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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι Φυσικές Επιστήμες διαθέτουν σήμερα ένα σύνολο μεθόδων για την 

χρονολόγηση αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών υλικών, άλλες περισσότερο και 

άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες ερευνητικά, οι οποίες εφαρμόζονται σε διαφορετικά 

υλικά, με διαφορετικό χρονικό όριο εφαρμογής και ακρίβεια.   

Εξέχουσα θέση στις μεθόδους αυτές κατέχει η μέθοδος του Ραδιοάνθρακα ή 

Άνθρακα-14, η οποία ανακαλύφθηκε το 1949 από τον Αμερικανό πυρηνικό χημικό 

W.F. Libby, ο οποίος πήρε βραβείο Nobel για την ανακάλυψη αυτή. Η μέθοδος του 

Ραδιοάνθρακα συμπληρώνει σήμερα πάνω από 50 χρόνια έρευνας, ανάπτυξης και 

βελτίωσης (Taylor et al 1994; Taylor and Aitken 1997; Wagner 1999). Εφαρμόζεται σε 

οργανικά υλικά (άνθρακες, ξύλα, οστά κλπ), τα οποία είναι εύκολα διαθέσιμα στις πιο 

πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές και έχει όριο εφαρμογής τα 50.000 χρόνια 

καλύπτοντας έτσι τις πιο βασικές περιόδους στην εξέλιξη του πολιτισμού. 

Η συστηματική εφαρμογή της μεθόδου του Άνθρακα-14 μέχρι τώρα έφερε μία 

πραγματική επανάσταση στην αρχαιολογία και άλλαξε δραστικά τη γνώση μας για 

την χρονική εξέλιξη του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Ορισμένες από τις πιο 

εντυπωσιακές ανακαλύψεις του Άνθρακα-14 είναι:  

 

 Πήγε προς τα πίσω την αρχή του πολιτισμού μερικές χιλιάδες χρόνια (από το 

7.000 π.Χ. στο 9.000 π.Χ. περίπου). 
 Χρονολόγησε τους πάπυρους της Νεκράς Θάλασσας (200 π.Χ.-150 μ.Χ). 
 Διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του στην Αμερική μόλις 12.000 

χρόνια πριν. 

 Χρονολόγησε την απαρχή της Γεωργίας πριν από 10.000 χρόνια. 

 Χρονολόγησε τη μετάβαση από τη Μέση στην Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή 

(50-40.000 χρόνια).  

 Παρείχε σημαντικές πληροφορίες  για το παλαιοκλίμα, την παλαιοβοτανική, 

την παλαιοοικολογία και την παλαιογεωγραφία. 

 Χρονολόγησε χιλιάδες αντικείμενα εντελώς άγνωστης ή αμφισβητούμενης 

ηλικίας 

 

Γενικά, παρείχε ένα απόλυτο χρονικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της 

χρονικής αλληλουχίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και το συγχρονισμό των 

πολιτισμικών γεγονότων. Το γεγονός ότι σήμερα οι αρχαιολόγοι μπορούν κα δίνουν 

πολλές φορές απόλυτες τιμές χρονολόγησης (π.χ. 3000-2500 π.Χ.), όταν αναφέρονται 

στις διάφορες προϊστορικές πολιτισμικές φάσεις, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην 

εφαρμογή της μεθόδου του Άνθρακα-14. O γνωστός αμερικανός αρχαιολόγος J. 

Desmond Clark έγραψε το 1979:  
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“Εάν δεν είχαμε τη χρονολόγηση με Άνθρακα-14, θα ήμασταν ακόμη βυθισμένοι 

σε μια θάλασσα από ανακρίβειες, διατυπώνοντας καμιά φορά εμπνευσμένες προβλέψεις 

αλλά, τις περισσότερες φορές, μόνο ευφάνταστα πιθανολογήματα” (Clark, 1979:7).  

     

Ο Άνθρακας-14 με τη σημερινή αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία του σε 

συνδυασμό και με την εφαρμογή στατιστικών μοντέλων πρόσφατα συνεχίζει να 

εντυπωσιάζει με τη συμβολή του στο χρονικό προσδιορισμό μεγάλης ή μικρότερης 

κλίμακας πολιτισμικών αλλαγών του παρελθόντος.  

 

 

2. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η αρχή της μεθόδου ξεκινάει από τα βάθη του σύμπαντος όπου παράγεται η 

κοσμική ακτινοβολία και στη συνέχεια βασίζεται στις βιολογικές διεργασίες των έμβιων 

όντων. Ο άνθρακας-14 (
14

C) είναι ένα από τα τρία γνωστά ισότοπα του άνθρακα, τα 

άλλα δύο είναι ο άνθρακας-12 (
12

C) και ο άνθρακας-13 (
13

C). Έχει τις ίδιες χημικές 

ιδιότητες με τα άλλα δύο ισότοπα αλλά είναι λίγο βαρύτερος από αυτά. Η Βιόσφαιρα 

απαρτίζεται κυρίως από τον άνθρακα-12 τον λεγόμενο κοινό άνθρακα (
12

C), ο οποίος 

βρίσκεται σε αφθονία (98,89%) και αποτελεί βασικό συστατικό των φυτών και των 

ζώων. Στην Βιόσφαιρα περιέχεται επίσης μικρή συγκέντρωση 
13

C (1,11%) και πάρα 

πολύ μικρή συγκέντρωση 
14

C (0.00000000010%), δηλαδή σε κάθε ένα 

τρισεκατομμύριο άτομα 
12

C, περιέχεται ένα άτομο 
14

C.  Το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό του άνθρακα-14 είναι ότι είναι ραδιενεργός σε αντιδιαστολή με τα άλλα 

δύο ισότοπα, τα οποία είναι σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά διασπάται και 

χάνεται με αποτέλεσμα η συγκέντρωσή του σε ένα βιολογικό υλικό να μειώνεται 

σταδιακά με το χρόνο, εκτός εάν τα άτομα που διασπώνται αντικαθίσταται άμεσα με νέα 

μέσω κάποιου μηχανισμού, που θα συζητήσουμε παρακάτω.  

Η εμφάνιση του ραδιενεργού 
14

C στη γη εξαρτάται από κοσμογενείς παράγοντες 

και οφείλεται στο συνεχή βομβαρδισμό της γήινης ατμόσφαιρας από την κοσμική 

ακτινοβολία, η οποία προέρχεται από γαλαξιακές και εξωγαλαξιακές πηγές και 

προσπίπτει στην γη από όλες τις κατευθύνσεις.  

 

 
 

Σχήμα 1α. Βομβαρδισμός της γης από την κοσμική 

ακτινοβολία. Υψηλής ενέργειας κοσμικά σωμάτια 

προερχόμενα από το κέντρο του γαλαξία μας αλλά 

και έξω από αυτόν συγκρούονται με τα άτομα της 

ανώτερης ατμόσφαιρας της γης και τα διαλύουν 

παράγοντας πρωτόνια και νετρόνια. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Σχήμα 1β. Τα νετρόνια με τη σειρά τους 

συγκρούονται με τα άτομα του αζώτου της 

ατμόσφαιρας (
14

Ν) και έτσι παράγεται ο 

ραδιενεργός άνθρακας (
14

C). 
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Ο 
14

C είναι επομένως ένα κοσμογενές νουκλεϊδιο, το οποίο παράγεται στα 

ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, μέσω των  πυρηνικών αντιδράσεων που 

συμβαίνουν, όταν τα μεγάλης ταχύτητας κοσμικά σωμάτια που περιέχονται στην 

κοσμική ακτινοβολία συγκρούονται με τα μόρια της ατμόσφαιρας της γης και τα 

διαλύουν παράγοντας πρωτόνια και νετρόνια (Σχήμα 1α). Στη συνέχεια τα νετρόνια 

συγκρούονται με το άζωτο της ατμόσφαιρας (
14

Ν) και από αυτή την αντίδραση 

προέρχεται ο ραδιενεργός 
14

C με την σύγχρονη απελευθέρωση ενός πρωτονίου (Σχήμα 

1β). Υπολογίζεται ότι παράγονται περίπου 7,5 Kg άνθρακα-14 κατά έτος σε ολόκληρη 

τη γη (Aitken 1990). Ο 
14

C μετά την παραγωγή του στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας  ενώνεται με το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί 

διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο κατεβαίνει σταδιακά μέχρι την επιφάνεια της γης και 

εκεί δεσμεύεται από τα φυτά και τα δένδρα μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης 

(Σχήμα 2), ενώ ένα μεγάλο μέρος του διαλύεται και στον ωκεανό. Με τη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης ο ραδιενεργός άνθρακας εισέρχεται σε ένα μεγάλο μέρος της 

βιόσφαιρας, διότι μετά τα φυτά περνάει σε όλα τα έμβια όντα μέσω της τροφικής 

αλυσίδας και αποθηκεύεται στους ιστούς τους.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Ο άνθρακας-14 αφού 

ενωθεί με το οξυγόνο στην 

ατμόσφαιρα και κάνει CO2 

εισέρχεται στην Βιόσφαιρα μέσω της 

φωτοσύνθεσης και στη συνέχεια της 

τροφικής αλυσίδας. 

 

Επειδή ο 
14

C είναι ραδιενεργός και διασπάται, μετατρεπόμενος πάλι σε άζωτο, 

μια μικρή ποσότητα του χάνεται καθημερινά από τους ιστούς. Από την άλλη μεριά όλοι 

οι ζωντανοί οργανισμοί λαμβάνουν καθημερινά μια σταθερή ποσότητα 
14

C μέσω των 

τροφών τους. Επομένως, κάθε άτομο 
14

C που διασπάται και χάνεται από τους ιστούς 

ενός οργανισμού αντικαθίσταται αμέσως με ένα καινούργιο που λαμβάνεται μέσα από 

την τροφή. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μια ισορροπία και κάθε ζωντανός οργανισμός 

διατηρεί μια σταθερή συγκέντρωση 
14

C στους ιστούς του. 

Από τη στιγμή όμως που ο οργανισμός πεθάνει σταματά να παίρνει τροφή και τα 

αποθέματα του σε 
14

C δεν ανανεώνονται πλέον. Έτσι, η ποσότητα του 
14

C που υπάρχει 

τη στιγμή του θανάτου αρχίζει να μειώνεται σταδιακά με το χρόνο λόγω της διάσπασης 

του. Ο θάνατος λοιπόν των έμβιων όντων βάζει σε λειτουργία το «χρονόμετρο» της 

τεχνικής του Ραδιοάνθρακα (Σχήμα 3). Ο ρυθμός, με τον οποίο γίνεται αυτή η 

διάσπαση, είναι γνωστός και σταθερός και χαρακτηρίζεται με αυτό που λέμε χρόνος 

ημιζωής ή χρόνος υποδιπλασιασμού (Τ1/2) που για τον 
14

C  είναι 5.730 χρόνια. Αυτό 

σημαίνει ότι, αν ένα βιολογικό υλικό περιέχει 100 άτομα ραδιενεργού 
14

C τη στιγμή του 



 4 

θανάτου, μετά από 5.730 χρόνια θα έχουν μείνει 50, δηλαδή τα μισά και μετά από άλλα 

5.730 χρόνια τα μισά των μισών, δηλαδή 25 άτομα (Σχήμα 3) και ούτω καθ’ εξής μέχρις 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. Εκθετική μείωση του 
14

C με τον χρόνο σε όλα τα 

βιολογικά υλικά από την στιγμή 

του θανάτου. 

  

ότου η συγκέντρωση γίνει τόσο μικρή που είναι πολύ δύσκολο πια να μετρηθεί. Αυτό 

συμβαίνει μετά από ένα χρόνο περίπου 50.000-55.000 χρόνια από την στιγμή του 

θανάτου και αυτή η ηλικία αποτελεί το ανώτατο όριο παλαιότητας ενός δείγματος που 

μπορεί χρονολογηθεί με τη τεχνική του Ραδιοάνθρακα. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η τεχνική του Άνθρακα-14 μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα βιολογικής προέλευσης υλικά, δηλαδή σε όλα τα υλικά που 

προέρχονται από έμβια όντα, τα οποία έπαυσαν να ζουν κάποια στιγμή στο παρελθόν 

και άρα σταμάτησαν να ανανεώνουν τα αποθέματα τους σε 
14

C. Τέτοια δείγματα είναι 

όλα τα φυτικής και ζωικής προέλευσης υλικά (ξύλο, άνθρακας, σπόροι, καρποί, οστά, 

ελεφαντοστούν, κέρατα, ύφασμα, χαρτί, πάπυρος, τύρφη, οργανικά ιζήματα κ.α.). 

Επιπλέον, μπορούν να χρονολογηθούν κελύφη μαλακίων, κοράλλια και άλλα ανθρακικά 

υλικά βιολογικής προέλευσης με κάποιες προϋποθέσεις και με τις απαραίτητες βέβαια 

διορθώσεις για το βαθμό διάλυσης του 
14

C στον Ωκεανό (βλέπε παρ. 8.1.), που αποτελεί 

ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, με κλιματολογικές προεκτάσεις, στο οποίο η τεχνική του 

Άνθρακα-14 συνεισφέρει και εκεί αρκετά. 

Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται για να προσδιορίσει κανείς την ηλικία ενός 

παλαιού δείγματος είναι να μετρήσει καταρχάς, με όσον το δυνατό μεγαλύτερη 

ακρίβεια, τη συγκέντρωση του 
14

C σε αυτό. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω της μέτρησης 

των ακτίνων –β που εκπέμπονται όταν τα άτομα του 
14

C διασπώνται, δηλαδή με τη 

μέτρηση της ραδιενέργειας που εκλύεται από ένα δείγμα που περιέχει 
14

C. Ο ρυθμός 

των διασπάσεων (διασπάσεις ανά λεπτό) που μετρώνται είναι ανάλογος της 

συγκέντρωσης του 
14

C σε ένα δείγμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να μετρήσει κανείς κάτω 

ακριβώς από τις ίδιες συνθήκες και την ραδιενέργεια (δηλαδή τη συγκέντρωση του 
14

C) 

σε ένα πρότυπο δείγμα που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη σταθερή συγκέντρωση του 
14

C στους ζωντανούς οργανισμούς. Ο λόγος των δύο αυτών τιμών, Ραδιενέργεια 

δείγματος (Ρδ) προς Ραδιενέργεια προτύπου (Ρπ) εκπεφρασμένος επί τις εκατό δίνει το 

ποσοστό παλαιότητας ενός δείγματος και εκφράζεται διεθνώς σαν pMC (percent 

Modern Carbon). Για παράδειγμα, αν ο λόγος αυτός είναι 50%, σημαίνει ότι η 

συγκέντρωση του 
14

C σε ένα δείγμα είναι μειωμένη στο μισό σε σχέση με τη 

συγκέντρωση στο πρότυπο (ζωντανός οργανισμός) και άρα έχει περάσει χρόνος ίσος με 

μία ημιζωή, δηλαδή 5730 χρόνια, από τη στιγμή του θανάτου. Από τη στιγμή που έχει 
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προσδιοριστεί ο λόγος του δείγματος προς το πρότυπο (Ρδ/Ρπ) με ακρίβεια, η ηλικία του 

δείγματος δίνεται από την απλή σχέση: 

 

Ηλικία = 8033 x ln(Ρδ/Ρπ)                    (1) 

 

Όπου ln είναι ο νεπέριος λογάριθμος και  8033 ο μέσος χρόνος ζωής του 
14

C 

(Stuiver and Polach 1977), βασισμένος, κατόπιν συμφωνίας, στον παλιό χρόνο 

ημιζωής, που είχε υπολογιστεί  από τον Libby σε 5568
1
 χρόνια (8033 = 5568/ln2). Σαν 

πρότυπο δείγμα χρησιμοποιείται κατόπιν διεθνούς συμφωνίας, οξαλικό οξύ σε 

κρυσταλλική μορφή το οποίο έχει παρασκευαστεί από εκχύλισμα φυτών και 

φυλάσσεται στο National Institute of Standards and Technology (NIST) των ΗΠΑ (Η 

αρχική ποσότητα έχει εξαντληθεί αλλά αντικαταστάθηκε με νεότερο SRM 4990C του 

οποίου η τιμή διορθώθηκε σύμφωνα με το παλιό). Το 95% της ραδιενέργειας του 

προτύπου αυτού δείγματος ισούται με τη ραδιενέργεια του απόλυτου προτύπου για τον 

άνθρακα-14 που είναι ένα ξύλο του 1890. Η τιμή αυτή έχει διορθωθεί για το έτος 1950 

που είναι το «παρόν» δηλαδή το έτος μηδέν (0) για την τεχνική του άνθρακα-14. 

Επιλέχθηκε γιατί τότε έγιναν οι πρώτες δημοσιεύσεις χρονολογήσεων (Taylor 1987:97) 

και επιπλέον μετά το 1950 οι δοκιμές της ατομικής βόμβας στην στρατόσφαιρα 

άλλαξαν ριζικά τη συγκέντρωση του 
14

C στην ατμόσφαιρα. Η συμβατική αυτή 

συγκέντρωση του προτύπου του έτους 1950 αντιπροσωπεύει την “σταθερή” 

συγκέντρωση του 
14

C σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για όλες τις εποχές από το 

1950 και πίσω. 

Έτσι λοιπόν μετρώντας τη ραδιενέργεια ενός δείγματος καθώς και του προτύπου 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλικία του δείγματος από την παραπάνω εξίσωση. Τις 

ηλικίες που προκύπτουν από την παραπάνω εξίσωση τις εκφράζουμε διεθνώς σε έτη 

Άνθρακα-14 (Radiocarbon years), ή απλά σε έτη πριν από σήμερα (όπου σήμερα είναι 

το έτος 1950 όπως συζητήσαμε παραπάνω) και συμβολίζονται με BP (Before Present), 

π.χ. ηλικία = 3000 BP. Όπως διαπιστώνει κανείς εύκολα από τη παραπάνω εξίσωση, για 

τον υπολογισμό των ηλικιών, γίνεται η σύγκριση της συγκέντρωσης του 
14

C σε ένα 

δείγμα με τη συγκέντρωση του 
14

C στο πρότυπο που είναι πάντα ίδια και 

αντιπροσωπεύει την αρχική συγκέντρωση στο δείγμα όταν ο οργανισμός από τον οποίο 

προέρχεται ήταν ζωντανός. Θεωρούμε δηλαδή ότι η συγκέντρωση του 
14

C σε όλους 

τους ζωντανούς οργανισμούς και σε όλες τις εποχές είναι πάντα ίδια, γεγονός που δεν 

ισχύει στην πράξη αφού όπως έχει διαπιστωθεί η συγκέντρωση του 
14

C στην 

ατμόσφαιρα, κατά συνέπεια και στους ζωντανούς οργανισμούς, μεταβάλλεται συνεχώς 

με το χρόνο. Για τον λόγο αυτό οι ηλικίες BP που υπολογίζονται από την παραπάνω 

εξίσωση δεν αντιστοιχούν πάντα με τις πραγματικές ημερολογιακές ηλικίες. Επιπλέον, ο 

ακριβής χρόνος ημιζωής έχει υπολογιστεί τώρα με καλύτερη ακρίβεια και είναι 5730 

χρόνια αντί για 5568 χρόνια που χρησιμοποιείται στην εξίσωση. Παρόλα αυτά ο 

παραπάνω τρόπος υπολογισμού της ηλικίας σε έτη άνθρακα-14 (BP) περιέχει μία 

επιστημονική συστηματικότητα, η οποία έχει προκύψει από διεθνείς συμφωνίες. Για τον 

λόγο αυτό οι ηλικίες αυτές είναι απόλυτα έγκυρες και επιτρέπουν την άμεση σύγκριση 

των χρονολογήσεων (παλαιότερων και νεώτερων) μεταξύ όλων των εργαστηρίων 

Άνθρακα-14 σε διεθνές επίπεδο. Η επιστημονική αξία επομένως των ηλικιών αυτών 

είναι προφανής. Η πραγματική ημερολογιακή ηλικία ενός δείγματος προκύπτει από τη 

διαδικασία της βαθμονόμησης, η οποία θα συζητηθεί παρακάτω.  

 

                                                 
1
 Συμφωνήθηκε η χρήση του παλιού χρόνου ημιζωής παρόλο που ο καινούριος (5730 χρόνια) είναι πιο 

σωστός διότι είχαν ήδη γίνει και δημοσιευτεί πολλές χρονολογήσεις με τον παλιό όταν προσδιορίστηκε 

ο καινούριος. Η διόρθωση γι’ αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας της βαθμονόμησης.  
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3. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
14

C           

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι μέτρησης της συγκέντρωσης του άνθρακα-14 σε 

ένα δείγμα. 

  

1. Μέτρηση της ραδιενέργειας που εκπέμπει ο 
14

C με μορφή σωματιδίων –β κατά τη 

διάσπαση του (Ραδιομετρική Μέθοδος – Radiometric Dating). 

2. Μέτρηση των ίδιων των ατόμων του 
14

C με επιτάχυνση και διαχωρισμό τους από τα 

άλλα ισότοπα του άνθρακα σε επιταχυντή ιόντων (Μέθοδος Επιταχυντή – AMS 

Dating).    

 

Για την Ραδιομετρική Μέθοδο, όπου μετράται η ακτινοβολία –β, υπάρχουν 

επίσης δύο τεχνικές μέτρησης με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αυτές είναι:  

 

A. Η μέτρηση αερίου δείγματος (Gas Proportional Counting). Για την τεχνική αυτή το 

δείγμα καίγεται και μετατρέπεται σε αέριο διοξείδιο του άνθρακος (CO2). Στη 

συνέχεια εισάγεται σε ειδικό κυλινδρικό απαριθμητή όπου κάθε ακτίνα –β που 

εκπέμπεται από κάθε διάσπαση ατόμου άνθρακα-14 ιονίζει το αέριο και 

καταγράφεται σαν ένας ηλεκτρικός παλμός.  

B. Η μέτρηση σε υγρό σπινθηριστή (Liquid Scintillation Counting). Για την τεχνική αυτή 

το δείγμα καίγεται και μετατρέπεται σε υγρό βενζόλιο. Στη συνέχεια αναμιγνύεται 

με ένα ειδικό υγρό σπινθηρισμού και εισάγεται σε απαριθμητή σπινθηρισμών. Κάθε 

ακτίνα –β διεγείρει οπτικά το υγρό και καταμετράται σαν ένας σπινθηρισμός.  

 

Η Μονάδα Άνθρακα-14 του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» χρησιμοποιεί την Ραδιομετρική τεχνική του αερίου δείγματος (GPC). Η 

τεχνική αυτή έχει μεγάλη ακρίβεια, αξιοπιστία και απόδοση. Ο λόγος είναι ότι αφενός, η 

τεχνολογία επιτρέπει σήμερα τη παραγωγή πολύ καθαρών αερίων δειγμάτων και 

αφετέρου η κατασκευή και η διάταξη των αναλογικών απαριθμητών είναι τέτοια που 

επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των παραμέτρων κατά τη διάρκεια της 

μέτρησης. Με αυτό το τρόπο ο ερευνητής έχει πάντα τον απόλυτο έλεγχο των 

μετρήσεων.  

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής έναντι της μεθόδου  

του επιταχυντή (AMS Dating) μπορεί να συνοψιστούν ως εξής: 1) η ποσότητα του 

απαιτούμενου δείγματος για τη ραδιομετρική μέθοδο είναι της τάξεως των γραμμαρίων, 

ενώ για τον επιταχυντή της τάξεως των δεκάτων του γραμμαρίου, 2) η ραδιομετρική 

μέθοδος του αερίου δείγματος έχει την ίδια ακρίβεια αλλά μικρότερο κίνδυνο 

επιμόλυνσης από την μέθοδο του επιταχυντή σε δείγματα ρουτίνας, επειδή η ποσότητα 

δείγματος που χρησιμοποιείται είναι μεγαλύτερη, 3) μέθοδος με επιταχυντή έχει 

καλύτερη ακρίβεια σε ηλικίες κοντά στο όριο εφαρμογής της τεχνικής του 

Ραδιοάνθρακα (50.000 χρόνια), 4) το κόστος της μέτρησης με τη μέθοδο του επιταχυντή 

είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της ραδιομετρικής μεθόδου. Η ραδιομετρική 

μέθοδος αερίου δείγματος είναι επομένως προτιμητέα για λόγους κόστους, χωρίς καμία 

έκπτωση στην ακρίβεια και αξιοπιστία, στις περιπτώσεις όπου η διαθέσιμη ποσότητα 

δείγματος είναι αρκετή. Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας έχει τη δυνατότητα μέτρησης 

σχετικά μικρών δειγμάτων (π.χ. με περιεκτικότητα περίπου 0,5 g άνθρακα). Όμως για 

τις περιπτώσεις πολύ μικρών δειγμάτων τότε είναι αναγκαία η χρήση επιταχυντή. Για το 

σκοπό αυτό το Εργαστήριο συνεργάζεται με αξιόπιστα εργαστήρια που χρησιμοποιούν 

την μέθοδο του επιταχυντή στο εξωτερικό (δεν υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα), όπου 

τα πολύ μικρά δείγματα στέλνονται για μέτρηση, μετά από μια πρώτη επεξεργασία στο 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας.   
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4. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 Αρχικά γίνεται ένας μηχανικός καθαρισμός και πλύσιμο του δείγματος με 

απιονισμένο νερό για την απομάκρυνση του χώματος και άλλων επικαθίσεων. Στη 

συνέχεια εφαρμόζεται χημική επεξεργασία με ένα συνδυασμό οξέως-βάσεως-οξέως και 

ακολουθεί η μετατροπή του δείγματος στη κατάλληλη μορφή για μέτρηση. Επειδή ο 

τρόπος μέτρησης ποικίλει, κάθε εργαστήριο έχει τη δική του μεθοδολογία επεξεργασίας 

και παρασκευής των δειγμάτων, η οποία είναι μια σημαντικότατη εργασία που αν δεν 

γίνει απόλυτα σωστά μπορεί να υπονομεύσει τη μέτρηση του 
14

C που θα 

ακολουθήσει. Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Δημόκριτου (Σχήμα 4 - άποψη των 

συσκευών επεξεργασίας δειγμάτων)  εφαρμόζει μια ιδιαίτερα λεπτομερή και αυστηρά 

ελεγχόμενη μέθοδο επεξεργασίας δειγμάτων που σκοπό έχει να απομακρύνει κάθε 

είδους προσμίξεις και να αποκλείσει κάθε περίπτωση επιμόλυνσης. Η διαδικασίες 

ποικίλει ανάλογα με το είδος του δείγματος (ξύλο, άνθρακας, οστά)  που ακολουθεί 

το εργαστήριο αυτή έχει ως εξής: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Άποψη των 

συσκευών παρασκευής 

δειγμάτων για Άνθρακα-14 στο 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

 

 Η απομάκρυνση του χώματος και άλλων επικαθίσεων γίνεται με μεγεθυντικό 

φακό ή κάτω από το μικροσκόπιο και ακολουθεί έκπλυση με απιονισμένο νερό σε 

μπάνιο υπερήχων. Στη συνέχεια γίνεται χημική προ-επεξεργασία, η οποία αποσκοπεί 

στην απομάκρυνση ενώσεων που περιέχουν μεν άνθρακα αλλά δε σχετίζονται με το 

ίδιο το δείγμα. Συνήθως προέρχονται από το περιβάλλον και η ηλικία τους μπορεί να 

είναι εντελώς άσχετη με αυτή του δείγματος (Hedges, 1992). Πρόκειται για  

προσροφημένες ουσίες από το έδαφος κατά την διάρκεια της ταφής, όπως π.χ. 

