
     Τίτλος Μαθήματος: ΑρχαιοΥλικά 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Ανασκόπηση των υλικών που ανέκυψαν κατά την ανασκαφές, συμπεριλαμβανομένων τέχνεργα και μνημεία, 

οργανικά και ανόργανα υλικά. Περιγράφετε το καθένα από την πλευρά των φυσικοχημικών περιεχόμενο και τις 

ιδιότητες, τους τρόπους ανάλυσης και συναχθεί στοιχεία που βοηθούν τον αρχαιολόγο στην ερμηνεία. Υλικά 

που συζητούνται είναι: 1) κεραμικά, 2) λίθινα εργαλεία (πυριτόλιθο, οψιανό, χαλαζίτης, γρανίτη κ.λπ.), 3) 

μέταλλα, 4) χρωστικές και βαφές, 5) τα οστά, 6) ξύλινα, 7) υφάσματα, 8) γυαλί. Συγκεκριμένα η ύλη του 

μαθήματος περιλαμβάνει:  

 

1.ΚΕΡΑΜΙΚΑ 

Κεραμικά Αντικείμενα: η ‘Δυναμική’ του Πηλού,   

Χρήση, Διακίνηση και Μελέτες Προέλευσης Κεραμικής,  

Χαρακτηρισμός και Μηχανικές Ιδιότητες Κεραμικών,  

 

2. ΓΥΑΛΙΑ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ. 

Εμφάνιση και Εξέλιξη του Αρχαιολογικού Γυαλιού, 

Φυσικά και Τεχνητά Γυαλιά: Χαρακτηρισμός και Τεχνολογία 

Φαγεντιανή και Υαλώματα: Τύποι, Τεχνολογία και Εξέλιξη 

Ευπαθή Αντικείμενα Τέχνης: Προληπτική & Επεμβατική Συντήρηση 

 

3. ΛΙΘΙΝΑ 

Λίθινα αντικείμενα: Χαρακτηρισμός, Προέλευση, Αίτια Φθοράς και Συντήρηση   

Χαρακτηρισμός και Διάγνωση Φθοράς Έργων και Μνημείων Πολιτισμού,  

 

4. ΟΨΙΑΝΟΣ/ ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ 

Ανάλυση & Χαρακτηρισμός Πηγών Οψιανών, 

Οψιανοί & Πυριτόλιθοι: Αρχαιολογική Προσέγγιση,  

 

5. ΙΖΗΜΑΤΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ 

Αρχαιο-Ιζήματα,  

Εμφανίσεις και Τύποι Χρωστικών στην Αρχαιολογική Έρευνα,   
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6.ΜΕΤΑΛΛΑ 

Η Παραγωγή Μετάλλων (Χαλκός, Σίδηρος, Αργυρος κ.α)  

Η Διαχρονική Επίδραση των Μετάλλων στο Ρυθμό Ανέλιξης του Πολιτισμού. 

Νομίσματα: Εμφάνιση, Χρήση, Χαρακτηρισμός,  

 

7.ΟΣΤΕΙΝΑ  

Τύποι και Εμφανίσεις Απολιθωμάτων στην Γεω-Αρχαιολογική Έρευνα, 

Οστέινο Ανθρωπολογικό Υλικό,  

 

8.ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

Η Παλαιοβοτανική Έρευνα στην Αρχαιολογία,  

Οργανικά Υλικά στο Αρχαιολογικό Περιβάλλον  

Αναλύσεις Οργανικών Καταλοίπων στην Αρχαιολογία,  

 

9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ  

(Αρχές Λειτουργίας, Διαγραμματική Απεικόνιση, Σύγχρονες Οργανολογίες, Όρια Ανίχνευσης) 
 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν: 

- να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τα οργανικά και τα ανόργανα υλικά τα οποία προέρχονται από το χώρο 

των ανασκαφών, 

- να συνθέτουν τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της ανασκαφείσας περιοχής από τα συν-ευρήματα και να 

σχεδιάζουν τη διαδικασία λήψης, πρόληψης, δειγματοληψίας και ανάλυσης της δομής τους, ερμηνεία της 

χρήσης του από τον προϊστορικό άνθρωπο, 

- να διαφοροποιούν και ταξινομούν τα υλικά με τυπολογία αλλά και αρχαιομετρικές αναλύσεις, 

- να υπολογίζουν θεωρητικά τα βασικά φυσικοχημικά και μηχανικά στοιχεία των υλικών, καθώς και τη 

χρήση τους από τον αρχαίο και προϊστορικό άνθρωπο, 

- να κατανοούν την ύλη από την οποία αποτελούνται τα διάφορα ευρήματα και να εξηγούν τόσο τον χρόνο 

παρασκευής τους όσο και την προέλευση τους, τη χρήση τους και την επεξεργασία τους από τον 

προϊστορικό άνθρωπο, 

- να γνωρίζουν και να ταξινομούν σε κατηγορίες τα γεωλογικά πετρώματα του περιβάλλοντα χώρου της 

ανασκαφής και να γνωρίζουν και να προσδιορίζουν την επεξεργασία τους, ποια μέθοδο διασκόπησης 

ενδείκνυται να προηγηθεί της ανασκαφής,  ανάλυση, χρονολόγηση κλπ, 

- να γνωρίζουν και να ταξινομούν σε κατηγορίες φυτικά και ζωικά είδη καταλοίπων που βρίσκουν σε μια 

ανασκαφή και να γνωρίζουν και να προσδιορίζουν την επεξεργασία τους. 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

Λυριτζής, Ι & Ζαχαριας, Ν (Επιμελ.) (2010) Αρχαιουλικά. Αρχαιολογικές, αρχαιομετρικές και πολιτισμικές 

προσεγγίσεις. Εκδ. Παπαζήση. 

Λυριτζής, Ι (2005) Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία. 2
η
 έκδοση, Εκδ. Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανός. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

Παυλογεωργάτος, Γ (2012) Ξύλο. Ειδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Εκδ. Προπομπός. 

Κόντου, Ε, Κοτζαμάνη, Δ & Λαμπρόπουλος, Β (1995) Γυαλί. Τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση. Αθήνα. 

(έκδοση συγγραφέων) 



Holliday, V.T (2004) Soils in arcaheological research. Oxford University Press. 

Hodges.H (1976) Artifacts. An introduction to early materials and technology, 2
nd

 ed. Duckworth, London 

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτή εξέταση ή αξιολόγηση/βαθμολόγηση εργασίας/εργασιών 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις θεματικών ενοτήτων με PowerPoint με τη συμμετοχή των φοιτητών 
μέσω της συγγραφής ή/και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 
                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

