίο θα βρίσκονται σύγχρονα αντικείμενα (χαρτιά, πλαστικά κλπ), β) το κυρίως αρχαιολογικό στρώμα, το λεγόμενο «στρώμα καταστροφής» (αποτέλεσμα της υποτιθέμενης καταστροφής της οικίας), το οποίο θα εμπεριέχει και την πλειονότητα των ευρη-
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μάτων και γ) το δάπεδο της οικίας. Κατά τόπους, μέσα στα βασικά στρώματα
θα υπάρχουν περιοχές με έντονες διαφοροποιήσεις (πχ σημεία με εκτεταμένα ίχνη καύσης κλπ).
Κατά την εκπαιδευτική ανασκαφή οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε
τρεις ομάδες (ανασκαφικά συνεργεία), μία για κάθε σκάμμα. Οι ρόλοι που
αναλαμβάνουν είναι του αρχαιολόγου, του σχεδιαστή, του φωτογράφου και
των εργατών ανασκαφής, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία και σύνεργα. Σε αυτό το στάδιο βασικό ζητούμενο είναι να γίνει κατανοητό ότι όλοι οι
ρόλοι είναι εξίσου σημαντικοί και ότι η ανασκαφή δεν μπορεί να επιτευχθεί
χωρίς τη συμβολή όλων. Προτείνεται η διανομή ρόλων να γίνεται με κλήρο,
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν, σε συνεννόηση και με τους εκπαιδευτικούς, τις
ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, ώστε να μην προκύπτουν διακρίσεις και κενά
σε επίπεδο μαθησιακό ή δεξιοτήτων.
Αρχαιολόγοι: Αρμοδιότητά τους είναι να κατευθύνουν την πορεία των
εργασιών με τις υποδείξεις τους. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής καταγράφουν τα στοιχεία στο ανασκαφικό ημερολόγιο και σε ειδικές καρτέλες (φόρμες δεδομένων). Προσέχουν τις διαφοροποιήσεις στο χώμα (στρωματογραφία) και σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους, περιγράφοντας το χρώμα (χρησιμοποιώντας τον χρωματικό πίνακα Munsell) και την υφή (αμμώδες, με χαλίκι
κλπ) του χώματος. Σε περίπτωση αποκάλυψης «ιδιαίτερων» ευρημάτων (ακέραια αγγεία, ειδώλια κ.α.) ή αρχιτεκτονικών καταλοίπων, παίρνουν τις απαραίτητες μετρήσεις (συντεταγμένες και βάθος), κάνουν μία πρόχειρη σχεδιαστική
αποτύπωση (σκαρίφημα) και καλούν τους σχεδιαστές και τους φωτογράφους
να αναλάβουν δράση. Για την ακρίβεια των μετρήσεων χρησιμοποιούν μέτρα,
μετροταινίες, αλφάδι, νήμα της στάθμης. Για τον υπολογισμό του βάθους χρησιμοποιείται αλφαδολάστιχο. Επιπλέον, ασχολούνται με την περισυλλογή των
ευρημάτων σε σακουλάκια, προσθέτοντας τις απαραίτητες ενδείξεις (ανασκαφικά ταμπελάκια). Συλλέγουν δείγματα χώματος για κοσκίνισμα και άνθρακα
για «εργαστηριακή ανάλυση».
Εργάτες: Σκάβουν προσεχτικά, σε οριζόντιες στρώσεις, χρησιμοποιώντας
μυστράκια. Παρακολουθούν τις διαφοροποιήσεις στο χώμα και καθαρίζουν
τα ευρήματα που αποκαλύπτονται, με πινέλα και σκουπάκια. Αναφέρουν τις
παρατηρήσεις τους στους αρχαιολόγους και τους βοηθούν στην περισυλλογή
των ευρημάτων. Με ζεμπίλια ή καρότσια, απομακρύνουν το χώμα που αφαιρείται από τα σκάμματα, χρησιμοποιώντας σέσουλες, φαράσια και φτυάρια
και, εφόσον χρειαστεί, το κοσκινίζουν προσεχτικά για να μη χαθούν τα μικροευρήματα. Καθώς προχωράει η ανασκαφή και συγκεντρώνονται τα ευρήματα,
κάποιοι από τους εργάτες μπορούν να απασχοληθούν στο πλύσιμο της κεραμικής. Χρησιμοποιούν λεκάνες με νερό, οδοντόβουρτσες, βουρτσάκια και σίτες για το άπλωμα.