χουμικά οξέα (προϊόντα εξαλλοίωσης φυτών) που έχουν διεισδύσει από ανώτερα 

στρώματα, ανθρακικά άλατα από διάλυση ασβεστολιθικών πετρωμάτων που έχουν 

επικαθίσει στο δείγμα κ.α. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενώσεις απομακρύνονται μέσω 

διαδοχικών επιδράσεων  με διαλύματα οξέος (HCl) και βάσης (NaOH ή ΚΟΗ) (Mook 

and Streurman, 1983). Η συγκέντρωση των διαλυμάτων και οι χρόνοι ποικίλουν 

ανάλογα με το είδος του δείγματος. 

 Μετά τη χημική προ-επεξεργασία το δείγμα καίγεται σε εντελώς ελεγχόμενες 

συνθήκες και όλος ο άνθρακας που περιέχει μετατρέπεται σε αέριο διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) (de Vries and Barendsen, 1953; Munnich, 1957; Nydal, 1983; Becker-

Heidmann and Scharpenseel, 1986). Το αέριο δείγμα CO2 που παράγεται από την 

καύση ενδέχεται να περιέχει ορισμένα ίχνη αερίων προσμίξεων, προϊόντων της 
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καύσης από άλλα στοιχεία του αρχικού δείγματος, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν (de 

Vries and Barendsen, 1953). Οι προσμίξεις αυτές απομακρύνονται με τη διαδικασία 

της καταβύθισης κατά την οποία το αέριο δείγμα έρχεται σε επαφή με διάλυμα 

χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) και αμμωνίας και καταβυθίζεται σε μορφή καθαρού 

ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) (Munnich, 1957). 

 Την παραπάνω διαδικασία καταβύθισης ακολουθεί ένα ακόμη στάδιο 

καθαρισμού κατά το οποίο το δείγμα μετατρέπεται ξανά σε αέριο CO2 με επίδραση 

υδροχλωρικού οξέως στο στερεό ανθρακικό ασβέστιο. Στη συνέχεια το CO2 

διοχετεύεται μέσα από στήλη ενεργού άνθρακα η οποία κατακρατεί το ραδόνιο (ένα 

ραδιενεργό αέριο στοιχείο το οποίο υπάρχει στον αέρα όλων των κτιρίων και 

προέρχεται από τα ίχνη ουρανίου που εμπεριέχονται στα οικοδομικά υλικά). Η μη 

απομάκρυνση του ραδονίου θα μπορούσε να επηρεάσει τον αριθμό των 

καταγραφομένων διασπάσεων του άνθρακα-14 στο δείγμα (Schoch et al, 1980; 

Kromer and Munnich, 1992) και κατά συνέπεια την υπολογιζόμενη ηλικία. 

 Τα παραπάνω περίπλοκα στάδια επεξεργασίας και καθαρισμού είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την υψηλή καθαρότητα του 

παρασκευαζόμενου αερίου δείγματος CO2, όπου όλες οι ξένες προσμίξεις είναι κάτω 

από μερικά μέρη στο εκατομμύριο.  

 Οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας ποικίλουν 

ανάλογα με το είδος του δείγματος (ξύλο, άνθρακας, οστά) και περιγράφονται 

λεπτομερώς σε δημοσιευμένα άρθρα (Maniatis et al 2010; Maniatis and Papadopoulos 

2011; Maniatis and Ziota 2011).   

 

 

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Η ακρίβεια και αξιοπιστία της μέτρησης κυμαίνεται από εργαστήριο σε 

εργαστήριο. Τα υψηλής ακρίβειας εργαστήρια, ιδιαίτερα αυτά που μετρούν το δείγμα σε 

μορφή αερίου ή AMS, έχουν δυνατότητα επίτευξης σφάλματος σε επίπεδα του ±20-30 

χρόνια στις ηλικίες άνθρακα-14 (BP) μέχρι 8.000 χρόνια πριν από σήμερα. Το 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διαθέτει 8 αναλογικούς 

κυλινδρικούς απαριθμητές, 4 με διάμετρο 8 cm και μήκος 80 cm και 4 με διάμετρο 5 

cm και μήκος 80 cm.  

 
                                               

Σχήμα 5. Το εσωτερικό του 

συστήματος απαριθμητών μέτρησης 

αερίων δειγμάτων στο Εργαστήριο 

Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος». Φαίνονται τα άκρα 

δύο μεγαλύτερων και τεσσάρων 

μικρότερων απαριθμητών. 

Περιβάλλονται από 2cm κυλινδρικό 

θώρακα μολύβδου και στη συνέχεια 

από άλλον κυλινδρικό μετρητή 

συνεχούς ροής ο οποίος καταγράφει 

την εξωτερική ακτινοβολία. 

  

 Στο σχήμα 5 φαίνεται το εσωτερικό ενός από τα συστήματα απαριθμητών, 

αποτελούμενο από δύο μεγαλύτερης και τέσσερεις μικρότερης διαμέτρου 

κυλινδρικούς απαριθμητές στους οποίους μπαίνει το δείγμα σε μορφή αερίου CO2 για 
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μέτρηση. Οι απαριθμητές περιβάλλονται από κύλινδρο μολύβδου πάχους 2 cm και 

στη συνέχεια το όλο σύστημα περιβάλλεται από ένα μεγάλο κυλινδρικό μετρητή 

Φρουρό (Guard) συνεχούς ροής αργού/μεθανίου. Ο μετρητής φρουρός καταγράφει 

την εξωτερική ακτινοβολία (κοσμική ακτινοβολία, ακτινοβολίες από τα οικοδομικά 

υλικά κ.α.) που εισέρχεται στους απαριθμητές των δειγμάτων και τη διαχωρίζει 

ηλεκτρονικά από την ακτινοβολία –β του άνθρακα-14 των δειγμάτων.  

 

  

 

 

 
Σχήμα 6. Το σύστημα 

πολλαπλών απαριθμητών 

με την θωράκισή του από 

μολύβι στον υπόγειο χώρο 

μέτρησης. Μπροστά 

φαίνεται το σύστημα 

εισαγωγής-εξαγωγής 

δειγμάτων καθώς και οι 

μεταλλικοί σωληνωτοί 

δειγματοφορείς.   
 

 

  Το όλο σύστημα είναι θωρακισμένο με μολυβδότουβλα πάχους 10 cm και 

βρίσκεται σε υπόγειο χώρο ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν η είσοδος της 

κοσμικής και άλλων εξωτερικών ακτινοβολιών στο σύστημα μέτρησης (Σχήμα 6). 

Κατά την διάρκεια της μέτρησης των δειγμάτων καταγράφονται σε 24ωρη βάση 

πάνω από 10 διαφορετικές παράμετροι, οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

ηλεκτρονική συμπεριφορά των μετρητών, τη κύμανση της εξωτερικής ακτινοβολίας, 

τη κύμανση των περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία), κλπ. 

Τα δείγματα μένουν στους μετρητές 3-4 μέρες τη φορά και ανταλλάσσονται μεταξύ 

των διαφόρων μετρητών κυκλικά για μέγιστη ακρίβεια και στατιστική αξιοπιστία. 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 7. Συνήθης ακρίβεια με 

την οποία προσδιορίζονται οι 

ηλικίες BP σε μετρήσεις ρουτίνας 

στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας 

του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

Όπως φαίνεται το σφάλμα είναι 

κάτω από ± 30 χρόνια για ηλικίες 

μέχρι περίπου 7.000 BP και κάτω 

από ± 45 χρόνια μέχρι τις 13.000 

χρόνια. 

    

 Η συστηματική και επίμονη αυτή διαδικασία μέτρησης είναι μεν χρονοβόρα και 

απαιτεί αρκετή ανθρώπινη εργασία, αλλά εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο των 
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μετρήσεων και επιτρέπει στο εργαστήριο να παρακολουθεί τη μέτρηση κάθε 

δείγματος ξεχωριστά αποφεύγοντας λάθη που μπορούν να εμφανιστούν, όταν τα 

δείγματα μετρώνται μαζικά και αυτοματοποιημένα σε κλειστές εμπορικές συσκευές 

που χρησιμοποιούν ορισμένα άλλα εργαστήρια. Το σχήμα 7 δείχνει τα τυπικά 

σφάλματα που επιτυγχάνονται στις ηλικίες σε έτη άνθρακα-14 (BP) για κανονικά 

δείγματα ρουτίνας. Όπως μπορεί να δει κανείς οι μετρήσεις γίνονται σήμερα με μία 

ακρίβεια που ξεκινάει από τα ± 25 χρόνια και παραμένει κάτω από τα ± 30 για 

ηλικίες μέχρι 7.000 χρόνια, ενώ δεν ξεπερνάει τα ± 45 χρόνια σε ηλικίες ακόμη και 

μέχρι 13.000 χρόνια από σήμερα (BP).    

 

5.1. Ισοτοπική κλασμάτωση και διόρθωση με τον άνθρακα-13 

Παρόλο ότι τα φυτά παίρνουν τον άνθρακά τους από την ατμόσφαιρα η 

συγκέντρωση του 
14

C στους ιστούς τους μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 

αυτήν στην ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης 

το άτομο του 
14

C όντας κάπως μεγαλύτερο και βαρύτερο από αυτό του κοινού 

άνθρακα (
12

C) συμπεριφέρεται διαφορετικά κατά την διάχυσή του μέσα από τις 

μεμβράνες και την διάλυση του στους υδρογονάνθρακες των φυτών. Περαιτέρω 

διαφοροποίηση της συγκέντρωσης του 
14

C εμφανίζεται στα ζώα και στον άνθρωπο. 

Το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και στο άλλο σταθερό ισότοπο του άνθρακα, 

τον 
13

C. Η διαδικασία αυτή της διαφοροποίησης των φυσικών αναλογιών των 

ισοτόπων του άνθρακα κατά την απορρόφησή τους στους διάφορους ιστούς 

ονομάζεται ισοτοπική κλασμάτωση. Η κλασμάτωση στα φυτά είναι διαφορετική 

μεταξύ των διαφόρων ειδών ανάλογα με το φωτοσυνθετικό μηχανισμό κάθε φυτού 

(C3, C4, CAM). Η δε κλασμάτωση στους ιστούς των ζώων είναι μεγαλύτερη και 

εξαρτάται από το τροφικό τους επίπεδο (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα) και το 

είδος μεταβολισμού.  

Επειδή ο 
14

C είναι ραδιενεργός και διασπάται δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς, 

αν οποιαδήποτε μεταβολή στη συγκέντρωση του σε  ένα παλαιό δείγμα οφείλεται στο 

χρόνο που έχει περάσει ή στη διαφορετική αρχική συγκέντρωση του, λόγω κάποιου 

ποσοστού κλασμάτωσης. Εκτίμηση του αρχικού ποσοστού κλασμάτωσης σε ένα 

δείγμα μπορεί να επιτευχθεί όμως με βάση την συγκέντρωση του 
13

C. Ο 
13

C είναι 

σταθερός και αν εμφανίζει κάποια κλασμάτωση σε σχέση με τον 
12

C τότε αντίστοιχη 

κλασμάτωση θα υπήρχε σίγουρα και στον 
14

C. Όλα τα υψηλής ακρίβειας εργαστήρια 

Ραδιοάνθρακα σήμερα χρησιμοποιούν τον 
13

C για διόρθωση ισοτοπικής 

κλασμάτωσης του 
14

C σε κάθε δείγμα που χρονολογούν. Έχει βρεθεί ότι για κάθε 1‰ 

απόκλιση του λόγου 
13

C/
12

C σε ένα δείγμα από την φυσική σταθερή αναλογία (η 

οποία έχει συμφωνηθεί να είναι ένα συγκεκριμένο διεθνές φυτικό πρότυπο) 

αντιστοιχεί σε απόκλιση 2‰ στον λόγο 
14

C/
12

C και αυτό ισοδυναμεί με μία μεταβολή 

κατά 16 χρόνια στην τελική ηλικία του δείγματος που προσδιορίζεται. Η μέτρηση του 

λόγου 
13

C/
12

C δεν είναι πολύ απλή υπόθεση, απαιτεί φασματογράφο μάζας και 

ακρίβεια της τάξεως δεύτερου δεκαδικού (±0.01‰). 

           

 

 

6. Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-14 

 Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η ηλικία ενός δείγματος προσδιορίζεται από την 

εξίσωση (1) αφού προσδιοριστεί με ακρίβεια η ραδιενέργεια του δείγματος (Ρδ) και 

συγκριθεί με τη ραδιενέργεια του διεθνούς προτύπου (Ρπ) το οποίο αντιστοιχεί στην 

αρχική ραδιενέργεια του δείγματος, όταν ήταν εν ζωή. Η σύγκριση αυτή παράγει 
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συστηματικές, επιστημονικά έγκυρες και διεθνώς συγκρινόμενες ηλικίες σε έτη 

άνθρακα-14 (BP) αλλά δεν αντιστοιχούν πάντα στις πραγματικές ημερολογιακές 

ηλικίες, επειδή η σύγκριση πάντα με το ίδιο πρότυπο προϋποθέτει ότι η αρχική 

συγκέντρωση του 
14

C στην ατμόσφαιρα και επομένως σ’  ένα δείγμα θα πρέπει να 

είναι πάντοτε η ίδια, πράγμα που διαπιστώθηκε με την πάροδο της έρευνας ότι δεν 

ισχύει. Η συγκέντρωση του 
14

C στην ατμόσφαιρα αυξάνεται συστηματικά με το 

χρόνο προς τα πίσω λόγω της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου της γης. Για το λόγο 

αυτό εμφανίζεται μία συστηματική μετατόπιση των ηλικιών του άνθρακα-14 προς 

νεότερες ηλικίες σε σχέση με τις πραγματικές. Επιπλέον, οι μεταβολές στη 

δραστηριότητα του ήλιου επηρεάζουν την παραγωγή του 
14

C στην ατμόσφαιρα. Η 

συστηματική μετατόπιση και οι αυξομειώσεις λόγω ηλιακής δραστηριότητας 

διορθώνονται με τη γνωστή διαδικασία της βαθμονόμησης (πολλές φορές 

χρησιμοποιείται ο όρος βαθμολόγηση αλλά δεν είναι επιστημονικά ακριβής) κατά την 

οποία η ηλικία άνθρακα-14 που υπολογίζεται από τη μέτρηση (BP) μετατρέπεται σε 

πραγματική ημερολογιακή ηλικία (BC/AD) (π.Χ. ή μ.Χ.) μέσα από μία παγκόσμια 

καμπύλη βαθμονόμησης. Η καμπύλη αυτή έχει δημιουργηθεί από δείγματα γνωστής 

ηλικίας με απόλυτη ακρίβεια. Τέτοια δείγματα γνωστής ηλικίας παρέχουν οι 

δακτύλιοι των δέντρων (κυρίως κωνοφόρων) τα οποία φτιάχνουν ένα δακτύλιο κάθε 

χρόνο. Τα πάχος του κάθε δακτυλίου εξαρτάται από το πόσο βροχερό (παχύς 

δακτύλιος) ή ξερό (λεπτός δακτύλιος) είναι το έτος. Ο συνδυασμός του πάχους των 

δακτυλίων, επειδή εξαρτάται από το κλίμα, είναι πολύ χαρακτηριστικός σε κάθε 

περίοδο σε μια περιοχή. Ξεκινώντας από τα δένδρα ενός δάσους που αυτά ζουν και 

πεθαίνουν για χιλιάδες χρόνια, μπορεί να συνδυάσει κανείς το πάχος των εσωτερικών 

δακτυλίων των νεότερων δένδρων με τους εξωτερικούς δακτυλίους παλαιότερων 

δένδρων που η διάρκεια ζωής τους έχει κάποια επικάλυψη με τα νεότερα (Σχήμα 8). 

