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Εισαγωγή
Το 1998 ιδρύθηκε στην Ξάνθη το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
(Ι.Π.Ε.Τ.), ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) µε στόχο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
ερευνητικού περιβάλλοντος, µε συνεχή αλληλεπίδραση και υποστήριξη από τον ακαδηµαϊκό χώρο,
την Ελληνική και διεθνή επιστηµονική κοινότητα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας
καθώς και τους κρατικούς φορείς. Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και
τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των
ανθρωπιστικών επιστηµών, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ.
επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες: α) στην εφαρµογή των τεχνολογιών
πληροφόρησης σε µελέτες κειµένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, µνηµείων
κ.τ.λ., β) στη µελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα των κεραµικών, του χάρτου και της
περγαµηνής και γ) στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση και
ειδικότερα στην µάθηση εξ-αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευσης-κατά-ζήτηση.
Για την επίτευξη των στόχων του το Ι.Π.Ε.Τ επιδιώκει την συνύπαρξη διακλαδικών µικτών οµάδων
από ανθρώπους των γραµµάτων και της τεχνολογίας µε απώτερο στόχο την ενίσχυση της
προσπάθειας που γίνεται για την ανάδειξη του Πολιτισµού µε τη χρησιµοποίηση της πλέον
σύγχρονης δυνατής τεχνολογικής υποστήριξης. Η συνύπαρξη ανθρώπων µε δύο διαφορετικές
κουλτούρες για τον ίδιο σκοπό µπορεί να συντελέσει στη αναβάθµιση της όλης προσπάθειας. Επί
πλέον θα δώσει τη δυνατότητα στους µη τεχνολόγους να κατανοήσουν καλύτερα και να
ενστερνιστούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για την ισχυρότερη υποστήριξη του
έργου τους.
Στα πλαίσια των παραπάνω ενδιαφερόντων, το Ι.Π.Ε.Τ., προχώρησε το 1999 στην ίδρυση του
Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας µε σκοπό να λειτουργήσει ως ένα τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο
για την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας στο πεδίο της αρχαιοµετρίας, την υποστήριξη των
αρχαιολογικών ερευνών και την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφεροµένων φορέων µε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και επιστηµονικό προσωπικό.
Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ.
Το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. είναι ένα από τα δύο εργαστήρια σήµερα στην Ελλάδα
(το δεύτερο είναι αυτό του Ερευνητικού Κέντρου «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») που είναι αφιερωµένα στην
Αρχαιοµετρία και τη σχετική έρευνα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας στο πεδίο της Αρχαιοµετρίας, η µεταφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας
από συναφή επιστηµονικά πεδία µε στόχο τη βελτίωση των υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων
τεχνικών στον κλάδο, η προσφορά εξειδικευµένων υπηρεσιών στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα,
καθώς και η ενηµέρωση και εκπαίδευση νέων επιστηµόνων από διάφορες επιστηµονικές περιοχές,
µέσω σεµιναρίων, workshops και διαλέξεων πάνω σε θέµατα Αρχαιολογίας και Αρχαιοµετρίας.
Κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου αποτελεί η ανάδειξή του ως εξειδικευµένου εθνικού τεχνολογικού
κέντρου για την υποστήριξη των αρχαιολογικών ερευνών και η εξέλιξή του σε µία πρότυπη µονάδα
αρχαιοµετρίας διεθνούς εµβέλειας γνωστής για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των
αποτελεσµάτων της.

Το εργαστήριο έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπάρχει µεταξύ των φορέων που αναπτύσσουν
συγγενείς δραστηριότητες, µε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό τα οποία θα βρίσκονται
πάντα στη διάθεση των ενδιαφερόµενων φορέων, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και
γενικότερες δραστηριότητες που θα επικεντρώνονται στο συγκεκριµένο χώρο της Αρχαιοµετρίας.
Στο σηµείο αυτό εντοπίζονται και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του εργαστηρίου έναντι των
συγγενικών φορέων καθώς στην πλειοψηφία τους οι κύριοι εκπρόσωποι αυτών κινούνται σε
άλλους ερευνητικούς τοµείς, δεν είναι πάντα διαθέσιµοι για τις ανάγκες των αρχαιολόγων και/ή δεν
διαθέτουν τα εξειδικευµένα εκείνα όργανα που απαιτούνται για τους συγκεκριµένους σκοπούς
ενίοτε δε δεν είναι διατιθέµενοι να αφιερώσουν σηµαντικό χρόνο για την πραγµατοποίηση
µετρήσεων ρουτίνας. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το Εργαστήριο του «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» που
κινείται συστηµατικά στον χώρο της Αρχαιοµετρίας µε αξιόλογο ποιοτικά και ποσοτικά έργο, το
οποίο και αντιµετωπίζει ένα σηµαντικό φόρτο εργασίας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται
καθυστερήσεις στην παροχή αποτελεσµάτων και στο σηµείο αυτό το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας
του Ι.Π.Ε.Τ. έρχεται να λειτουργήσει ως συµπληρωµατικό.