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Σχεδιαστές: Έργο τους είναι η σχεδιαστική αποτύπωση, με ακριβείς μετρήσεις, των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, των κινητών ευρημάτων πριν την
αφαίρεσή τους, αλλά και διαφοροποιήσεων στη στρωματογραφία. Χρησιμοποιούν μέτρα, μετροταινίες, αλφάδι, νήμα της στάθμης. Το σχέδιο γίνεται σε
χαρτί σχεδίασης μιλιμετρέ και για την προσαρμογή των μετρήσεων των πραγματικών διαστάσεων στο χαρτί (σμίκρυνση) χρησιμοποιούν κλιμακόμετρο. Τα
σχέδια αριθμούνται με αύξουσα σειρά που σημειώνεται και στο ημερολόγιο
του αρχαιολόγου.
Φωτογράφοι: Είναι οι αρμόδιοι για τη λήψη φωτογραφιών. Φωτογραφίζουν το σκάμμα, πριν την έναρξη και κατά τις διάφορες φάσεις της ανασκαφής, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και λεπτομέρειες των κινητών ευρημάτων.
Για κάθε λήψη πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις: βορράς, φωτογραφική κλίμακα, πίνακας με όλες τις πληροφορίες (ημερομηνία, σκάμμα,
στρώμα, θέμα λήψης κλπ). Σε κάθε φωτογραφία δίνεται αύξων αριθμός τον
οποίο σημειώνει ο αρχαιολόγος στο ημερολόγιο. Κατά την πορεία της ανασκαφής ο φωτογράφος συμπληρώνει σχετικό κατάλογο με τις φωτογραφικές
λήψεις και στο τέλος γίνεται επιλογή των φωτογραφιών που θα εκτυπωθούν
και θα επικολληθούν στο ανασκαφικό ημερολόγιο.
Με το πέρας της εκπαιδευτικής ανασκαφής η κάθε ομάδα συγκεντρώνει τα
δεδομένα και παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνάς της και στις υπόλοιπες ομάδες. Συζητά και προσπαθεί να ερμηνεύσει τη λειτουργία των ευρημάτων και να τα εντάξει σε ένα χρονολογικό πλαίσιο. Κάνει υποθέσεις σχετικά
με τη χρήση των χώρων της οικίας και τις δραστηριότητες των ανθρώπων που
σχετίστηκαν με την κατοίκηση της θέσης.
Συμπληρωματικά, για την εμπέδωση των πληροφοριών, προβλέπεται μία
σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένες ενότητες του Μουσείου, όπου τα παιδιά
θα εξοικειωθούν με τον εκθεσιακό χώρο και θα ανακαλέσουν αποκτημένες
γνώσεις, αντιπαραβάλλοντας τα πρωτότυπα εκθέματα με παρόμοια ευρήματα
που αποκάλυψαν κατά τη ανασκαφή.

ΙΙ.2.2. Συντήρηση
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά θα ασχοληθούν
με τη συντήρηση κεραμικών αντικειμένων, καθώς για τη συντήρηση άλλου είδους ευρημάτων (υάλινα, μεταλλικά, λίθινα κ.α.) απαιτείται η χρήση σύνθετων μεθόδων και υλικών. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα βασικά στάδια της
συντήρησης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά. Επιπλέον,
μαθαίνουν πώς να συμπληρώνουν δελτία συντήρησης (ειδικές καρτέλες),
όπου καταγράφονται τα διάφορα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη συντήρηση ενός αντικειμένου, επισυνάπτοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.
Αρχικά όλοι οι μαθητές ασχολούνται με το πρώτο στάδιο της συντήρησης,
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τον καθαρισμό - πλύσιμο των ευρημάτων. Καθαρίζουν προσεχτικά όστρακα
κεραμικής, χρησιμοποιώντας μαλακά βουρτσάκια, πινέλα και βαμβάκι εμποτισμένο σε νερό. Προσέχουν ιδιαίτερα τις ακμές των οστράκων που, ενδεχομένως, μπορούν να συγκολληθούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια χωρίζονται με
κλήρο σε τρεις ομάδες:
Η πρώτη ομάδα έχει μπροστά της διάφορα όστρακα και προσπαθεί να
τα ομαδοποιήσει και να ξεχωρίσει ποιά από αυτά μπορεί να προέρχονται από
το ίδιο αγγείο. Στη συνέχεια συνταιριάζει, με χαρτοταινία, τα συνανήκοντα
όστρακα προς συγκόλληση.
Η δεύτερη ομάδα καλείται να συμπληρώσει, με γύψο καλλιτεχνίας, κομμάτια που λείπουν από σχεδόν ακέραια αγγεία.