Έτσι μπορεί να δημιουργήσει μια συνεχή και απόλυτη σειρά δακτυλίων, η οποία να 

πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω και η ηλικία του κάθε δακτυλίου να είναι γνωστή με 

ακρίβεια έτους. 

 

 
 

Σχήμα 8. Επικάλυψη συνδυασμού πάχους εσωτερικών δακτυλίων νεώτερων δένδρων με 

εξωτερικούς δακτυλίους παλαιοτέρων οδηγεί στον δημιουργία απόλυτης σειράς 

δακτυλίων με γνωστή ηλικία σε βάθος χρόνου 

   

 Χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας δακτυλίους από αιωνόβια δένδρα από την 

Καλιφόρνια, την Ιρλανδία, Γερμανία και Ιταλία έχει κατασκευαστεί σήμερα μία 

συνεχής και απόλυτη σειρά δακτυλίων, η οποία πηγαίνει πίσω 11.500 χρόνια από 

σήμερα. Η χρονολόγηση με άνθρακα-14 των δακτυλίων της σειράς αυτής ανά δέκα 

χρόνια έχει οδηγήσει στη σημερινή παγκόσμια καμπύλη βαθμονόμησης των ηλικιών 

του άνθρακα-14 μέσω της οποίας μετατρέπονται πλήρως οι ηλικίες BP που 

προκύπτουν από τη μέτρηση σε πραγματικές ημερολογιακές ηλικίες (Stuiver et al 

1993). Πέρα από τα 11.500 χρόνια, η καμπύλη συνεχίζεται με άλλα δείγματα γνωστής 

ηλικίας, όπως ετήσια στρώματα λιμνών (varves) της Σουηδίας, κοράλλια και άλλα, 

που φτάνουν μέχρι 20.000 χρόνια από σήμερα και παλαιότερα που δείχνουν επίσης 
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και την συσχέτιση της παραγωγής του 14C στην ατμόσφαιρα με το μαγνητικό πεδίο 

της γης (Kitagawa and van der Plicht 1998). Πρόσφατα έγινε δυνατό να βρεθούν 

περισσότερα δείγματα γνωστής ηλικίας με διάφορους τρόπους τα οποία 

χρησιμοποιηθήκαν για την επέκταση της καμπύλης στο 50.000 χρόνια πριν από 

σήμερα καλύπτοντας έτσι ουσιαστικά ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής της μεθόδου 

του άνθρακα-14 (Reimer et al 2009). Η βαθμονόμηση των ηλικιών του άνθρακα-14 

συμπεριλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις του 
14

C στην ατμόσφαιρα από διάφορες 

αιτίες για κάθε εποχή του παρελθόντος. Επιπλέον, διορθώνει και το θέμα της χρήσης, 

χάριν της ενοποίησης και διεθνούς συγκρισιμότητας, της παλιάς τιμής του χρόνου 

ημιζωής (Τ1/2) του 
14

C για τον υπολογισμό της ηλικίας.  

 

 

 
 

Σχήμα 9. Τμήμα της διεθνούς καμπύλης βαθμονόμησης των ηλικιών του άνθρακα-14. 

Στον κάθετο άξονα είναι οι ηλικίες σε έτη άνθρακα-14 (BP) όπως προκύπτουν από την 

μέτρηση. Στον οριζόντιο άξονα είναι οι αντίστοιχες πραγματικές ημερολογιακές ηλικίες 

π.X. (BC) ή μ.Χ. (AD) από γνωστής ηλικίας δακτυλίους δένδρων. 

  

  Ένα τμήμα της καμπύλης βαθμονόμησης φαίνεται στο σχήμα 9. Το εύρος 

(πάχος) που εμφανίζει οφείλεται στη χρήση πολλών δειγμάτων και χρονολογήσεων 

για την κατασκευή της, τα οποία παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις και εισάγουν 

ένα μικρό σφάλμα στη τελική βαθμονομημένη ηλικία 10-15 χρόνια. Το πιο 

σημαντικό όμως φαινόμενο είναι οι έντονες αυξομειώσεις (wiggles) που 

εμφανίζονται και οφείλονται στη μεταβολή της συγκέντρωσης του 
14

C στην 

ατμόσφαιρα τις διάφορες περιόδους. Οι μεταβολές αυτές προκαλούνται από την 

δραστηριότητα του ήλιου, η οποία επηρεάζει την ένταση της κοσμικής ακτινοβολίας 

που φτάνει στη γη και κατά συνέπεια το ρυθμό παραγωγής του 
14

C στην ατμόσφαιρα. 

Μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας φαινόμενα ηλιακής δραστηριότητας ή ύφεσης 

οδηγούν στην εμφάνιση οριζόντιων τμημάτων σε ορισμένες περιόδους στην καμπύλη 

βαθμονόμησης, τα οποία αποκαλούνται οροπέδια (plateau) και οδηγούν σε μικρότερη 

ή μεγαλύτερη διεύρυνση στο σφάλμα της τελικής χρονολόγησης, ανάλογα με το 

χρονικό εύρος του οροπεδίου. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό οροπέδιο (οριζόντιο τμήμα 
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της καμπύλης) εμφανίζεται την περίοδο περίπου 1630-1540 π.Χ. (Σχήμα 9), το οποίο 

δυσκολεύει σημαντικά στην οριστική λύση της χρονολόγησης της έκρηξης του 

ηφαιστείου της Θήρας που κατέστρεψε τον οικισμό στο Ακρωτήρι κατά την  Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού. 

Η καμπύλη βαθμονόμησης πέρα από τη συνεισφορά της στην ακρίβεια των 

χρονολογήσεων με άνθρακα-14 έχει συμβάλει σημαντικά και στην κατανόηση 

κλιματολογικών και περιβαλλοντικών μεταβολών μεγάλης κλίμακας καθώς και στην 

ανίχνευση διαφόρων κοσμικών φαινομένων.  

Η διαδικασία της βαθμονόμησης των ηλικιών του άνθρακα-14 γίνεται σήμερα 

αυτόματα στον υπολογιστή με προγράμματα που διατίθενται δωρεάν μέσω του 

διαδικτύου. Η καμπύλη βαθμονόμησης έχει υποστεί σημαντικότατες βελτιώσεις τα 

τελευταία χρόνια με πιο πρόσφατη τη βελτίωση του 2009 με την οποία επεκτάθηκε 

και στα 50.000 χρόνια όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Reimer et al 2009). Τα δύο 

γνωστά προγράμματα βαθμονόμησης OxCal και Calib είναι προσβάσιμα και 

διαθέσιμα για χρήση on line αλλά και για κατέβασμα (downloadable) από τις 

ιστοσελίδες: http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=oxcal.html  και 

http://calib.qub.ac.uk/calib/  αντίστοιχα. 

  Στο Σχήμα 10 φαίνεται ένα παράδειγμα βαθμονόμησης μιας ηλικίας άνθρακα-

14, η οποία υπολογίστηκε στο 3600 BP με ακρίβεια ± 25 έτη. Για τη βαθμονόμηση, 

το ± σφάλμα αυτό τριπλασιάζεται και η ηλικία κατανέμεται σε μία συμμετρική 

καμπύλη (Gaussian) γύρω από την κεντρική ηλικία του 3600 BP στον κάθετο άξονα 

των ηλικιών άνθρακα-14 (κόκκινη καμπύλη). Στη συνέχεια με οριζόντια προβολή 

στην καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίζονται οι αντίστοιχες πραγματικές 

ημερολογιακές ηλικίες (Calendar dates) σε έτη π.Χ. (BC) και προβάλλονται στον 

οριζόντιο άξονα.  

 

 
Σχήμα 10. Παράδειγμα βαθμονόμησης δείγματος του οποίου η ηλικία άνθρακα-14 

προσδιορίστηκε στις 3600 BP με ακρίβεια ± 25 χρόνια. 

  

 Επειδή αφενός η ηλικία άνθρακα-14 δεν είναι ένα μονοσήμαντο νούμερο αλλά 

έχει ένα εύρος λόγω του στατιστικού σφάλματος στη μέτρηση και επειδή αφετέρου η 

καμπύλη βαθμονόμησης παρουσιάζει κυμάνσεις, η βαθμονομημένη ηλικία επίσης δεν 

http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=oxcal.html
http://calib.qub.ac.uk/calib/
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είναι μονοσήμαντη αλλά υπολογίζεται με μία κατανομή πιθανοτήτων (μαύρη 

καμπύλη). Από την κατανομή αυτή μπορεί να υπολογίσει κανείς τη βαθμονομημένη 

ηλικία με σύνολο πιθανοτήτων 68.2% (1σ) ή με σύνολο πιθανοτήτων 95.4% (2σ). 

Όπως βλέπει κανείς στο παράδειγμα του σχήματος 10 η βαθμονομημένη ηλικία για 

1σ είναι συνολικά 2014-1919 π.Χ., ενώ για 2σ είναι 2026-1893 π.Χ. Η διαδικασία της 

βαθμονόμησης έχει διευρύνει το σφάλμα από ± 25 έτη, όπως προέκυψε από τη 

μέτρηση, σε ± 47,5 έτη για 1σ και ± 66,5 έτη για 2σ. Η διεύρυνση αυτή του 

σφάλματος δεν είναι πάντοτε η ίδια αλλά εξαρτάται από τη μορφή της καμπύλης 

βαθμονόμησης στην χρονική περίοδο που «πέφτει» η ηλικία του δείγματος. 

Υπάρχουν περίοδοι, όπου η καμπύλη περιέχει ελάχιστες κυμάνσεις και τότε το 

σφάλμα όχι μόνο δε διευρύνεται αλλά μπορεί και να μικρύνει με τη βαθμονόμηση, 

και περίοδοι, όπου υπάρχουν έντονες κυμάνσεις και οροπέδια (πλατώ) στην καμπύλη 

οπότε το σφάλμα διευρύνεται κατά πολύ και μπορεί να φτάσει και τα ± 100 χρόνια, 

σε σπάνιες περιπτώσεις και παραπάνω. 

 

6.1. Οι παλιές χρονολογήσεις και βαθμονομήσεις 

 Στο παρελθόν (πριν από 30 περίπου χρόνια) και λόγω της πρώιμης μορφής στην 

οποία βρισκόταν η καμπύλη βαθμονόμησης χρησιμοποιούνταν διάφοροι εμπειρικοί 

τρόποι μετατροπής των ηλικιών του άνθρακα-14 σε πραγματικές ημερολογιακές 

ηλικίες, όπως η αφαίρεση 1950 χρόνων από τις ηλικίες άνθρακα-14. Η διαδικασία 

αυτή που εμφανίζεται σε κάποιες παλιές αρχαιολογικές δημοσιεύσεις είναι σαφώς 

λάθος και οι ηλικίες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έχουν αλλά πρέπει να 

βαθμονομηθούν κανονικά για να είναι συγκρίσιμες. Επίσης, ορισμένοι αρχαιολόγοι 

μη έχοντες πρόσβαση σε βαθμονομημένες ηλικίες ειδικότερα παλαιοτέρων 

χρονολογήσεων, χρησιμοποιούσαν τις ηλικίες άνθρακα-14 (BP) χωρίς καθόλου 

βαθμονόμηση. Αυτό είναι επίσης λάθος, διότι οι ηλικίες άνθρακα-14 μπορούν, λόγω 

της κύμανσης του 
14

C στην ατμόσφαιρα, όπως συζητήθηκε παραπάνω, να 

εμφανίζονται μέχρι και 1000 ή και παραπάνω χρόνια νεότερες από τις πραγματικές. Η 

σωστή διαδικασία, αν θέλει κανείς να συγκρίνει πολιτισμικές φάσεις που έχουν 

χρονολογηθεί με άνθρακα-14 πριν από πολλά χρόνια με φάσεις που έχουν 

χρονολογηθεί με πρόσφατες μετρήσεις, είναι να βαθμονομήσει όλες τις ηλικίες, 

παλαιές και νέες με το πρόσφατο πρόγραμμα βαθμονόμησης του 2009 και μετά να 

συγκρίνει τις πραγματικές ημερολογιακές ηλικίες. 