Το εργαστήριο διαθέτει σηµαντικότατη επιστηµονική και υλικοτεχνική υποδοµή προηγµένης τεχνολογίας και υποστηρίζεται άµεσα και από τις υπόλοιπες µονάδες του Ι.Π.Ε.Τ.. Οι δυνατότητές
του επεκτείνονται σηµαντικά χάρη στη στενή συνεργασία µε τον Καθηγητή κύριο Ιωάννη Στράτη
και τους συνεργάτες του στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του Χηµικού Τµήµατος του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), καθώς και µε άλλα συναφή εργαστήρια
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆.Π.Θ.). Για την επίτευξη των στόχων του, την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών το εργαστήριο έχει
δηµιουργήσει διασυνδέσεις και προχωρά στη συνεργασία και µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς
και παρεµφερή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστηµιακά τµήµατα., τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές
επίπεδο. Ο τεχνολογικός και ερευνητικός χαρακτήρας του εργαστηρίου αναµένεται να συµβάλλει
σηµαντικά στη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, την τεχνική υποστήριξη των
αρχαιολόγων, την ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους σε νέες τεχνολογίες και µεθόδους
χρονολόγησης και αρχαιοµετρίας γενικότερα.
∆ραστηριότητες του Εργαστηρίου
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. αποβλέπουν στην εξαγωγή
πληροφοριών µε τις πλέον σύγχρονες φυσικές και χηµικές µεθόδους κατά κύριο λόγο από
αρχαιολογικά αντικείµενα, µνηµεία, έργα τέχνης και υλικά, µε στόχο τη συµβολή στην πληρέστερη
γνώση και βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του Πολιτισµού.
Ιδιαίτερη έµφαση στην παρούσα φάση λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει δοθεί στην µελέτη κεραµικών αντικειµένων και υάλων. Οι δυνατότητες που παρέχονται περιλαµβάνουν:
• Τη χρονολόγηση και τον έλεγχο και πιστοποίηση της αυθεντικότητας µουσειακών ή
συλλεκτικών κεραµικών και υάλινων αντικειµένων µε µεθόδους Θερµοφωταύγειας (TL) και
Οπτικά ∆ιεγειρόµενης Φωταύγειας (OSL).
• Τη χηµική ανάλυση των αντικειµένων (σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Αναλυτικής
Χηµείας του Α.Π.Θ.) για τον προσδιορισµό της προέλευσης, τη γεωχηµική µελέτη του
πηλού, τη µελέτη τεχνικών κατασκευής και των µορφών εµπορίου, τη µελέτη των
κοινωνικών και διατροφικών συνηθειών.
• Τη στερεοσκοπική µελέτη επιφανειών για τον προσδιορισµό της ποιότητας των πρώτων
υλών και της κατασκευής των αντικειµένων, τον προσδιορισµό διάβρωσης τους κ.τ.λ.
• Την στοιχειακή ανάλυση των αντικειµένων µε ραδιοµετρικές µη καταστροφικές τεχνικές µε
ακτίνες-X για τον προσδιορισµό της προέλευσης, τη µελέτη των τεχνικών κατασκευής και
των µορφών εµπορίου, τον προσδιορισµό της θερµοκρασίας κατεργασίας και όπτησης, την
έρευνα της τεχνολογικής γνώσης της εποχής (αρχαία τεχνολογία), τη µελέτη της διάβρωσης
κ.τ.λ.

•

Την πολυµεσική καταγραφή των αντικειµένων σε βάσεις δεδοµένων (πολυφασµατικές
εικόνες, δελτία, δεδοµένα αναλύσεων και λοιπών µετρήσεων) για την συγκριτική µελέτη
των ευρηµάτων, τη διερεύνηση της σύστασης και της φύσης των χρησιµοποιούµενων υλών,
την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία της εποχής, και
τις κοινωνικές και διατροφικές συνήθειες.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ακολουθούν τα πρότυπα GLP και ISO για την εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και αποτελεσµάτων.
Εξοπλισµός του Εργαστηρίου
Στον διαθέσιµο εξοπλισµό του εργαστηρίου περιλαµβάνονται: πλήρες εργαστήριο
Θερµοφωταύγειας και Οπτικά ∆ιεγειρόµενης Φωταύγειας µε state-of-the-art συστήµατα, φορητά
και εργαστηριακά συστήµατα µέτρησης ακτινοβολιών και ραδιενέργειας περιβάλλοντος, αυτόνοµο
κλειστό σύστηµα ραδιογραφικής απεικόνισης µε ακτίνες-Χ και φορητό σύστηµα φθορισµού
ακτίνων-Χ (XRF), στερεοσκόπιο µε σύστηµα µελέτης-ανάλυσης επιφανειών, πλήρες εργαστήριο
παρασκευής και προ-κατεργασίας δειγµάτων µε σύγχρονους εργαστηριακούς κλιβάνους και
συσκευές πέψης-διαλυτοποίησης µε µικροκύµατα.