Η τρίτη ομάδα κάνει αισθητική αποκατάσταση ήδη συμπληρωμένων αγγείων, χρωματίζοντας το γύψο καλλιτεχνίας, αφού επιλέξει και αναμείξει τα
χρώματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης θα δίνεται η δυνατότητα στα
παιδιά να χρωματίζουν αντίγραφα αρχαίων πήλινων ειδωλίων που έχουμε κατασκευάσει σε μήτρες (καλούπια) από σιλικόνη και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να χρησιμοποιήσουν τις μήτρες για να αναπαράγουν τα δικά τους ειδώλια.
Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με μια σύντομη περιήγηση σε συγκεκριμένες αίθουσες και προθήκες του Μουσείου, ώστε τα παιδιά να δουν από κοντά
και να αναγνωρίσουν τις επεμβάσεις συντήρησης που έγιναν στα αντικείμενα
(απλός καθαρισμός, συμπλήρωση, αισθητική αποκατάσταση) και να κατανοήσουν τη σημασία λήψης μέτρων προστασίας και ασφαλούς έκθεσης των αντικειμένων σε ένα μουσείο.

ΙΙ.2.3. Καταγραφή - Μουσειακή έκθεση
Στην ενότητα αυτή όλοι οι συμμετέχοντες θα περάσουν πρώτα από το στάδιο της καταγραφής, έχοντας το ρόλο των αρχαιολόγων - μελετητών και στη
συνέχεια θα αναλάβουν, ως μουσειολόγοι, την οργάνωση μιας μουσειακής
έκθεσης.
Κατά την καταγραφή οι μαθητές εργάζονται ανά δύο. Έχουν μπροστά τους
από ένα πήλινο αντικείμενο - «συντηρημένο εύρημα» το οποίο θα πρέπει να
καταγράψουν, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία σε ειδική καρτέλα (δελτίο
καταγραφής). Κάθε αντικείμενο συνοδεύεται από το ανασκαφικό ταμπελάκι και το δελτίο συντήρησής του. Τα παιδιά κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις
με παχύμετρο, μέτρο και τρίγωνα, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το χρωματικό
πίνακα Munsell για να ταυτίσουν το χρώμα του πηλού, περιγράφουν το αντικείμενο και την κατάσταση διατήρησής του και του δίνουν έναν αριθμό κατα-
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γραφής. Στη συνέχεια το φωτογραφίζουν και επικολλούν τη φωτογραφία στο
δελτίο καταγραφής. Στο τέλος επιχειρούν μία πρώτη χρονολόγηση με βάση
κοντινά παράλληλα.
Καρτέλες με φωτογραφίες, σχέδια και πληροφορίες για τα σχήματα, τους
τύπους, την ονομασία και την χρήση των αντικειμένων, βοηθούν τα παιδιά στη
συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής.
Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές θα εργαστούν σε δύο ομάδες, που θα αναλάβει κάθε μία το σχεδιασμό της δική της μουσειακής έκθεσης, έχοντας ως
βασικό υλικό τα ευρήματα που καταγράφηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο
και άλλα παρόμοια αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί για τις ανάγκες της
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας. Για την έκθεση των αντικειμένων θα
υπάρχουν ειδικές κατασκευές-προθήκες και ταμπλώ για το συμπληρωματικό
εποπτικό-ενημερωτικό υλικό.
Τα θέματα των εκθέσεων μπορεί να είναι προκαθορισμένα, ή να υπάρχει
η δυνατότητα επιλογής από μία λίστα θεμάτων. Τα παιδιά καλούνται στη συνέχεια να διαμορφώσουν τη δική τους μουσειολογική πρόταση, επιλέγοντας
πόσα και ποιά ευρήματα θα εκτεθούν, πώς θα ομαδοποιηθούν, τη διάταξη και
τον τρόπο έκθεσής τους μέσα στις προθήκες. Γράφουν λεζάντες με σύντομες πληροφορίες για κάθε αντικείμενο ή ενότητα αντικειμένων και αποφασίζουν για τον τρόπο πλαισίωσης της έκθεσης (συνοδευτικά κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, ζωγραφικές αναπαραστάσεις), χρησιμοποιώντας σχετικό υλικό
που θα έχουν στη διάθεσή τους. Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει την έκθεσή της.
Προτείνεται να υπάρξει μία σύντομη ξενάγηση σε επιλεγμένες ενότητες και
προθήκες του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου, σχετικές με τη θεματολογία
των μουσειακών εκθέσεων των παιδιών. Αυτή μπορεί να λάβει χώρα:
- κατά το στάδιο της προετοιμασίας των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς
ή πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων την ημέρα υλοποίησης της συγκεκριμένης ενότητας του προγράμματος, ως μέρος της εισαγωγής και εξοικείωσης
των παιδιών με τις βασικές έννοιες της μουσειολογίας,
- μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας έτσι τα παιδιά να διατυπώσουν σκέψεις και κρίσεις, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν
από την εμπειρία τους.
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