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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έξι κατηγορίες διακοσμημένης Νεολιθικής Κεραμικής από τον 

Πολυπλάτανο Ημαθίας (αλοιφωτά, κλασικό Διμήνι, λευκό σε κόκκινο, μαύρο σε 

κόκκινο, γραφίτη και ασημίζουσας βαφής) μελετώνται με φυσικοχημικές τεχνικές 

και εφαρμογή πολύ-παραμετρικών στατιστικών εργαλείων.  

Ο προσδιορισμός της στοιχειακής σύστασης του υλικού επιτυγχάνεται μη 

καταστρεπτικά, με τη χρήση της τεχνικής της μικρο Φασματοσκοπίας Φθορισμού 

Ακτίνων – Χ η οποία εξασφαλίζει ταχύτητα ανάλυσης και ταυτόχρονο πολύ-

στοιχειακό προσδιορισμό με μια μέτρηση. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η σύσταση 

τόσο των πηλών όσο και των επιχρισμάτων και των βαφών σε βασικά στοιχεία 

(πυρίτιο_Si, ασβέστιο_Ca, κάλιο_Κ, σίδηρος_Fe, μαγγάνιο_Mn), σε δευτερεύοντα 

στοιχεία (μαγγάνιο_Mn, τιτάνιο_Ti, χρώμιο_Cr), καθώς και σε ιχνοστοιχεία 

(νικέλιο_Ni, ψευδάργυρος_Zn, χαλκός_Cu). Επίσης προσδιορίζονται και λόγοι 

συγκεκριμένων στοιχείων όπως Ca/K και Fe/Mn. Ο σκοπός του στοιχειακού 

χαρακτηρισμού είναι να συμπληρωθούν και να επιβεβαιωθούν αρχαιολογικές 

πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση των κεραμικών και στις τεχνικές που 

εφαρμόστηκαν για την κατασκευή τους. 

Η μελέτη του υλικού ενισχύεται με τον εποπτικό χαρακτηρισμό των οστράκων 

χρησιμοποιώντας την οπτική στερεοσκοπία καθώς και την πολυφασματική 

ανάλυση με τη χρήση πολυφασματικής κάμερας, κατάλληλης για ανάλυση 

επιφανειών σε ένα ευρύ φάσμα πέραν του ορατού (υπέρυθρο και υπεριώδες). Με 

τις δύο αυτές τεχνικές μελετώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πηλού, των 

επιχρισμάτων και των βαφών των οστράκων.        

Τέλος, κατάλληλα πολύ-παραμετρικά στατιστικά εργαλεία όπως η Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis), η Ανάλυση Ομάδων (Cluster 

Analysis) και η Ανάλυση Διάκρισης (Discriminant Analysis), χρησιμοποιούνται για 

την επεξεργασία των δεδομένων κυρίως της στοιχειακής ανάλυσης με Ακτίνες –Χ 

με σκοπό την καλύτερη δυνατή σύγκριση του υλικού και την ενίσχυση των 

αρχαιολογικών πληροφοριών με χρήσιμα αρχαιομετρικά δεδομένα. 

 