Ο παραπάνω εξοπλισµός συµπληρώνεται από συστήµατα ψηφιακής καταγραφής και ταξινόµησης
αντικειµένων (ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατος σαρωτής υψηλής
ακρίβειας, τρισδιάστατη φωτογραφική camera, πολυφασµατική camera κλπ) που διατίθενται στο
εργαστήριο από τα εργαστήρια της Μονάδας Πολυµέσων του Ι.Π.Ε.Τ., καθώς και συστήµατα
φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης (AAS) και εκποµπής (ICP-AES), αέριας χρωµατογραφίας
(GC-MS) και περίθλασης ακτίνων-Χ στα οποία το εργαστήριο έχει πρόσβαση µέσω των
συνεργασιών του κυρίως µε το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο
Φυσικής του ∆.Π.Θ..
Σύστηµα χρονολόγησης TL/OSL
Η θερµοφωταύγεια (TL) χρησιµοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 για την χρονολόγηση
κεραµικών και υάλινων αντικειµένων και γενικότερα υλικών µε εσωτερική κρυσταλλική δοµή. Η
µέθοδος της οπτικά διεγειρόµενης φωταύγειας (OSL) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στα µέσα
της δεκαετίας του ’90 για την χρονολόγηση γεωλογικών υλικών αλλά έχει δοκιµαστεί και στη
χρονολόγηση κεραµικών και υάλων
Πρόκειται ουσιαστικά για µεθόδους ραδιοχρονολόγησης που στηρίζονται στην ικανότητα που
έχουν µη αγώγιµα υλικά µε κρυσταλλική δοµή, να «αποθηκεύουν» στο κρυσταλλικό τους πλέγµα
το ποσό της ραδιενεργού ακτινοβολίας που δέχονται από το περιβάλλον και στη συνέχεια, µε
κατάλληλο εξωτερικό ερέθισµα (θέρµανση-TL ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία-OSL) να
αποδίδουν υπό µορφήν φωτός την πληροφορία για τη συνολική δόση που έχουν δεχθεί.
Η ηλικία προκύπτει από τη σύγκριση της συνολικής δόσης που έχει δεχθεί το υλικό µε τη µέση
ετήσια δόση που δέχεται από το περιβάλλον. Ο «χρόνος µηδέν» στην µέθοδο TL είναι ο χρόνος
ψησίµατος του υλικού οπότε και κάθε προηγούµενη πληροφορία σχετικά µε τη δόση που είχε
δεχθεί το πρωτογενές υλικό εξαλείφεται (προϋπόθεση αποτελεί το υλικό να έχει ψηθεί σε
περισσότερους από 400 οC) ενώ στη µέθοδο OSL είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το υλικό εκτέθηκε
για τελευταία φορά στο ηλιακό φως. Λόγω του διαφορετικού εξωτερικού ερεθίσµατος στην
περίπτωση της OSL, αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µη ψηµένα δείγµατα (έχει εφαρµοστεί
µε επιτυχία στη χρονολόγηση πλίνθων για τον προσδιορισµό της ηλικίας κτιρίων).
Η µέση ετήσια δόση πρέπει να µετρηθεί στο τόπο όπου βρέθηκε το υλικό, είτε µε επιτόπια
µέτρηση, είτε µε µέτρηση ποσότητας χώµατος (περίπου 1000 cc) από τη θέση όπου βρέθηκε το
υλικό (σε µία ακτίνα 20-30 cm). Η γνώση της υγρασίας του υλικού και της περιοχής είναι
σηµαντική για τον προσδιορισµό της µέσης ετήσιας δόσης.
Ο προσδιορισµός της ηλικίας εξαρτάται από τη συγκεκριµένη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί και
το υπό εξέταση υλικό. Ενδεικτικά αναφέρεται στην περίπτωση της TL και για υλικό:
• Χαλαζία η προσδιοριζόµενη ηλικία είναι 50-100.000 έτη

• Άστριο η προσδιοριζόµενη ηλικία είναι 500-500.000 έτη
• Πυρόλιθο η προσδιοριζόµενη ηλικία είναι 5.000-500.000 έτη
• Ασβεστίτη η προσδιοριζόµενη ηλικία είναι 10.000-500.000 έτη
Με την OSL µπορούν να προσδιοριστούν ηλικίες και πέραν των 500.000 ετών.
Η ακρίβεια της µεθόδου κυµαίνεται για µεν την TL στο 5%-7% και µπορεί να φθάσει έως και 3%
εφόσον διατίθενται περισσότερα δείγµατα (τουλάχιστον έξι) που είναι γνωστό ότι είναι της ιδίας
περίπου ηλικίας, ενώ για την OSL η ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι τυπικά της τάξης του 5% ή
καλύτερη.
Και οι δύο µέθοδοι είναι καταστρεπτικές και µη επαναλήψιµες. Το δείγµα κονιορτοποιείται και
µετά την αρχική µέτρηση η πληροφορία που αποκοµίζεται από τη µέτρηση έχει οριστικά χαθεί από
αυτό οπότε και η µέτρηση δεν µπορεί να επαναληφθεί στο ίδιο δείγµα.