 

6.2. Επιλογή της κατάλληλης πιθανότητας για την βαθμονομημένη ηλικία 

 Πολύ συχνά ο αρχαιολόγος βρίσκεται σε ένα δίλημμα, όταν παραλαμβάνει τις 

βαθμονομημένες χρονολογήσεις από το εργαστήριο, ως προς το ποια από τις δύο 

ηλικίες να επιλέξει, αυτή με πιθανότητες 1σ ή αυτή με 2σ. Η απάντηση σ’  αυτό το 

ερώτημα δεν είναι πολύ εύκολη, διότι οι πιθανότητες είναι ένα μαθηματικό εργαλείο 

με πολλές χρήσεις. Θυμίζουμε ότι ηλικία με πιθανότητες 1σ σημαίνει, ότι η ηλικία 

του δείγματος έχει πιθανότητα 68,2% να βρίσκεται μέσα στα χρονικά όρια που 

δίνονται από τη βαθμονόμηση (δηλαδή 2014-1919 π.Χ. στο παράδειγμα του σχ. 10), 

ενώ ηλικία με πιθανότητες 2σ σημαίνει ότι η ηλικία του δείγματος έχει πιθανότητα 

95,4% να βρίσκεται μέσα στα αντίστοιχα χρονικά όρια (δηλαδή 2026-1893 π.Χ. για 

το παράδειγμα του σχ. 10). Είναι προφανές ότι πιο ασφαλής είναι η ηλικία με 2σ 

αφού είναι σχεδόν βέβαιο (95,4%) ότι η ηλικία του δείγματος πέφτει μέσα στα όρια 

του 2026-1893 π.Χ. Όμως, τα όρια αυτά είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με τα όρια 

του 1σ αφού φυσικά καλύπτουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πιθανοτήτων. Επομένως, 

αν θέλει κανείς να είναι πολύ σίγουρος για τα όρια της ηλικίας ενός δείγματος, 
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επιλέγει και χρησιμοποιεί την ηλικία του 2σ. Όταν όμως έχει μία σειρά από δείγματα 

σε διάφορα βάθη και θέλει να ελέγξει τη χρονική εξέλιξη των φάσεων ή να 

επιχειρήσει έναν σχολαστικότερο χρονικό προσδιορισμό και σύγκριση στρωμάτων 

από διάφορα σκάμματα, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει την ηλικία με 1σ, 

διότι αυτή προσφέρει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα μεταξύ χρονικών γεγονότων. 

Βέβαια, στην περίπτωση αυτή μπορεί η ηλικία ενός δείγματος να μην είναι η 

πραγματική (αφού υπάρχουν 22,8% πιθανότητες η ηλικία να είναι έξω από τα όρια 

του 1σ), γεγονός όμως που μπορεί να φανεί εύκολα από τη χρονική αλληλουχία της 

ακολουθίας (εάν αυτή είναι αυστηρά καθορισμένη) και να απομονωθεί χωρίς να 

οδηγήσει σε λάθος συγκρίσεις. Έτσι σαν ένα πρόχειρο κανόνα θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι όταν θέλουμε να ελέγξουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός με μία μοναδική 

χρονολόγηση χρησιμοποιούμε την ηλικία με 2σ, όταν έχουμε σειρές χρονολογήσεων 

μπορεί δοκιμαστικά να χρησιμοποιούμε αυτήν με 1σ. Η πιο πρόσφατες τάσεις πάντως 

για την επίτευξη αυξημένης ακρίβειας σε δείγματα από στρωματογραφημένες σειρές 

είναι η χρήση στατιστικών μοντέλων με χρήση Bayesian Analysis όπως θα δούμε 

παρακάτω.    

 Μία επιπλέον πληροφορία, η οποία παρέχεται πολλές φορές από τη 

βαθμονόμηση, είναι μία περαιτέρω υποκατανομή πιθανοτήτων μέσα σε κάθε 

βαθμονομημένη ηλικία (1σ ή 2σ). Από το σχήμα 10 φαίνεται ότι μέσα στα όρια της 

ηλικίας του 1σ (δηλαδή σε σύνολο πιθανοτήτων 68,2%) υπάρχουν δύο υποκατανομές 

ηλικιών: 2014-1998 π.Χ. με πιθανότητα 12,4% και 1979-1919 π.Χ. με πιθανότητα 

55,8%. Η επιλογή μίας εκ των δύο υποκατανομών ηλικιών από το σύνολο του 1σ ή 

του 2σ, όταν υπάρχει, μικραίνει αρκετά το σφάλμα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο όταν υπάρχουν άλλα ανεξάρτητα στοιχεία, αρχαιολογικά ή ιστορικά, που ν’ 

αποκλείουν τη μία από τις δύο υποπεριόδους. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ιστορικές περιόδους, όπου ενδεχομένως υπάρχουν 

ανεξάρτητα ιστορικά στοιχεία. Εκείνο πάντως που πρέπει να αποφεύγεται είναι η 

επιλογή μιας από τις δύο υποπεριόδους με μόνο κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό 

πιθανοτήτων χωρίς άλλα ανεξάρτητα στοιχεία.  

 

6.3.  Νεότερες Εξελίξεις: Προσομοίωση Κυμάνσεων (Wiggle matching)    

Όπως είδαμε παραπάνω, η διαδικασία της βαθμονόμησης διευρύνει το 

σφάλμα στην τελική ημερολογιακή ηλικία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 

ανάλογα με την περίοδο στην οποία πέφτει η ηλικία ενός δείγματος. Παρόλο που η 

μέτρηση στα εργαστήρια υψηλής ακρίβειας μπορεί να γίνει μ’ ένα σφάλμα ±20-25 

χρόνια το τελικό σφάλμα μετά τη βαθμονόμηση μπορεί να ανέβει μέχρι και ± 60 

χρόνια, το οποίο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό για πολλές εφαρμογές. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, σε περιόδους με πλατώ, που το 

σφάλμα μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα ± 100 χρόνια. Ακόμη και αυτό το 

«μεγάλο σφάλμα» για τον Ραδιοάνθρακα  είναι μάλλον μικρό για την προϊστορία, και 

σαφώς υπερέχει από όλες τις άλλες τεχνικές χρονολόγησης. Όμως η συνεχώς 

αυξανόμενη ακρίβεια και αξιοπιστία της τεχνικής σε συνδυασμό με τις χιλιάδες των 

εφαρμογών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει αυξήσει και τις απαιτήσεις των 

αρχαιολόγων για μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα.  

Για τον λόγο αυτό γίνονται συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης του σε όσες 

περιπτώσεις είναι αυτό δυνατόν. Για παράδειγμα, όταν διατίθενται κατάλληλα 

δείγματα, μπορεί να εφαρμοστεί η λεγόμενη τεχνική της προσομοίωσης των 

κυμάνσεων στην καμπύλη βαθμονόμησης με την οποία είναι δυνατόν να ξεπεραστεί 

το πρόβλημα των αυξομειώσεων και των πλατώ και να γίνουν βαθμονομημένες 

τελικές χρονολογήσεις με ακρίβεια ± 10-15 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
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εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η ύπαρξη μιας σειράς δειγμάτων (5-10) των 

οποίων η χρονική ακολουθία να είναι γνωστή . Τέτοιο παράδειγμα είναι ένα τμήμα 

δέντρου, που μπορεί να βρεθεί σε μία ανασκαφή ή ένα κτίριο, και περιέχει 60 ή 

περισσότερους δακτυλίους από τον οποίο μπορούν να βγουν 6 ή περισσότερα 

δείγματα (10 δακτύλιοι την φορά) από το κέντρο προς τα άκρα (παλαιότερο προς 

νεώτερο). Η χρονική αλληλουχία των δειγμάτων αυτών είναι έτσι γνωστή και η 

χρονική απόσταση μεταξύ τους είναι 10 χρόνια.  

Όταν υπάρχουν τέτοια δείγματα, αφού χρονολογηθούν με Ραδιοάνθρακα με 

τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια (αυτό είναι πολύ σημαντικό), τοποθετούνται οι ηλικίες 

BP σ’ ένα διάγραμμα κατά την απόλυτη χρονική σειρά τους από την παλαιότερη προς 

την νεότερη. Οι ηλικίες αυτές θα πρέπει να παράγουν μία καμπύλη με 

χαρακτηριστικές διακυμάνσεις, οι οποίες θα εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις του 
14

C 

στην ατμόσφαιρα εκείνη την εποχή. Επομένως, αν όλα έχουν καλώς, οι κυμάνσεις θα 

πρέπει να προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες κυμάνσεις του τμήματος της καμπύλης 

βαθμονόμησης την ίδια περίοδο (Σχήμα 11: Σειρά δειγμάτων 1-6 με κόκκινες 

βούλες).  

 

 
 

Σχήμα 11. «Ταύτιση κυμάνσεων». Διαδοχικά δείγματα, ανά 10 δακτυλίους, από κορμό δένδρου 

που βρέθηκε στo Ηραίον της Σάμου τα οποία αφού χρονολογήθηκαν με Άνθρακα-14, 

τοποθετήθηκαν σε απόλυτη σειρά ανά 10 χρόνια, από το εσωτερικό του δένδρου προς το 

εξωτερικό (δείγματα 1-6 με κόκκινο). Στη συνέχεια η σειρά αφέθηκε να ολισθήσει οριζόντια 

πάνω στην διεθνή καμπύλη βαθμονόμησης, σχεδιασμένη στην ίδια κλίμακα, μέχρις ότου 

επιτευχθεί η καλύτερη προσομοίωση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

ηλικία κοπής του δέντρου προσδιορίστηκε στο 671 ± 11 π.Χ. (Niemeier and Maniatis in press).  

 

 Στη συνέχεια, η σειρά αυτή των δειγμάτων, ολόκληρη, αφήνεται να 

μετακινηθεί οριζόντια σε διαφορετικές ημερολογιακές ηλικίες (κρατώντας σταθερές 

τις ηλικίες άνθρακα-14), μέχρις ότου εμφανιστεί η καλύτερη δυνατή προσαρμογή της 

καμπύλης των δειγμάτων με κάποιο τμήμα της καμπύλης βαθμονόμησης (Σχήμα 11). 
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Όταν με την οριζόντια μετακίνηση βρεθεί η ιδανική θέση, στην οποία η καμπύλη των 

δειγμάτων ταιριάζει καλύτερα στην καμπύλη βαθμονόμησης, τότε η ακολουθία των 

δειγμάτων σταθεροποιείται χρονικά και οι ημερολογιακές ηλικίες των δειγμάτων 

δίνονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια από τον οριζόντιο άξονα της καμπύλης 

βαθμονόμησης. Η προσαρμογή αυτή γίνεται και αυτόματα μέσα από μοντέλα που 

παρέχονται με το πρόγραμμα βαθμονόμησης OxCal (Ramsey 2010) και οδηγεί σε 

ακρίβειες στη χρονολόγηση του κάθε δείγματος της τάξης των ±15 χρόνων, διότι 

κάθε οριζόντια μετακίνηση της ακολουθίας προς μεγαλύτερες ή μικρότερες ηλικίες 

(αριστερά ή δεξιά), για διάστημα πάνω από 10 χρόνια, βγάζει την ακολουθία 

εμφανέστατα εκτός προσαρμογής. Το παράδειγμα του σχήματος 11 προέρχεται από 

κομμάτι κορμού δέντρου που βρέθηκε στο Ηραίον της Σάμου (Niemeier and Maniatis 

in press) και το οποίο περιείχε 60 δακτυλίους από το οποίο χρονολογήθηκαν 6 

δείγματα, ανά 10 δακτυλίους, από το κέντρο μέχρι τον πιο εξωτερικό δακτύλιο κοντά 

στον φλοιό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η σειρά που φαίνεται στο σχήμα με 

τις κόκκινες βούλες και η προσομοίωση των κυμάνσεων έδωσε ακριβέστατη 

χρονολόγηση για το τελευταίο δείγμα (αρ. 6) που ήταν κοντά στον φλοιό από την 

οποία προσδιορίστηκε η ημερομηνία κοπής του δέντρου στο 671 ± 11 π.Χ. (Niemeier 

and Maniatis in press). 

 

6.4. Νεότερες Εξελίξεις: Στατιστικά μοντέλα με Bayesian Analysis    

Μια πολύ σημαντική πρόσφατη εξέλιξη στον άνθρακα-14 είναι η ανάπτυξη 

στατιστικών μοντέλων για την επεξεργασία των βαθμονομημένων χρονολογήσεων με 

βάση την στατιστική του Bayes (Bayesian Analysis). Τα μοντέλα αυτά αξιοποιούν τα 

ανασκαφικά/αρχαιολογικά δεδομένα από μία ανασκαφή με αδιατάρακτη και ασφαλή 

στρωματογραφία, όπου είναι γνωστή με βεβαιότητα η χρονική αλληλουχία των 

δειγμάτων και οι φάσεις (οικιστικές, πολιτισμικές) στις οποίες η κάθε ομάδα 

δειγμάτων ανήκει. Η στατιστική επεξεργασία και μοντελοποίηση λαμβάνει υπόψη ότι 

η σειρά των δειγμάτων όπως δίνεται από τον αρχαιολόγο είναι δεδομένη μέσα σε 

κάθε φάση και ότι η μία φάση ακολουθεί την άλλη ανεξαρτήτως χρονικών 

αποστάσεων μεταξύ δειγμάτων και φάσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα η 

επεξεργασία οδηγεί στο «κούρεμα» των άκρων των βαθμονομημένων ηλικιών από 

την πλευρά που ενδεχομένως ξεφεύγουν από την σειρά που η στρωματογραφία 

επιβάλει στα δείγματα. Για παράδειγμα για ένα δείγμα που είναι στρωματογραφικά 

νεότερο δεν μπορεί η βαθμονόμησή του να έχει άκρα με παλιότερες ηλικίες από τα 

κατώτερα. Το κόψιμο αυτών των άκρων οδηγεί σε μικρότερα όρια στην 

βαθμονομημένη ηλικία κάθε δείγματος απ’ ότι θα έδινε η απλή βαθμονόμηση, όρια 

τα οποία πολλές φορές είναι διευρυμένα λόγω των κυμάνσεων στην καμπύλη 

βαθμονόμησης. Οπότε με την μοντελοποίηση έχουμε ακριβέστερες χρονολογήσεις 

και καλύτερη διάκριση στα χρονικά όρια μεταξύ των στρωμάτων και των φάσεων 

ενός οικισμού. Επιπλέον η μοντελοποίηση μας δίνει και μια εκτίμηση, βασισμένη σε 

γεγονότα που έχουμε χρονολογήσει, αλλά και σε γεγονότα που δεν έχουμε 

χρονολογήσει για το πότε αναμένεται να ξεκινάει (Boundary start) και πότε να 

τελειώνει (Boundary end) κάθε φάση. Μας δίνει και μια σειρά από άλλα στοιχεία 

ανάλογα με τα δεδομένα και το τι ψάχνει κανείς, όπως η χρονική διάρκεια μιας 

φάσεως, οι χρονικές διαφορές από την προηγούμενη και την επόμενη κ.α.. Επίσης 

μπορεί να συνδυάσει στατιστικά χρονολογήσεις και να προσθέσει ή να αφαιρέσει 

τιμές όταν υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που ορίζουν το «πριν από κάποια ηλικία» 

(Terminus ante quem) ή το «μετά από κάποια ηλικία» (Terminus post quem). Ένα 

ευρύ φάσμα μοντέλων για διάφορες χρήσεις είναι διαθέσιμα σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα βαθμονόμησης OxCal (Ramsey 2009; Ramsey 2010). 
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Η ανάλυση αυτή προϋποθέτει ότι οι στρωματογραφικές πληροφορίες είναι 

«σίγουρες» διότι το πρόγραμμα επεξεργασίας τις θεωρεί δεδομένες, σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες χρονολογήσεις. Γενικά η Bayesian 

analysis έχει φέρει μία νέα επανάσταση στην χρονολόγηση με άνθρακα-14 αφού 

μπορεί να ξεχωρίσει φάσεις με διαφορές ίσως και μίας γενεάς (30 χρόνια), όμως η 

εφαρμογή της και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται από μελετητές με 

εξοικείωση διαφορετικά μπορεί να παραμορφώσει σημαντικά την χρονική 

ακολουθία.   

