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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Εφθ Καραςταμάτθ  

Θ Αργολίδα είναι μια περιοχι πολφ πλοφςια ςε αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ και αρχαιολογικά ευριματα. 

Θ ομάδα μασ από αυτι τθ ςτιλθ κα ςασ παρουςιάηει ςπουδαία 

αρχαιολογικά ευριματα και ςθμαντικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του 

τόπου μασ. 

Θα ξεκινιςουμε με μερικζσ γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν επιςτιμθ τθσ 

αρχαιολογίασ. 

Αρχαιολογία, λοιπόν, είναι θ «μελζτθ των αρχαίων». υγκεκριμζνα, 

είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με τθ μελζτθ των υλικϊν του 

ανκρϊπινου παρελκόντοσ εφαρμόηοντασ ςυγκεκριμζνθ κεωρία και 

μζκοδο. Σο χρονικό όριο μελζτθσ αγγίηει τα 2.000.000 ζτθ 

Για τθν καλφτερθ μελζτθ των ευρθμάτων τθσ, θ αρχαιολογία 

διακρίνεται ςε: 

1. ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΘ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ θ οποία αςχολείται με τα ευριματα 

από το 3.000 π.Χ. - 1.100 π.Χ. και περιλαμβάνει ςπουδαίουσ πολιτιςμοφσ 

όπωσ τον Κυκλαδικό, το Μινωικό και το Μυκθναϊκό. Ωςτόςο, πρζπει ν᾽   

αναφζρουμε ότι ίχνθ ανκρϊπινθσ κατοίκθςθσ ξεκινοφν από τθν 

Παλαιολικικι περίοδο (40.000 π.Χ. – 10.000 π.Χ.) και ςυνεχίηονται ωσ τθν 

Νεολικικι περίοδο  (6.500 π.Χ. – 2.600 π.Χ.). Με τα ευριματα, όμωσ, των 

παραπάνω περιόδων αςχολοφνται και οι επιςτιμεσ τθσ Παλαιοντολογίασ 

και τθσ Γεωλογίασ. τθν ςυνζχεια με τθν επικράτθςθ του χαλκοφ ωσ 

βαςικό υλικό καταςκευισ εργαλείων και όπλων αρχίηει θ λεγόμενθ εποχι 

του χαλκοφ (2.6000 π.Χ. – 1.100 π.Χ.). 

2. ΚΛΑΙΚΘ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, θ οποία αςχολείται με τα ευριματα από 

το 1.100 π.Χ. - 146 μ.Χ.  και περιλαμβάνει τθν Γεωμετρικι εποχι (1.100 

π.Χ.–800 π.Χ.), τθν Αρχαϊκι εποχι (800 π.Χ. - 500 π.Χ.), τθν Κλαςικι εποχι 

(500 π.Χ. - 323 π.Χ.) και τθν Ελλθνιςτικι εποχι (323 π.Χ. - 146 μ. Χ.). 

3. ΒΤΗΑΝΣΙΝΘ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, θ οποία αςχολείται με τα ευριματα 

από το 330 μ.Χ.  -  1.453 μ.Χ. , από τθν  ίδρυςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 

μζχρι και τθν άλωςι τθσ.   

Άλλοι κλάδοι τθσ αρχαιολογίασ είναι θ Περιβαλλοντικι, θ Ενάλια, θ 

Βιομθχανικι κ.ά. 
Σο αρχαιολογικό μουςείο Ναυπλίου ςτεγάηεται ςτο 

επιβλητικό Ενετικό λιθόκτιςτο κτήριο που κλείνει με 

το εντυπωςιακό του μζγεκοσ και τθν αυςτθρι, 

ςυμμετρικι του φόρμα τθ δυτικι πλευρά τθσ 

πλατείασ υντάγματοσ. Σο κτιριο κτίςτηκε το 1713, 

κατά τθν περίοδο τθσ βϋ Ενετοκρατίασ, από τον 

Προβλεπτι του ςτόλου Αυγουςτίνο αγρζδο ωσ 

αποκικθ του ςτόλου, ςφμφωνα με τθ μαρμάρινθ 

λατινικι επιγραφι που ζχει εντοιχιςτεί ςτθν 

πρόςοψι του. Πρόκειται για ζνα από τα ωραιότερα 

και καλφτερα διατηρημζνα κτίρια τησ εποχήσ τησ Ενετοκρατίασ ςτην Ελλάδα. 

                                          (www.nafplio.gr κ.Ε. Παππι Αρχαιολόγοσ Δϋ  Εφορεία Αρχαιοτιτων) 

 

Θ ζκδοςθ τθσ Μακθτικισ εφθμερίδασ μάσ προζκυψε όταν τα κζματα που μασ ενδιζφεραν και 

κζλαμε να αςχολθκοφμε ςτθν ϊρα τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ιταν πολλά και αν επιλζγαμε κάποιο, 

αρκετοί κα ιταν δυςαρεςτθμζνοι. Ζτςι δεχκικαμε τθν πρόταςθ του δαςκάλου μασ να  εκδϊςουμε 

εφθμερίδα όπου κάκε ομάδα  μπορεί να παρουςιάςει το δικό τθσ κζμα ςτθ δικι τθσ μόνιμθ ςτιλθ. 

Παράλλθλα, κάκε φφλλο τθσ εφθμερίδασ να ζχει ζνα αφιζρωμα – το οποίο επίςθσ ζχουμε 

προαποφαςίςει - για το οποίο όλοι μποροφμε να γράψουμε …          Από τη Συντακτική Ομάδα 

http://www.nafplio.gr/