Το σύστηµα χρονολόγησης TL/OSL του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. είναι ένα
πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα (εικόνα 1), ελεγχόµενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε
δυνατότητα µέτρησης πολλαπλών δειγµάτων (48 δείγµατα που αντιστοιχούν στην µέτρησηχρονολόγηση τριών διαφορετικών οστράκων). Είναι το µοναδικό αυτή τη στιγµή στον ελληνικό
χώρο µε δυνατότητα χρονολόγησης µε OSL µε µπλε και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία. Το σύστηµα
χρησιµοποιείται για:
• Τη χρονολόγηση κεραµικών και υάλινων αντικειµένων
• Τη χρονολόγηση γεωλογικών υλικών (πετρωµάτων, ιζηµάτων κ.τ.λ.)
• Τον έλεγχο και πιστοποίηση της αυθεντικότητας κεραµικών και υάλινων αντικειµένων
Για χρονολογήσεις µε θερµοφωταύγεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές:
• Των λεπτών κόκκων
• Των χονδρών κόκκων (ή µέθοδος χαλαζία)
• Της προ-δόσης (για ηλικίες έως 1.000 έτη)
Αντίστοιχα για χρονολογήσεις µε οπτικά διεγειρόµενη φωταύγεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι
τεχνικές:
• Των πολλαπλών µερών (multi-aliquot)
• Του απλού µέρους (single-aliquot)
Ο εξοπλισµός χρονολόγησης συµπληρώνεται από συστήµατα α- και β-ακτινοβόλησης, ανιχνευτές
ραδιενεργών ακτινοβολιών και ένα ηλιακό προσοµοιωτή.
Για µία ικανοποιητική µέτρηση το µέγεθος του δείγµατος (οστράκου) πρέπει να είναι διαστάσεων
κατά προσέγγιση 4x4x1 cm και/ή βάρους 10-100 γραµµαρίων. ∆εν πρέπει να έχει υποστεί δε καµία
προηγούµενη επεξεργασία. Επιπλέον στην περίπτωση της OSL η δειγµατοληψία πρέπει να έχει
γίνει στο σκοτάδι.
Συστήµατα ακτίνων-Χ
Στον εξοπλισµό του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. περιλαµβάνονται ένα κλειστό
σύστηµα ραδιογραφίας ακτίνων-Χ (εικόνα 2) µεταβλητής ενέργειας και υψηλής διακριτικής
ικανότητας, και ένα φορητό σύστηµα µ-XRF (φθορισµού ακτίνων-Χ) (εικόνα 3) µε δυνατότητα
ανίχνευσης ακόµη και ελαφρών στοιχείων (π.χ. νάτριο).
Η ραδιογραφία ακτίνων-Χ επιτρέπει τη µελέτη του εσωτερικού των αντικειµένων, χωρίς την
καταστροφή ή την οιανδήποτε επέµβαση σε αυτά (χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης της
µεθόδου είναι η περίπτωση του υπολογιστικού µηχανισµού των Αντικυθήρων). Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων η διερεύνηση της δοµής των αντικειµένων, αποκαλύπτεται η ύπαρξη
επικαλύψεων και επιχρισµάτων, και προσδιορίζεται το βάθος της διάβρωσης που αυτά έχουν
υποστεί. Οι πληροφορίες που παρέχονται βοηθούν την ανασκαφική έρευνα στον προσδιορισµό της
θέσης και του σχήµατος ενός αντικειµένου µέσα σε µία µάζα χώµατος ή µέσα σε άλλο περιέχον

αντικείµενο και διευκολύνουν τον καθαρισµό και τη συντήρησή του, ιδίως σε περιπτώσεις
αντικειµένων µε άγνωστο και πολύπλοκο σχήµα καθώς και σε περιπτώσεις σοβαρά διαβρωµένων
αντικειµένων. Επιπλέον µε τη µέθοδο αυτή καθίσταται δυνατή η διερεύνηση του περιεχοµένου
κλειστών, σφραγισµένων αγγείων χωρίς αυτά να ανοιχθούν.
Ο φθορισµός ακτίνων-Χ είναι µία στοιχειοµετρική, αναλυτική µη καταστροφική τεχνική που
επιτρέπει τον προσδιορισµό της σύστασης των αντικειµένων. Ειδικότερα τα συστήµατα µ-XRF
παρουσιάζουν πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά για τον
εντοπισµό ιχνοστοιχείων χαρακτηριστικών του τόπου προέλευσης των αντικειµένων και/ή της
διάβρωσης που έχουν υποστεί. Το µ-XRF σύστηµα που διαθέτει το Εργαστήριο είναι ένα από τα
πρώτα που κατασκευάστηκαν µε χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της
σύγχρονης Αρχαιοµετρίας. Το σύστηµα αυτό είναι επιπλέον φορητό και επιτρέπει επιτόπιες
µετρήσεις εποµένως καθίσταται δυνατή η µελέτη αντικειµένων χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση
τους από ένα συγκεκριµένο χώρο (π.χ. µουσείο).