 

 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι χρονολογήσεις με Άνθρακα-14 διαφόρων προϊστορικών θέσεων στη Β. 

Ελλάδα είναι μεν αρκετές αλλά ακόμη σχετικά αποσπασματικές. Επιπλέον, πολλές από 

αυτές είναι πολύ παλιές (περασμένων δεκαετιών), όταν ακόμη η τεχνική, οι διεθνείς 

διεργαστηριακές συγκρίσεις και η καμπύλη βαθμονόμησης δεν ήταν τόσο εξελιγμένες.  

Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Δημόκριτου, το οποίο χρησιμοποιεί το 

διεθνή κωδικό “DEM”, έχει διενεργήσει πάνω από 600 χρονολογήσεις σε θέσεις της Β. 

Ελλάδας και αναμένονται ακόμη περισσότερες στο εγγύς μέλλον σε μια προσπάθεια 

συστηματικής μελέτης της χρονικής αλληλουχίας των πολιτισμικών φάσεων στην 

περιοχή αυτή. Από τις μέχρι σήμερα χρονολογήσεις έχει προκύψει ότι οι πρωιμότερες 

εγκαταστάσεις των αγροτοκτηνοτροφικών οικισμών (Αρχαιότερη Νεολιθική) 

βρίσκονται στην Δ. Μακεδονία και συγκεκριμένα στις θέσεις Μαυροπηγή-Φιλοτσαΐρι 

και Παλιάμβελα Κολινδρού (6700 π.Χ.) (Μανιάτης κ.α. 2012) και έπονται η 

Λευκόπετρα Ημαθίας (6600 π.Χ.), η Βαρεμένη Γουλών Αλιάκμωνα (6400 π.Χ.). Στην 

Ανατολική Μακεδονία υπάρχει επίσης το Σπήλαιο Ορφέα Αλιστράτης με 

χρονολογήσεις γύρω στο 6600-6500 π.Χ. Νεότερες χρονολογήσεις από γεωτρήσεις στο 

Ντικιλί Τας δίνουν και εκεί ηλικίες στο δεύτερο μισό της 7
ης

 χιλιετίας (Darcque κ.α. 

2012). Οι αρχαιότερες χρονολογήσεις της δυτικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο οι 

παλαιότερες στην Β. Ελλάδα αλλά οι παλαιότερες σε όλο το Αιγαίο με τα μέχρι στιγμής 

δεδομένα.   

Παρακάτω δίνονται μερικές ενδεικτικές χρονοσειρές από χρονολογήσεις 

χαρακτηριστικών περιόδων που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».          

 

7.1. Νεότερη Νεολιθική Περίοδος 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συστηματικής χρονολόγησης είναι η θέση Τούμπα 

Κρεμαστής Κοιλάδας στην περιοχή της Κοζάνης (Χονδρογιάννη-Μετόκη 1999). Μία 

σειρά από 19 χρονολογήσεις έγιναν σε στρώματα της Νεότερης Νεολιθικής Περιόδου. 

Οι χρονολογήσεις φαίνονται στο σχήμα 12 και όπως παρατηρούμε, η περίοδος αυτή 

στον οικισμό ορίζεται μεταξύ 5500-4900 π.Χ.. Περαιτέρω γίνεται φανερό ότι, παρόλο 

που υπάρχει ένα δείγμα που αγγίζει το 5500 π.Χ., η συστηματική κατοίκηση με 

αλλεπάλληλα στρώματα αρχίζει ουσιαστικά γύρω στο 5350 π.Χ. και διαρκεί για 450 

περίπου χρόνια,  μέχρι το 4900 π.Χ.. Ακόμη οι λεπτομερείς χρονολογήσεις επιτρέπουν 

την ανίχνευση της χρονικής εξέλιξης της κατοίκησης και ενδεχομένως της αναγνώρισης 

υποφάσεων (5350-5200 π.Χ., 5200-5050 π.Χ. και 5050-4900 π.Χ.) μέσα στα 450 χρόνια 

κατοίκησης. Οι σχολαστικές αυτές πληροφορίες γίνεται δυνατόν να εξαχθούν, λόγω της 

συστηματικότητας και πυκνότητας των μετρήσεων, παρόλο που η καμπύλη 

βαθμονόμησης έχει μία έντονη κύμανση στο μέσον της περιόδου αυτής, η οποία 

διευρύνει το σφάλμα στην τελική βαθμονομημένη ηλικία. Περαιτέρω στατιστική 
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επεξεργασία με βάση τα στρωματογραφικά δεδομένα θα μπορούσε να βελτιώσει την 

διακριτική ικανότητα. 

 

 
 
Σχήμα 12. Χρονολογήσεις από την Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας. Παρόλο ότι η καμπύλη 

βαθμονόμησης στη περίοδο αυτή έχει μία κύμανση η οποία διευρύνει κάπως τα σφάλματα, 

ειδικά μεταξύ 5200-5000 π.Χ., η συστηματικότητα των χρονολογήσεων οδηγεί σε διακριτική 

ικανότητα διαχωρισμού φάσεων ανά 100ετία μέσα σε μία συνολική χρονική ανάπτυξη του 

οικισμού περίπου 600 χρόνων. 

 

  

7.2. Το κενό κατοίκησης της τέταρτης χιλιετίας π.Χ. 

 Από τις πρώτες εφαρμογές που έγιναν την Β. Ελλάδα κατά την εγκατάσταση της 

Μονάδας Άνθρακα-14 στον Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Δημόκριτου και σε 

συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, ήταν 

η συστηματική χρονολόγηση του προϊστορικού οικισμού Μάνδαλο κοντά στα Γιαννιτσά 

στη Δ. Μακεδονία. Οι χρονολογήσεις αυτές  έδειξαν ότι, παρόλο που υπάρχουν δύο 

σποραδικά δείγματα που χρονολογούνται γύρω στο 5500 π.Χ., η συστηματική 

κατοίκηση της θέσης αυτής ξεκινάει περίπου το 4720 π.Χ. (Σχήμα 13), περίοδος που  

αποκαλείται Ύστερη Νεολιθική ΙΙ ή Τελική Νεολιθική. Όμως το σημαντικό εύρημα στις 

χρονολογήσεις του Μάνδαλου είναι ότι, ενώ είχαν ληφθεί δείγματα άνθρακα από εστίες 

και στρώματα καταστροφής συστηματικά από όλη τη στρωματογραφία, δε βρέθηκε 

καμία χρονολόγηση στο διάστημα περίπου 4000-3200 π.Χ. (Σχήμα 13) (Maniatis and 

Kromer 1990). Αυτό αποτέλεσε έκπληξη για τους ανασκαφείς, διότι ανασκαφικά και 

αρχαιολογικά δεν υπήρχε ένδειξη για εγκατάλειψη του οικισμού επί 1000 χρόνια 

(Kotsakis et al 1989). Το εύρημα αυτό που ανιχνεύτηκε με τον Άνθρακα-14 έδωσε το 

έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση της περιόδου αυτής στη Μακεδονία (Πιλάλη-

Παπαστερίου και Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 1989, Andreou et al 1996). Το κενό της 
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κατοίκησης είχε διαφανεί και στον οικισμό των Σιταγρών της Α. Μακεδονίας 

(Renfrew 1986), στην Α. Μακεδονία, αν και ορισμένες από τις χρονολογήσεις με 

Άνθρακα-14 που εγγίζουν την 4
η
 χιλιετία είναι μη αξιοποιήσιμες λόγω του τεράστιου 

σφάλματος που έχουν.  

 

 

 
 

Σχήμα 13. Η χρονολόγηση των φάσεων του προϊστορικού οικισμού Μάνδαλο. Είναι 

χαρακτηριστική η έλλειψη χρονολογήσεων μεταξύ 4000-3200 π.Χ. (Maniatis and Kromer 

1990). 

 

 Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» έχει κάνει πολλές χρονολογήσεις από διάφορες θέσεις της Β. Ελλάδας 

και σε όλες σχεδόν τις θέσεις που εμφανίζουν κατοίκηση από την Νεολιθική μέχρι 

την Εποχή του Χαλκού φαίνεται να λείπει η 4
η
 χιλιετία, ολόκληρη ή τουλάχιστον τα 

πρώτα 700 χρόνια. Όμως σαφή διαπίστωση του κενού γίνεται μόνο όταν υπάρχουν 

συστηματικές χρονολογήσεις σε όλη τη στρωματογραφία. Μια τέτοια θέση εκτός από 

το Μάνδαλο είναι το Μικρό Βουνί, Σαμοθράκης (Δ. Μάτσας – υπό δημοσίευση) όπου 

έγινε συστηματική χρονολόγηση σε όλα τα στρώματα από την Νεολιθική ως την 

Εποχή του Χαλκού και το κενό της 4
ης

 χιλιετίας αναδύεται καθαρά. Απουσία 

χρονολογήσεων στην 4
η
 χιλιετία έχει τεκμηριωθεί καθαρά και στο Ντικιλί-Τας των 

Φιλίππων μετά από συστηματικές χρονολογήσεις, καθώς και στο Σπήλαιο 

Καταρράκτες στο Σιδηρόκαστρο του Ν. Σερρών. Ακόμη, ενδείξεις για έλλειψη 

κατοίκησης τη περίοδο αυτή υπάρχουν και στην Παραδιμή Ροδόπης (Bakalakis and 

Sakellariou 1981). Ανεξάρτητα από τις παραπάνω συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες 

το κενό έχει εντοπιστεί με περισσότερη σαφήνεια, οι χρονολογήσεις με άνθρακα-14 

δείχνουν ότι γενικά σε ολόκληρη τη Β. Ελλάδα, από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την 

Θράκη, οι χρονολογήσεις μεταξύ 4000-3300 π.Χ. είναι ελαχιστότατες και 

αποκομμένες από την υπόλοιπη στρωματογραφία σε σημείο που να μην συνιστούν 
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ουσιαστική κατοίκιση. Το θέμα αυτό διερευνήθηκε ακόμη πιο συστηματικά την 

τριετία (2007-2010) μέσω του προγράμματος BALKANS 4000 που 

χρηματοδοτήθηκε από το ANR (Agence Nationale de la Recherche) της Γαλλίας με 

υπεύθυνη της Δρ. Ζ. Τσιρτσώνη κατά την διάρκεια του οποίου έγιναν πολλές 

καινούριες χρονολογήσεις από τις οποίες μόνο τρία δείγματα στη Β. Ελλάδα έδωσαν 

χρονολογήσεις μέσα στην περίοδο 4000-3300 π.Χ. (Maniatis et al in press) 

επιβεβαιώνοντας έτσι το φαινόμενο της μαζικής εγκατάλειψης των μόνιμων και 

παραδοσιακών οικισμών και αλλαγής του μοντέλου κατοίκησης, ενδεχομένως σε 

μικρότερες και μετακινούμενες ομάδες που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Το κενό 

παρατηρείται γενικά και στην Θεσσαλία πριν ελαχίστων και εκεί εξαιρέσεων. Το νησί 

της Θάσου φαίνεται να αποτελεί μία εξαίρεση στον κανόνα αυτό δεδομένου ότι ήδη 

σε τρείς θέσεις της: Άγιος Ιωάννης Θεολόγος (Maniatis and Papadopoulos 2011), 

Άγιος Αντώνιος και Λιμενάρια (Μανιάτης και Φακορέλλης 2012), όλες στη Νότια 

Θάσο δίνουν σποραδικές ηλικίες μέσα στην 4
η
 χιλιετία. Η σημασία της εξαίρεσης 

αυτής καθώς και γενικά το φαινόμενο του κενού κατοίκησης κατά την μετάβαση από 

την Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού αποτελεί μόνιμο ερευνητικό στόχο 

του Εργαστηρίου και ελπίζουμε στο μέλλον να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για 

την τεκμηρίωση και ερμηνεία του. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί  η 

συστηματική χρονολόγηση όλων των στρωμάτων ενός οικισμού. 

 

7.3. Η Πρώιμη και η Μέση Εποχή Χαλκού στη Μακεδονία 

Η Μέση Εποχή του Χαλκού είναι μια μάλλον ασαφής περίοδος για την 

προϊστορική Μακεδονία (Andreou et al 1996) και όχι καλά καθορισμένη. 

