
     Τίτλος Μαθήματος: Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο  
ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο αρχαιοπεριβάλλον  

 
 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): 
 

Η μελέτη του αρχαίου περιβάλλοντος λαμβάνει υπόψη τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα η έμμεσα 

με το τρόπο διαβίωσης- επιβίωσης των αρχαίων κοινωνιών. Ειδικότερα όσες συνδέονται με 1) το θαλάσσιο 

περιβάλλον/ ενάλια αρχαιολογία (ναυάγια, βυθισμένοι οικισμοί), παράκτιοι, νησιωτικοί οικισμοί, 2) αρχαιολογία 

καταστροφών, 3) ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί ως αιτίες καταστροφής, βύθισης, εξαφάνισης πόλεων, οικισμών, 

4)στοιχεία γεωμυθολογίας σε σχέση με φυσικές καταστροφές, ερμηνεία μύθων με βάση γεωλογικά συμβάντα, 

5)στοιχεία γεωμορφολογίας, παλαιοκλιματολογίας. Διδάσκονται βασικές γνώσεις, σχετικών διεπιστημονικών 

πεδίων, ως ερμηνευτικό υπόβαθρο για τις γεωαρχαιολογικες έρευνες, όπως ορυκτολογία, πετρολογία, 

ιζηματολογία, γεωμορφολογία, κλιματολογία, σεισμολογία, τεκτονική. Ειδικότερα εξετάζονται τα αίτια και οι 

συνέπειες ευστατικών κινήσεων, κλιματικών αλλαγών του Τεταρτογενούς με έμφαση το Ολόκαινο. Εξετάζονται 

επί πλέον στοιχεία παλαιοαστρονομίας, αιτιών προέλευσης των γήινων τροχιακών μεταβολών, που σχετίζονται με 

την περιοδικότητα των κλιματικών αλλαγών (θεωρια Milankovitch) και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα 

φαινόμενα διαδοχής παγετωδών- μεσοπαγετωδών περιόδων, που επηρέασαν την εξελικτική πορεία της γήινης ζωής 

και ιδιαίτερα του ανθρώπου μέσα στο πέρασμα των γεωλογικού-αρχαιολογικού χρόνου.   

 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

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

- να αποτιμούν την σχέση αρχαιολογίας και περιβάλλοντος και να αξιολογούν την αλληλεπίδραση τους σε 

σχέση με την ενάλια, παράκτια και χερσαία αρχαιολογία 

- να συλλέγουν υλικά από το αρχαιολογικό περιβάλλον για να ανασυστήσουν το αρχαιοπεριβάλλον καθώς 

και τις παράκτιες περιοχές, διαχειριζόμενοι τα υπολείμματα του αρχαίου κόσμου με την αρμόζουσα 

προσέγγιση 

- να αξιολογούν τα κατάλοιπα (ζωικά, φυτικά, γεωλογικά, ανθρωπογενή) να τα κατηγοριοποιούν ώστε να 

μπορούν να ανασυνθέσουν ένα (ενάλιο, παράκτιο, χερσαίο) οικισμό με το περιβάλλοντα χώρο του 

- να ερμηνεύουν την περιβαλλοντική αρχαιολογία με όλα τα εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους 

(απεικόνιση ψηφιακή, σχέδιο, αναλύσεις υλικών, καταλοίπων, καταστροφής οικισμού, επίπεδο ανάπτυξης, 

πολιτισμική φάση κ.α). 
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- να συνδέουν και ταξινομούν τα ευρήματα μεταξύ τους και με σύγκριση με παρόμοια άλλων θέσεων, να 

προβλέπουν επικινδυνότητα από φυσικά φαινόμενα κλιματικών αλλαγών, ώστε να προβλέπουν την φυσική 

επικινδυνότητα του εδάφους αρχαιολογικών χώρων. 

- να γνωρίζουν την άμεση σχέση αρχαιολογίας και περιβάλλοντος που αποτελούν βασική παράμετρο 

διαμόρφωσης των πολιτισμικών φάσεων κυρίως σε ότι αφορά μεταβολές στάθμης θαλάσσης, ακραία 

φυσικά φαινόμενα, ηφαίστεια, σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι.  

- να γνωρίζουν την προσέγγιση εντοπισμού, ανέλκυσης, συντήρησης και μελέτης καταλοίπων ενάλιας 

αρχαιολογίας (αρχαία ναυάγια, βύθιση παράκτιων πόλεων, αρχαίες φυσικές καταστροφές, ανάδειξη 

υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πλούτου, θαλάσσιο οικοσύστημα) με γεωαρχαιολογικές τεχνικές. 

 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
Λυριτζης Ιωανης (2005) Αρχαιολογία και περιβάλλον, Εκδ καρδαμιτσα, Αθήνα 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
1.Renfrew, C & Bahn, P (2001) Αρχαιολογία: Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές. (μτφρ. Ι. 

Καραλή-Γιαννακοπούλου) Εκδ. Καρδαμιτσα 

2.Καραλή Λίλιαν (2005) Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 
3.Branch, Nick et al, 2005, Environmental Archaeology, Theoretical and Practical Approaches Oxford 

University Press, Oxford & New York 

 
 

 

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

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επικουρικές εργασίες συμψηφισμού. 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Διαλεξεις-Παραδόσεις μαθημάτων, επικουρικό εποπτικό υλικό σε μορφή έγγραφη, ηλεκτρονική. 
 

                                                 
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