Χηµική επεξεργασία-αναλύσεις
Το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. διαθέτει ακόµη τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
παρασκευή και προκατεργασία των υάλινων και κεραµικών δειγµάτων µε σύγχρονες τεχνικές και
συστήµατα, στην πλειοψηφία τους ελεγχόµενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στον εξοπλισµό
περιλαµβάνονται (εικόνα 4) ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί τριών και πέντε δεκαδικών ψηφίων,
εργαστηριακοί κλίβανοι που παρέχουν τη δυνατότητα όπτησης των δειγµάτων σε θερµοκρασίες
άνω των 1.000 οC, σύστηµα διαλυτοποίησης – πέψης µε µικροκύµατα κλπ.
Ο ανωτέρω εξοπλισµός χρησιµοποιείται τόσο για την προετοιµασία των δειγµάτων για TL/OSL
χρονολόγηση, όσο και για στοιχειοµετρικές αναλύσεις, καθώς επίσης και για απλές µετρήσεις
κοκκοµετρίας και πορώδους των υλικών µε βάση τον όγκο νερού που απαιτείται για την πλήρωση
των ανοιχτών πόρων. Οι µετρήσεις αυτές στην περίπτωση των κεραµικών επιτρέπουν και µια
πρώτη αξιολόγηση όσον αφορά την ποιότητα του κεραµικού, την τεχνική του ψησίµατος και τον
τύπο της αργίλου.
Περαιτέρω χηµικές αναλύσεις για τον ποσοτικό προσδιορισµό των κύριων, δευτερευουσών
χηµικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων που περιέχονται στα κεραµικά και υάλινα αντικείµενα
γίνονται σε συνεργασία µε τον καθηγητή Ι. Στράτη και την οµάδα του στο Εργαστήριο Αναλυτικής
Χηµείας του Α.Π.Θ.. Ο εξοπλισµός που διατίθεται περιλαµβάνει (εικόνα 4) συστήµατα:
• Φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης (AAS)
• Φασµατοµετρίας ατοµικής εκποµπής µε χρήση συζευγµένου πλάσµατος (ICP-AES)
• Αέριας χρωµατογραφίας (GC-MS)
Οι µέθοδοι χηµικής ανάλυσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν χαρακτηρίζονται από υψηλή
σταθερότητα και επαναληψιµότητα ενώ υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισµού
πολλών χηµικών στοιχείων. Η υψηλή ευαισθησία τους αυτών επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό
πολύ χαµηλών συγκεντρώσεων (ppm, ppb).
Αν και οι µέθοδοι αυτές είναι καταστροφικές, απαιτείται ελάχιστη ποσότητα (0,1-1 γραµµαρίου)
υλικού η οποία µπορεί να συλλεχθεί και από µη εµφανές σηµείο του υπό µελέτη αντικειµένου, σε
κάθε δε περίπτωση η αλλοίωση που επέρχεται από τη συλλογή του δείγµατος είναι αµελητέα.
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την γεωχηµική µελέτη
του πηλού, τον προσδιορισµό της προέλευσης του υλικού συγκριτικά µε κάποια ανάλογη βάση
δεδοµένων, τη µελέτη των τεχνικών κατασκευής και για να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τις
µορφές εµπορίου, τις κοινωνικές συνήθειες, τις συνήθειες διατροφής κ.τ.λ.
Στερεοσκόπιο
Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου συµπληρώνεται επίσης και από ένα πλήρως αποχρωµατικό
στερεοµικροσκόπιο (εικόνα 4) ψυχρού και διερχόµενου φωτισµού που συνοδεύεται από σύστηµα
ανάλυσης εικόνας για τη στερεοµικροσκοπική παρατήρηση, τη µελέτη και τη φωτογράφηση των

αντικειµένων. Με το σύστηµα αυτό είναι δυνατή η µελέτη τόσο µικρών όσο και µεγάλων
διαστάσεων αντικειµένων χάρη στον ανεξάρτητο φορέα οπτικών που διαθέτει. Το σύστηµα µπορεί
να χρησιµοποιηθεί:
• Στη µελέτη επιφανειών για τον εντοπισµό χρωστικών ουσιών, επιχρισµάτων,
επιζωγραφήσεων, τον προσδιορισµό της ποιότητας των κόκκων κεραµικού κ.τ.λ.
• Στη µελέτη της κατάστασης των αντικειµένων και τον προσδιορισµό της διάβρωσης που
αυτά έχουν υποστεί.
• Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων συντήρησης των αντικειµένων.
Έρευνες στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων
Μεταξύ των πρώτων έργων του Εργαστηρίου Αρχαιοµετρίας του Ι.Π.Ε.Τ. συγκαταλέγεται η
συνεργασία του µε την ΙΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για τη διεξαγωγή
ερευνών στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών θα
καταγραφούν σε πολυµεσικές βάσεις δεδοµένων. Αναλυτικότερα οι τοµείς συνεργασίας είναι οι
παρακάτω:
Χηµικές αναλύσεις πηλού
Τα δείγµατα κεραµικής θα προέρχονται κυρίως από αγγεία, πιθάρια, κεραµίδια στέγης και
σαρκοφάγους που βρέθηκαν στο αρχαίο νεκροταφείο. Η µελέτη θα εστιαστεί στη διερεύνηση της
τεχνολογίας κατασκευής των αντικειµένων και στην προέλευση του πηλού µέσα από τη χηµική
ανάλυση και τη µαθηµατική επεξεργασία των δεδοµένων.