Ενδεχομένως και να μην υπάρχει σαν αυτόνομος περίοδος αλλά ν’ αποτελεί συνέχεια 

της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.  

 
 

Σχήμα 14. Χρονολογήσεις από τον προϊστορικό οικισμό Αρχοντικό Γιαννιτσών. 

  

 Επομένως η χρονολόγησή της με την απόλυτη κλίμακα χρονολογιών που 

προσφέρει ο Άνθρακας-14 είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση αυτής της 

περιόδου. 
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Σχήμα 15. Συστηματικές χρονολογήσεις και μοντελοποίηση με χρήση Bayesian Analysis 

των οικιστικών φάσεων της Ανατολικής Παριάς του Αρχοντικού Γιαννιτσών. Οι φάσεις 

είναι: B-IV, BIII, BII (ΠΕΧ) και ΑΙ (ΥΕΧ). Οι ανοιχτές γκρι περιοχές σε κάθε δείγμα 

παριστάνουν τις βαθμονομήσεις πριν την στατιστική επεξεργασία και οι μαύρες περιοχές τις 

τελικές βαθμονομημένες ηλικίες μετά την επεξεργασία. 

 

Ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού κοντά στα Γιαννιστά 

(Παπαευθυμίου-Παπανθίμου και Πιλάλη-Παπαστερίου 1997, 2000, Πιλάλη-

Παπαστερίου κ.α. 1996) είναι μια τέτοια θέση η κατοίκηση της οποίας, όπως 

διαπιστώνεται με τις χρονολογήσεις άνθρακα-14, ξεκινάει περίπου το 2300 π.Χ. 

(Σχήμα 14). Υπάρχει ένα δείγμα που δίνει παλαιότερη ηλικία αλλά είναι προφανές ότι 
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η συστηματική κατοίκηση στη θέση εμφανίζεται από το 2300 π.Χ. μέχρι το 1900 

π.Χ., ενώ  φαίνεται να συνεχίζει και μέχρι το 1300 π.Χ..  

Συστηματικότερες και πιο λεπτομερείς χρονολογήσεις στην ανατολική παριά 

της τούμπας του Αρχοντικού όπου η στρωματογραφία είναι πιο καθαρή και οι 

οικιστικές φάσεις μελετήθηκαν και αναγνωρίστηκαν σαφέστερα (Παπαδοπούλου κ.α. 

2010), έδωσαν την ευκαιρία της εφαρμογής στατιστικών μοντέλων με Bayesian 

analysis. Το σχήμα 15 δείχνει τις βαθμονομημένες ηλικίες των δειγμάτων της 

ανατολικής παριάς κατά οικιστική φάση. Οι φάσεις και οικιστικοί ορίζοντες είναι B-

IV, III, II και Α-I. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα οι τρείς πρώτες ανήκουν 

στην ΠΕΧ ενώ η τέταρτη στην YΕΧ. Τα δείγματα προέρχονται τόσο από 

απανθρακωμένα δομικά στοιχεία (πάσσαλοι, δοκοί) σπιτιών όσο και υπολείμματα 

τροφών (σπόροι). Όπως βλέπει κανείς στο σχήμα η χρησιμοποίηση των 

στρωματογραφικών δεδομένων με την ακολουθία των φάσεων και οριζόντων οδηγεί 

σε μεγάλη αύξηση της ακρίβειας στις τελικές βαθμονομημένες ηλικίες για κάθε 

δείγμα ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο του κάθε οικιστικού ορίζοντα. Οι ηλικίες 

που προέκυψαν μετά την επεξεργασία δίνονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Χρονικές περίοδοι των οικιστικών φάσεων του Αρχοντικού 

Γιαννιτσών όπως προέκυψαν μετά από στατιστική επεξεργασία (Bayesian analysis) με 

χρήση των στρωματογραφικών/αρχαιολογικών δεδομένων. Οι οικιστικές φάσεις 

περιγράφονται στην εργασία Παπαδοπούλου κ.α. 2010. 

 

Περίοδος Φάση   Οικιστικός 

Ορίζoντας 

Μοντελοποιημένα χρονικά 

όρια φάσεων (π.Χ.) 

ΥΕΧ A Ι 1516-1414 

ΠΕΧ B 

ΙΙ 1923-1877 

ΙΙΙ 2085-1903 

IV 2130-2087 

 

Όπως παρατηρεί κανείς στον Πίνακα 1 η διάρκεια των οικιστικών οριζόντων 

είναι χρονικά σχετικά σύντομη. Επίσης είναι σαφές ότι στην φάση Β της ΠΕΧ ο ένας 

οικιστικός ορίζοντας διαδέχεται τον άλλον χωρίς χρονική καθυστέρηση. Ένα ακόμη 

πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ΠΕΧ διαρκεί μέχρι το 1877 π.Χ. στενεύοντας 

δραματικά τα όρια της ΜΕΧ και ανατρέποντας την παραδοσιακή χρονολόγηση που 

ήθελε την ΠΕΧ να τελειώνει το 2200 π.Χ. Στην συγκεκριμένη θέση και 

στρωματογραφία βέβαια δεν εντοπίζεται η ΜΕΧ αλλά την ΠΕΧ διαδέχεται απευθείας 

η ΥΕΧ. 

Μία ακόμη θέση που έδειξε συστηματική κατοίκηση την περίοδο αυτή στη 

Μακεδονία είναι η Μεσημεριανή Τούμπα στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης (Γραμμένος και 

Κώτσος 2002). Οι χρονολογήσεις φαίνονται στο σχήμα 16. Τα στρώματα που δίνουν 

χρονολογήσεις μεταξύ 2900-1900 π.Χ., σύμφωνα με τους ανασκαφείς, ανήκουν  

πολιτισμικά στην ΠΕΧ, ενώ τα στρώματα με τις νεότερες χρονολογήσεις (1600-1100 
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π.Χ.) στην ΥΕΧ-ΕΣ. Διαπιστώνουμε ότι στις πρωιμότερες χρονολογήσεις υπάρχει 

μόνο ένα μεγάλης ηλικίας δείγμα που αγγίζει χρονικά τις αρχές της ΠΕΧ (2900-2700 

π.Χ.), ενώ οι χρονολογήσεις των υπολοίπων συσσωρεύονται ουσιαστικά μεταξύ 

2250-1900 π.Χ..  

 

 
Σχήμα 16. Χρονολογήσεις από τη Μεσημεριανή Τούμπα Τρίλοφου Θεσσαλονίκης. Οι 

κωδικοί HD αναφέρονται σε δείγματα που χρονολογήθηκαν στο εργαστήριο Άνθρακα-

14 του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, ενώ οι DEM στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας 

του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.  

 

 

Η χρονική αυτή εικόνα ενδεχομένως να επηρεάζεται και από τη 

στρωματογραφική ιδιομορφία της θέσης, τη διάβρωση των στρωμάτων (Γραμμένος 

και Κώτσος 2002), και τη διαθεσιμότητα υλικού για χρονολόγηση. Είναι όμως σαφές 

ότι η διασπορά των χρονολογήσεων ταυτίζεται με αυτή του Αρχοντικού Γιαννιτσών, 

ιδιαίτερα στην κύρια φάση, η οποία συγχρονίζεται απόλυτα στις δύο θέσεις. 

Επιβεβαιώνεται και πάλι η επέκταση της ΠΕΧ μέχρι το 1900 π.Χ. και ταυτόχρονα το 

πέρασμα απευθείας από την ΠΕΧ στην ΥΕΧ και στις δύο θέσεις είναι γεγονός που 

χρήζει περεταίρω αρχαιολογικής διερεύνησης και συστηματικότερης χρονολόγησης 

με άνθρακα-14.   

Χαρακτηριστικές χρονολογήσεις στην περίοδο αυτή (2300-1850 π.Χ.) έδωσε 

και η πλειοψηφία των δειγμάτων οστών που χρονολογήθηκαν από το προϊστορικό 

νεκροταφείο της θέσης Κοιλάδα Ξεροπήγαδο, στη Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης (Ζιώτα 

1998, Maniatis and Ziota 2011). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΜΕΧ περιορίζεται σημαντικά χρονικά 

σε περίπου 150-350 χρόνια (~1850-1700/1500 π.Χ.), ανάλογα που θα ορίσει κανείς 

το τέλος της ενώ η ΠΕΧ καθιερώνεται σαν μια πολύ μεγάλης διάρκειας πολιτισμική 

φάση που καταλαμβάνει 1500 περίπου χρόνια (3300-1850 π.Χ.). Μένει επομένως να 

διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά και χρονικά αν η περίοδος 1850-
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1700/1500 π.Χ. αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή πολιτισμική φάση (ΜΕΧ) για την Β. 

Ελλάδα με συστηματική ανθρώπινη δραστηριότητα και να συσχετιστεί με τη ΜΕΧ 

της Νότιας Ελλάδας. Το απόλυτο χρονικό πλαίσιο συμπληρώνεται σταδιακά με 

συστηματικές ραδιοχρονολογήσεις. 

 

7.4. Το τέλος της Ύστερης Εποχή Χαλκού     

 Ο απόλυτος χρονικός προσδιορισμός του τέλους της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού (ΥΕΙΙΙΒ-Γ) στη Β. Ελλάδα είναι ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον οι 

παραδοσιακές αρχαιολογικές χρονολογήσεις τοποθετούν την ηλικία της περιόδου στο 

1000-850 π.Χ., ενώ οι χρονολογήσεις με Άνθρακα-14 δίνουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις 1200-1000 π.Χ.. Συστηματικές χρονολογήσεις με C-14 έχουν γίνει στον 

Καστανά (Jung and Weninger 2002) και στην Άσσηρο (Wardle 1980, 1989, 2012). 

Χρονολογήσεις που έγιναν από τον «Δημόκριτο» και το Poznan της Πολωνίας για 

την συγκεκριμένη περίοδο σε δείγματα από την Τούμπα Θεσσαλονίκης (Ανδρέου κ.α. 

υπό δημοσίευση) δεν δείχνουν καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ αρχαιολογικών 

παραδοσιακών χρονολογήσεων και Άνθρακα-14. Αναμένονται νεότερες 

χρονολογήσεις για να ρίξουν περισσότερο φως στο θέμα αυτό.   

 

 

8. ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Εκτός από τις παραπάνω χαρακτηριστικές εφαρμογές που αφορούν ευρύτερης 

σημασίας θέματα χρονολόγησης και συγχρονισμού πολιτισμικών φάσεων και 

φαινομένων, η τεχνική του Άνθρακα-14 έχει χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει 

πολλά μεμονωμένα ερωτήματα μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας. Ως παράδειγμα 

αναφέρουμε την χρονολόγηση, που έκανε το εργαστήριό μας, στο ξύλο της γνωστής 

πινακίδας στο Δισπηλιό Καστοριάς (Γ.Χ. Χουρμουζιάδης 2002) στην οποία ήταν 

χαραγμένοι χαρακτήρες που προσομοιάζουν σε γράμματα. Η ηλικία του ξύλου αυτού 

βρέθηκε 5300-5200 π.Χ.  

 Χρονολογικά προβλήματα που απαιτούν χρονολογήσεις με Άνθρακα-14 

υπάρχουν και στις ιστορικές περιόδους όταν συγκεκριμένα ευρήματα δεν έχουν 

στρωματογραφικές ή αρχαιολογικές συνάφειες (π.χ. ταφές χωρίς κτερίσματα ή άλλα 

στοιχεία, λάκκοι αποθηκευτικοί ή απορριμματικοί, φούρνοι, τμήματα κτισμάτων 

κ.α.). Ενδιαφέρουσες είναι και οι εφαρμογές σε Βυζαντινά ή νεότερα μνημεία όπου η 

χρονολόγηση των ξυλοδεσιών σε διάφορα σημεία μπορεί να δώσει τις φάσεις 

κατασκευής, επέκτασης ή ανακατασκευής ενός κτιρίου. Τέτοιου είδους 

χρονολογήσεις έχουν γίνει στις μονές Παντοκράτορος και Ξενοφώντος του Αγίου 

Όρους, με πρωτοβουλία του κ. Φ. Χατζηαντωνίου από το ΚΕΔΑΚ, όπου μάλιστα 

χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της «ταύτισης των κυμάνσεων» σε ξύλο που περιείχε 

50 δακτυλίους από δοκό της παλαιάς τράπεζας της Ι.Μ. Παντοκράτορος και αύξησε 

σημαντικά την ακρίβεια της χρονολόγησης από 1450-1630 μ.Χ (χωρίς ταύτιση 

κυμάνσεων) στο 1460-1500 μ.Χ. μετά την ταύτιση. Επίσης χρονολογήσεις έχουν γίνει 

και στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, σε ξύλινα δομικά στοιχεία από το καμπαναριό και 

άλλα τμήματα, με πρωτοβουλία του κ. Πλούταρχου Θεοχαρίδη από την 10
η
 ΕΒΑ. 