Μελέτη κονιαµάτων
Ένα από τα είδη των τάφων κατά τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στο νεκροταφείο των Αβδήρων είναι οι
χτιστοί κιβωτιόσχηµοι που το εσωτερικό τους είναι επιχρισµένο µε κονίαµα λευκό ή σπανιότερα
χρωµατιστό (εικόνα 5). Η µελέτη των κονιαµάτων αυτών θα γίνει µε τους εξής στόχους: α. τη
χηµική σύσταση του κονιάµατος. β. τον εντοπισµό τυχόν γραπτής παράστασης που δεν είναι πλέον
ορατή. γ. τη µελέτη των αποτελεσµάτων που προξενεί πάνω στα κτερίσµατα του τάφου η διάβρωση
από τα χηµικά συστατικά του κονιάµατος. Ως παράδειγµα αναφέρουµε την περίπτωση ενός
γυάλινου αλάβαστρου µε ιδιαίτερα διαβρωµένη την εξωτερική του επιφάνεια, το οποίο βρέθηκε
τοποθετηµένο σχεδόν σε επαφή µε το επιχρισµένο µε κονίαµα τοίχωµα του τάφου1 (εικόνα 6).
∆ιαπίστωση του περιεχοµένου αγγείων
Μακροπρόθεσµα θα ενταχθούν στο πρόγραµµα αναλύσεις για διαπίστωση του περιεχοµένου
αγγείων που βρίσκονται µέσα στους τάφους ή σε περιοχές προσφορών γύρω από αυτούς. Τα
αποτελέσµατα θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τα ταφικά έθιµα των Αβδηριτών, τις διατροφικές
τους συνήθειες κτλ.
Χρονολόγησεις TL/OSL
Αφορά την προϊστορική κεραµική από την ευρύτερη περιοχή των Αβδήρων. Η κεραµική αυτή
προέρχεται από θέσεις της Νεολιθικής και Πρώιµης Εποχής του Χαλκού που βρίσκονται στο νότιο
τµήµα του Νοµού Ξάνθης. Πρόκειται για τούµπες (όπως της ∆ιοµήδειας) ή για εγκαταστάσεις σε
φυσικά υψώµατα (Πετρόλοφος Μέλισσας, Πετρόλοφος Μάνδρας). Εκεί δεν έχει γίνει ανασκαφή
και η κεραµική προς το παρόν προέρχεται αποκλειστικά από επιφανειακή έρευνα. Μερικές από τις
θέσεις αυτές ενδέχεται µελλοντικά να ενταχθούν σε ανασκαφικό πρόγραµµα, και οι TL και OSL
µέθοδοι χρονολόγησης θα είναι εφικτό να εφαρµοστούν στην κεραµική που θα προκύψει. Εκτός
από την κεραµική σε µερικές θέσεις υπάρχουν εργαλεία από πυριτόλιθο. Στην περίπτωση που θα
βρεθούν και άλλα κατά την ανασκαφή, θα µπορούσε να επιχειρηθεί χρονολόγηση µε τις ίδιες
µεθόδους. Τα αποτελέσµατα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα για την πληρέστερη διαµόρφωση του
αρχαιολογικού χάρτη της περιοχής. ∆εδοµένου ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει
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Η πληροφορία για την αιτία της διάβρωσης οφείλεται στον Ιωάννη Στράτη, καθηγητή Αναλυτικής Χηµείας του
ΑΠΘ ο οποίος βρισκόταν στα Άβδηρα τις µέρες της ανασκαφής και είδε το αντικείµενο.

χρονολόγηση µε θερµοφωταύγεια και/ή οπτικά διεγειρόµενη φωταύγεια στην περιοχή αυτή,
δηµιουργείται ταυτόχρονα βάση δεδοµένων για µελλοντική έρευνα.
Πιο άµεσα είναι εφικτό να προχωρήσει η έρευνα µε τις αναλύσεις πηλού. Η µελέτη της κεραµικής
στο χώρο των Αβδήρων µπορεί να καλύψει ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα από τον 7 ο αιώνα π.Χ.
µέχρι την ελληνιστική περίοδο και να επεκταθεί αργότερα στα αυτοκρατορικά χρόνια.
Α. Θα µπορούσε καταρχήν να διερευνηθεί ο τόπος παραγωγής και ενδεχοµένως να
ταυτιστούν τα εργαστήρια κατασκευής των επείσακτων αγγείων του 7 ου και των αρχών
του 6 ου αιώνα π.Χ. τα οποία βρίσκονται στα νεκροταφεία των Κλαζοµενίων2.
Η πρώτη οµάδα από τα αγγεία αυτά αποτελείται από µεγάλα σχήµατα αποθηκευτικών
σκευών (πιθάρια, αµφορείς, χυτροειδή κτλ) που χρησιµοποιήθηκαν για τον ενταφιασµό
βρεφών, παιδιών και σπανιότερα ενηλίκων ατόµων (εικόνα 7).
Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει µικρά επιτραπέζια αγγεία (κύλικες, κύπελλα, οινοχόες,
όλπες κτλ), θήλαστρα και ελαιοδοχεία για αρωµατικά έλαια (δακτυλιόσχηµους ασκούς,
ληκύθια, αρύβαλλους, αλάβαστρα) (εικόνα 8). Από τη στιλιστική µελέτη σχηµάτων και
διακόσµησης γνωρίζουµε ότι τα αγγεία αυτά προέρχονται από την Κόρινθο, τη Ρόδο, τις
Κυκλάδες, νησιωτικές και ηπειρωτικές πόλεις της Ιωνίας· µας διαφεύγει όµως ο ακριβής
προσδιορισµός του εργαστηρίου. Με τις αναλύσεις αυτές θα µπορούσε ενδεχοµένως να
γίνει γνωστό τι έφεραν µαζί τους οι Κλαζοµένιοι κατά την ίδρυση της αποικίας, τι
εισαγωγές έκαναν στη συνέχεια και τι µιµήθηκαν αργότερα στα δικά τους εργαστήρια. Οι
έρευνες αυτές θα µπορούσαν να γίνουν συγκριτικά και σε συνεργασία µε τους ανασκαφείς
των Κλαζοµενών, µε τους οποίους προγραµµατίζεται να έλθουµε σύντοµα σε επαφή µε
συνάντηση που θα διεξαχθεί στα Άβδηρα τον Οκτώβριο του 2001.
Β. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η προέλευση µιας κατηγορίας κεραµικής που
περιλαµβάνει κυρίως κύλικες ακτινωτές και ταινιωτές, (εικόνα 9,10) οι οποίες θεωρούνται
επιβίωση των αντίστοιχων κυλίκων µε πουλιά και µε στιγµορόδακες που παρήγαγαν κατά
τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. τα ιωνικά εργαστήρια. Υπάρχουν επίσης ταινιωτά άωτα σκυφίδια,
οινοχόες (εικόνα 11), επιτραπέζιοι αµφορείς κτλ. Τα αγγεία αυτά βρίσκονται σε κλειστά
ταφικά σύνολα και αρχαιολογικά στρώµατα από το τέλος του 6ου µέχρι τον 3o αιώνα π.Χ.
Αναφερόµενοι σ’ αυτά συνήθως µιλούµε για “τοπική παραγωγή ιωνικού τύπου αγγείων”.
Γ. Κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. υπάρχει µεγάλος αριθµός από µελαµβαφή αττικά
σχήµατα (κυρίως σκυφίδια, φιαλίδια, πινάκια, σκύφους, ασκούς, ληκύθια, αλατοδοχεία) τα
οποία είναι φανερό ότι δεν έχουν κατασκευαστεί σε αττικά εργαστήρια.
∆. Υπάρχει επίσης µεγάλη παραγωγή άλλων αντικειµένων από πηλό, όπως τα κεραµίδια
στέγης, τα ειδώλια, τα υφαντικά βάρη, οι πήλινες σαρκοφάγοι (εικόνα 12), τα µαγειρικά
σκεύη και οι εµπορικοί αµφορείς.
Όλα αυτά τα προϊόντα, θα µπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί στα Άβδηρα3 ή σε άλλα κέντρα,
όπως π.χ. τη Μαρώνεια ή τη Θάσο. Μέχρι τώρα η έρευνα για την προέλευση και τη χρονολόγησή
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Οι Κλαζοµένιοι είναι οι πρώτοι άποικοι των Αβδήρων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω στο 652 π.Χ.
Τα νεκροταφεία τους εντοπίστηκαν σε τέσσερα σηµεία. Για το πρώτο βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Οι ανασκαφικές
έρευνες στα αρχαία Άβδηρα, ΣΥΜΠΟΣΙΟ, Η Ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, ΞάνθηΚοµοτηνή- Αλεξανδρούπολη, 1985, (Θεσσαλονίκη 1988), 53-54, για το δεύτερο, το οποίο έχει ανασκαφεί και
µελετηθεί πληρέστερα από όλα, Ε. Σκαρλατίδου, Ανασκαφή στο αρχαϊκό νεκροταφείο Αβδήρων, ΑΕΜΘ 1, 1987, 421429 και Ε. Σκαρλατίδου, Από το αρχαϊκό νεκροταφείο των Αβδήρων. Συµβολή στην έρευνα της αποικίας των
Κλαζοµενίων στα Άβδηρα, Θεσσαλονίκη 2000 (πρόσφατη, ανέκδοτη ακόµα, διδακτορική διατριβή), το τρίτο Λ.
Κρανιώτη, Τύµβος από τη βορειοδυτική νεκρόπολη των Αβδήρων, ΑΕΜΘ 1, 1987, 431 - 438, και το τέταρτο Ντ.