Τέλος, η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται για την χρονολόγηση του 

ξύλου Βυζαντινών εικόνων, καθώς και οστέινων εργαλείων, οργάνων ή άλλων 

αντικειμένων.  
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8.1. Χρονολόγηση θαλασσίων οστρέων (κοχυλιών) 

 Η χρονολόγηση του ασβεστιτικού κελύφους των οστρέων από μία ανασκαφή 

είναι δυνατή με βάση την λογική ότι το ζώο έφτιαξε το κέλυφος όταν ήταν εν-ζωή 

χρησιμοποιώντας τον άνθρακα που υπήρχε στο νερό εκείνη την εποχή. Το πρόβλημα 

όμως έχει πολλές περιπλοκές οι οποίες εισάγουν αρκετά σφάλματα. Καταρχήν, 

υπάρχει το πρόβλημα της καθυστέρησης διάλυσης του 
14

C στην θάλασσα σε σχέση 

με την ατμόσφαιρα. Η καθυστέρηση αυτή θεωρείτε γενικά ότι αντιστοιχεί σε 400 

χρόνια, όμως αυτή η τιμή αλλάζει ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε 

εποχής. Για την βαθμονόμηση τέτοιων δειγμάτων από ζώα της θάλασσας, υπάρχει 

ειδική καμπύλη (marine curve) που ακολουθεί το λεγόμενο «Ωκεάνιο Μοντέλο» 

(Stuiver et al 1986; Stuiver and Braziunas 1993). Εκτός όμως της γενικής 

συμπεριφοράς του ωκεάνιου μοντέλου υπάρχουν τοπικές αποκλείσεις οι οποίες 

οφείλονται σε εκροές ποταμών σε μία συγκεκριμένη περιοχή το νερό των οποίων 

μεταφέρει διαλυμένα ανθρακικά ιόντα από ασβεστολιθικά πετρώματα στα οποία η 

συγκέντρωση του 
14

C λόγω παλαιότητας είναι μηδαμινή. Το νερό των ποταμών 

αναμιγνυόμενο με αυτό της θάλασσας μπορεί να αλλοιώσει σημαντικά την 

συγκέντρωση του 
14

C σε μία παραθαλάσσια περιοχή με συνέπεια η αρχική 

συγκέντρωση στο κέλυφος των οστρέων να είναι πολύ διαφορετική αυτή που 

προβλέπεται από το ωκεάνιο μοντέλο. Η απόκλιση αυτή ονομάζεται σταθερά 

δεξαμενής (reservoir constant) και συμβολίζεται με ΔR. Η σταθερά αυτή μπορεί να 

εισάγει μεγάλα σφάλματα, μέχρι και 300 χρόνια στη Μεσόγειο (Siani et al 2000), γι’ 

αυτό και πρέπει να υπολογιστεί σε κάθε θέση πριν αποπειραθεί κανείς να 

χρονολογήσει κοχύλια. Ο τρόπος υπολογισμού της ΔR είναι ζεύγη χερσαίων και 

θαλασσίων δειγμάτων (π.χ. οστών ζώων και οστρέων) από κλειστά στρωματογραφικά 

σύνολα όπου γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι τόσο τα οστά όσο και τα ζώα είναι 

ακριβώς της ίδιας ηλικίας. Χρονολογώντας μία σειρά από τέτοια ζεύγη μπορεί να 

προσδιορίσει κανείς την τοπική σταθερά δεξαμενής και με αυτή σε συνδυασμό με το 

ωκεάνιο μοντέλο να χρονολογήσει όστρεα από άλλα στρώματα της ανασκαφής όπου 

δεν υπάρχουν κατάλληλα χερσαία δείγματα (Facorellis et al 1998). Περεταίρω 

περιπλοκές μπορεί να εισαχθούν από το είδος των οστρέων ορισμένα εκ των οποίων 

μπορεί να ζουν σε ημίγλυκα νερά.  

 Συμπερασματικά, η χρονολόγηση των οστρέων παρουσιάζει αρκετό 

ενδιαφέρον διότι σε συνδυασμό με τα χερσαία δείγματα δίνει πληροφορίες για την 

ανάμιξη της θάλασσας και κατά συνέπεια το κλίμα της εποχής. Επίσης, με την 

προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστεί πρώτα η ΔR μπορεί να δώσει χρονολογήσεις με 

μεγαλύτερα μεν σφάλματα αλλά για στρώματα όπου δεν υπάρχουν καθόλου χερσαία 

δείγματα. Ακόμη μπορεί να δώσει χρονολογήσεις σε ιζήματα παλαιοτέρων εποχών 

(π.χ. Παλαιολιθικής, Μεσολιθικής) από γεωτρήσεις όπου δεν απαιτείται μεγάλη 

ακρίβεια. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συνίσταται η χρονολόγηση οστρέων όταν 

απαιτείται ακρίβεια στην χρονολόγηση αρχαιολογικών φάσεων και όταν υπάρχουν 

αντίστοιχα χερσαία δείγματα (οστά, άνθρακας, σπόροι, ξύλα κλπ).    

 

 

9. ΜΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Ο Άνθρακας-14 είναι ένα σημαντικό εργαλείο και για τη διερεύνηση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να σχετίζονται ή όχι με ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Η χρονολόγηση των φυτικών υπολειμμάτων, οστρέων και άλλων 

οργανικών καταλοίπων σε πυρήνες γεωτρήσεων τοποθετεί το χρονικό πλαίσιο για την 
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ερμηνεία γεωλογικών ή κλιματολογικών αλλαγών του παρελθόντος. Επίσης βοηθά 

στην κατανόηση της χρονικής εξέλιξης των γεωλογικών ρηγμάτων και κατά συνέπεια 

στην εκτίμηση του ρίσκου για την επέκταση πόλεων ή την κατασκευή μεγάλων 

έργων (δρόμων, φραγμάτων και άλλων) πάνω ή κοντά σε αυτά.  

 

 

10. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

  Επειδή η συγκέντρωση του 
14

C στην ατμόσφαιρα τις τελευταίες δεκαετίες 

παρακολουθείται συστηματικά σε διάφορους σταθμούς μακριά από πόλεις στο 

Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο γνωρίζουμε την μηνιαία τιμή της με ακρίβεια. Η 

συγκέντρωση αυτή βαίνει συνεχώς μειούμενη μετά την μεγάλη αύξηση που συνέβη 

την δεκαετία του ‘50 με τις δοκιμές της ατομικής βόμβας. Επομένως η μέτρηση της 

σ’ ένα οργανικό διατροφικό προϊόν μπορεί να δώσει την χρονολογία παρασκευής και 

επιπλέον να ανιχνεύσει τυχόν νοθεία με συνθετικές οργανικές ενώσεις (π.χ. νόθευση 

ξυδιού, κρασιού, μελιού κλπ ή χρήση συνθετικών οργανικών ενώσεων αντί φυσικών 

σε καλλυντικά και άλλα προϊόντα.  

 

 

11. ΑΝΘΡΑΚΑΣ-14 ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΣΟΤΟΠΑ 

Η μέτρηση του 
14

C σε συνδυασμό με την μέτρηση των σταθερών ισοτόπων 

του άνθρακα, του αζώτου και του οξυγόνου σε ένα δείγμα ανθρώπινου οστού μπορεί 

να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την διατροφή του ανθρώπου τις διάφορες 

εποχές αλλά και το παλαιοκλίμα. Για παράδειγμα το κολλαγόνο των οστών 

χρησιμοποιείται για την χρονολόγηση ενός ευρήματος αλλά η μέτρηση σε αυτό του 

λόγου των ισοτόπων 
13

C/
12

C και 
15

N/
14

N δίνει το είδος της διατροφής του ανθρώπου 

τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 

“Δημόκριτος” έχει επεκτείνει πρόσφατα τις ερευνητικές του δραστηριότητες και προς 

αυτή τη κατεύθυνση. 

 

 

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Συνοψίζοντας μπορεί να δει κανείς τη μέθοδο χρονολόγησης του Άνθρακα-

14, η οποία έφερε επανάσταση στην Αρχαιολογία και στη συνέχεια στο περιβάλλον, 

από δύο οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι αυτή των φυσικών επιστημόνων, που 

ασχολούνται με τις μετρήσεις και τη λειτουργία των εργαστηρίων. Η δεύτερη, αυτή 

των αρχαιολόγων και γενικώς των χρηστών της τεχνικής.  

Οι πρώτοι είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των 

μετρήσεων, βελτιώνουν την τεχνική και αναπτύσσουν μεθοδολογίες για τη μέτρηση 

νέων υλικών. Ένα υψηλής ακρίβειας εργαστήριο Άνθρακα-14 είναι σαν μία καλο-

κουρδισμένη μηχανή που δεν σταματάει ποτέ. Κάθε δείγμα είναι μοναδικό και κάθε 

βήμα στη προεπεξεργασία, την κύρια επεξεργασία και την μέτρηση του 

καταγράφεται λεπτομερώς. Κατά την διάρκεια της μέτρησης παρακολουθούνται και 

καταγράφονται ανά ώρα δεκάδες παράμετροι στους μετρητές και το περιβάλλον τους. 

Ακόμη, το ίδιο δείγμα εναλλάσσεται κυκλικά και μετράται όχι μόνο σε ένα αλλά σε 

πολλούς και διαφορετικούς μετρητές. Επιπλέον, το εργαστήριο ελέγχει συνεχώς τις 

μετρήσεις του με εσωτερικά πρότυπα και συμμετέχει επίσης σε διεθνείς 

διεργαστηριακές συγκρίσεις για να είναι πάντα “κουρδισμένο” στην υψηλότερη 

δυνατή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Όλα αυτά απαιτούν σκληρή 
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δουλειά και αφοσίωση τόσο από τον υπεύθυνο, όσο και το προσωπικό του 

εργαστηρίου. Κάθε χρονολόγηση με Άνθρακα-14 είναι μία ολόκληρη σειρά 

διαδικασιών όπως περιγράφηκε παραπάνω και το εργαστήριο δεν είναι σε καμία 

περίπτωση ένα μηχάνημα που κλείνει και ανοίγει κατά βούληση σε κάθε μέτρηση 

αλλά μία ατέρμων και πολυεπίπεδη εργασία. Επειδή δε το αποτέλεσμα κάθε 

χρονολόγησης είναι ένα νούμερο που γράφει ιστορία η ευθύνη του εργαστηρίου είναι 

πολύ μεγάλη. Η μεγάλη και συνεχής αυτή ερευνητική προσπάθεια τόσο για την 

βελτίωση της τεχνικής, τα τελευταία 50 χρόνια, όσο και για την εξασφάλιση υψηλής 

ακρίβειας μετρήσεων, γίνεται από τους ειδικευμένους επιστήμονες βασικά ερήμην 

των αρχαιολόγων. Ο αρχαιολόγος θέλει και πολύ σωστά μία χρονολόγηση, ένα 

νούμερο δηλαδή, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία. Ωστόσο αυτό το 

νούμερο από την πλευρά του αρχαιολόγου θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα σωστής 

δειγματοληψίας, να μη είναι τυχαία επιλεγμένο και να προέρχεται από καθαρό 

στρώμα που να σχετίζεται άμεσα με το προς χρονολόγηση γεγονός. Παράλληλα η 

χρονολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά μετρήσεων, ώστε η τεκμηρίωση να 

είναι επιτυχέστερη, και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να ελέγχονται με 

ανασκαφικά και αρχαιολογικά στοιχεία. Ευθύνη επίσης του αρχαιολόγου και του 

όποιου χρήστη είναι η επιλογή του κατάλληλου εργαστηρίου που να εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις που συζητήθηκαν παραπάνω.              

Μία επιπλέον απαίτηση είναι η αντιστοίχηση σε πραγματικές ημερολογιακές 

ηλικίες και η σύγκριση με άλλες περιοχές. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή η 

βαθμονόμηση των ηλικιών του Άνθρακα-14, είναι μία ανεξάρτητη διαδικασία και 

όπως εξηγήθηκε παραπάνω η ακρίβεια εξαρτάται από τις κυμάνσεις τις καμπύλης 

στην περίοδο που χρονολογείται ένα δείγμα. Σε αυτές της περιπτώσεις η συμβολή του 

αρχαιολόγου στην βελτίωση της ακρίβειας μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Η 

συμβολή αυτή συνίσταται σε δύο παράγοντες οι οποίοι μπορεί να είναι 

αποφασιστικοί. Ο πρώτος είναι η συστηματική χρονολόγηση της στρωματογραφίας, 

δηλαδή η συγκέντρωση και η υποβολή δειγμάτων για χρονολόγηση από όλα τα 

στρώματα κάθε τομής χωριστά. Ο δεύτερος είναι η σωστή στρωματογραφική μελέτη 

και η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών στην επεξεργασία των δειγμάτων κατά τη 

βαθμονόμηση και στατιστική επεξεργασία. Η συστηματικές μετρήσεις και η 

στρωματογραφικές πληροφορίες μπορούν να ανιχνεύσουν υπο-φάσεις μέσα σε μία 

φάση, να συγχρονίσουν την στρωματογραφία μεταξύ διαφόρων τομών και να 

παράγουν βαθμονομημένες χρονολογήσεις με πολύ ακρίβεια. Επιπλέον μπορούν να 

εντοπίσουν τυχόν “προβληματικά” δείγματα που δεν συνδέονται χρονικά με το προς 

χρονολόγηση γεγονός (π.χ. παλαιότερο κομμάτι ξύλου από αιωνόβιο δένδρο κ.α.). 

 Η σύγχρονη τάση στις χρονολογήσεις με Άνθρακα-14 είναι ακριβώς η 

αξιοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων για την βελτίωση της ακρίβειας στη 

βαθμονόμηση συγκεκριμένων περιόδων και την εξαγωγή συνδυαστικών 

πληροφοριών οι οποίες βοηθούν τον αρχαιολόγο στην ερμηνεία των πολιτισμικών 

φάσεων ενός οικισμού και στην απόλυτη χρονική συσχέτισή τους με αυτές άλλων 

οικισμών.  

Η ανάγκη για συστηματικές χρονολογήσεις πρέπει να γίνει κατανοητή από 

όλους τους ανασκαφείς έστω και αν πολλές φορές το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή φάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν 

απόλυτες (προτιμότερο μάλιστα να γίνονται περισσότερα του ενός δείγματα από κάθε 

στρώμα) οι οποίες θα επιτρέψουν την ουσιαστική συγκριτική χρονολογική ανάλυση και 

θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην ανίχνευση ενδιαφερόντων πολιτισμικών φαινομένων.
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13. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τεχνικούς του εργαστηρίου Άνθρακα-14 του 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κυρίες Κυριακή Γκογκίδου, Μελίνα Κορώζη και Μαριγώ-

Ειρήνη Κυριαζή, καθώς και τον πρώην σπουδαστή Γιώργο Φακορέλλη που στην 

διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατά 

καιρούς στην εξέλιξη του εργαστηρίου και στην συνεισφορά του στην Ελληνική 

Αρχαιολογία. 
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