Καλλιντζή, Άβδηρα 1997. Ανεύρεση τάφων κατά τη διάνοιξη καναλιού. ΑΕΜΘ 11, 1997, 638-641.
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∆. Λαζαρίδης, Πήλινα ειδώλια Αβδήρων, Αθήνα 1960, ∆. Τριαντάφυλλος, Σαρκοφάγος κλαζοµενιακού τύπου από τα
Άβδηρα της Θράκης, Αρχαία Θράκη, Πρακτικά Β΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου Θρακικών Σπουδών, Κοµοτηνή 1992, (1997),

τους, βασιζόταν στη συγκριτική µελέτη µε αντίστοιχα αντικείµενα από τη βιβλιογραφία ή
επείσακτα στα Άβδηρα προερχόµενα από γνωστά κέντρα. Ο βέβαιος προσδιορισµός του τόπου
παραγωγής τους θα οδηγήσει την έρευνα σε ανάλογα συµπεράσµατα για την βιοτεχνική
δραστηριότητα των Αβδηριτών, τα εργαστήρια και τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, τις
εµπορικές τους σχέσεις, τις πολιτιστικές επιρροές από άλλα κέντρα παραγωγής, την καταγωγή και
εξέλιξη των διακοσµητικών µοτίβων ή την εµµονή της µακροχρόνιος παραµονής σε αυτά κτλ.
Ένα παράδειγµα για µια υπόθεση εργασίας είναι το εξής: στα άβαφα αγγεία καθηµερινής χρήσης
µπορούµε να διακρίνουµε δύό είδη πηλού. Έναν κοκκινωπό, που δηµιουργεί κακή επιδερµίδα στο
αγγείο και απολεπίζεται πάρα πολύ εύκολα (2,5 YR, 6/8 στην κλίµακα Munsell), και έναν πηλό
ωχροκίτρινου χρώµατος και µεγαλύτερης συνοχής (7,5 YR, 7/8). Πρόκειται για Αβδηρίτικα
προϊόντα εργαστηρίου ή εργαστηρίων που χρησιµοποίησαν διαφορετικές πηγές πηλού και
ενδεχοµένως διαφορετική τεχνική κατασκευής ή είχαν εισαχθεί από διαφορετικές περιοχές και από
ποιες;
Αναλύσεις πηλού κεραµικών προϊόντων των Αβδήρων έχουν ήδη γίνει στα πλαίσια ανάλογης
έρευνας της Χάιδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη από το εργαστήριο κεραµολογίας του Εθνικού
Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών της Γαλλίας.4 Το ίδιο εργαστήριο έχει κάνει ανάλογες
αναλύσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θράκης µε δείγµατα από τους αρχαιολογικούς χώρους
της Στρύµης, της Μαρώνειας, της Μεσηµβρίας και της Σαµοθράκης. Έτσι η τράπεζα δεδοµένων
που έχει δηµιουργηθεί θα ήταν χρήσιµη για τα συγκριτικά στοιχεία που θα µπορούσε να προσφέρει
στην προώθηση της έρευνας.
Μια ανάλογη προσπάθεια έγινε από τον Ν. Καλτσά στο πλαίσιο µελέτης του για τις Κλαζοµενιακές
σαρκοφάγους της Ακάνθου.5 Οι αναλύσεις για τη χηµική σύσταση του πηλού κλαζοµενιακών
σαρκοφάγων από τα Άβδηρα, την Άκανθο, και τις Κλαζοµενές, έδειξε ότι κάθε οµάδα είναι
αυτόνοµη, εποµένως οι σαρκοφάγοι των Αβδήρων (εικόνα 12) δεν κατασκευάστηκαν στις
Κλαζοµενές και πρέπει να αναζητήσουµε µε µεγαλύτερη πιθανότητα τώρα6 το εργαστήριό τους στα
Άβδηρα.
Προς την ίδια ερευνητική κατεύθυνση στρέφεται και η επιστηµονική εργασία που διεξάγεται στα
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της κας Παπαδοπούλου ∆έσποινας (υπό την επίβλεψη του
Καθηγητή κου Ιωάννη Στράτη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του Α.Π.Θ.), που αφορά στην
εφαρµογή σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων χηµικής ανάλυσης τόσο στο στάδιο της
προκατεργασίας (διαλυτοποίηση-πέψη µε µικροκύµατα) των δειγµάτων αρχαίων κεραµικών και
δειγµάτων πηλού διαφορετικής προέλευσης, όσο και στο στάδιο του τελικού προσδιορισµού των
χηµικών συστατικών µε την εφαρµογή φασµατικών τεχνικών (AAS, ICP-AES). Οι παραπάνω
µετρήσεις αναµένεται να συµβάλουν στην πληρέστερη περιγραφή της τεχνολογίας κατασκευής των
κεραµικών στην περιοχή των αρχαίων Αβδήρων, στη διερεύνηση της προέλευσης των κεραµικών
και στον εντοπισµό πιθανών πηγών πρώτων υλών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των
κεραµικών.
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