
ARCHAEOLOGICAL TERMS AND TRANSLATIONS
ENGLISH-MODERN GREEK

ENGLISH DEFINITION MODERN GREEK

SURFACES/SOILS:

clay Sticky and malleable dirt ο πηλός, ο άργιλος

marl A crumbly earth deposit η μάργα

mud Wet dirt η λάσπη

pebble/gravel Small stones το χαλίκι, το βότσαλο

sand Fine grained rocks η άμμος

soil/earth Dirt used as fill το χώμα

stratum/layer
A distinct level of archaeological
context το στρώμα

surface The top of a layer η επιφάνεια

FEATURES:

arch A curved architectural feature η αψίδα

bothros An artificial hole or pit ο αποθέτης

corner The place where two walls meet η γωνία

crack
A small gap between two
surfaces η ρωγμή

curve A rounded surface η καμπύλη

deposit Anything placed in the ground η απόθεση

drain
A trench or pipe used to take
water out of an area ο αγωγός
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dump
A place for discarded material,
ancient or modern ο αποθέτης, τα μπάζα

edge/border The boundary between two things η άκρη

floor The lowest surface of a room το πάτωμα, το δάπεδο

foundation
Stones used as a base of a
building το θεμέλιο

fill
Dirt or material put into a space in
the ground το γέμισμα, τα μπάζα

garbage Trash, waste τα σκουπίδια, τα απορρίμματα

grave A burial place in the ground ο τάφος

hole A void in the ground η τρύπα

joint (building)
The point where building
elements meet ο αρμός

kiln An oven used to bake pottery ο κλίβανος

layer
A distinct level of archaeological
context το στρώμα

line
The shortest distance between
two points η γραμμή

pipe (clay) A gutter το λούκι

pipe (water)
A modern piece of plastic
irrigation material ο σωλήνας

space, interval An area between two things το διάστημα

threshold
The passable boundary between
two areas το κατώφλι

wall
A vertical structure that divides or
encloses an area ο τοίχος

dividing wall A wall used to separate two areas ο μεσότοιχος

retaining wall A wall used to hold up earth
το ανάλημμα, ο αναλημματικός
τοίχος

enclosure wall
A wall used to block off an area
(keep things inside)

το θωράκιο, το στηθαίο, το
παραπέτο

well
A deep hole in the ground to
access water το πηγάδι
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well-head
The top of a well, usually made of
stone το στόμιο του πηγαδιού

MATERIALS/FINDS:

Bone το κόκκαλο, το οστό

brick το τούβλο

bronze ο μπρούντζος, το κρατέρωμα

cement το τσιμέντο

figurine το ειδώλιο

find/discovery το εύρημα, η ανακάλυψη

fragment
A broken piece of pottery;
potsherd το θραύσμα, το τεμάχιο

fresco η τοιχογραφία

glass το γυαλί

gold ο χρυσός

iron ο σίδηρος, το σίδερο

ivory το ελεφαντόδοντο

lead ο μόλυβδος, το μολύβι

lime mortar το ασβεστοκονίαμα

plaster (wall) ο σοβάς, το κονίαμα

plaster (of Paris) ο γύψος

pot sherd το όστρακο

rock ο βράχος

rubble τα τρόχαλα

silver ο άργυρος, το ασήμι

terracotta η τερακότα

tile (roof) το κεραμίδι
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wood το ξύλο

vessel το αγγείο

DRAWING/MEASURING:

centimeter ο πόντος, το εκατοστό

depth το βάθος

elevation η πρόσοψη

ground plan η κάτοψη

height το ύψος

measuring tape η μετροταινία

meter, meterstick το μέτρο

millimeter το χιλιοστό

plan το σχέδιο

section η τομή

width το φάρδος, το πλάτος

ADJECTIVES:

burnt καμένος

dark σκούρος

deep βαθύς

fine λεπτός

glass γυάλινος

hard σκληρός

high ψηλός

horizontal οριζόντιος

light color ανοιχτόχρωμος
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mixed ανακατεμένος, ανάμεικτος

perpendicular σε ορθή γωνία, κάθετος

soft μαλακός

thin λεπτός

uneven άνισος, ανώμαλος

vertical κάθετος

wide φαρδύς, πλατύς

wooden ξύλινος

COLORS:

black μαύρος

blue μπλε

blond/yellowish ξανθός, κιτρινωπός

brown καστανός, καφετής

gray γκρίζος

green πράσινος

orange πορτοκαλής

red κόκκινος

white άσπρος, λευκός

yellow κίτρινος

TOOLS:

basin η λεκάνη

basket το ζεμπίλι

box το κουτί

broom η σκούπα
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brush (scrub) η βούρτσα

brush (paint) το πινέλο

compass η πυξίδα

drawing board ο πίνακας

dumpy level ο (οπτικός) χωροβάτης

hammer το σφυρί

knife το μαχαίρι

ladder η σκάλα

nail το καρφί

notebook το τετράδιο, το ημερολόγιο

pick η σκαπάνη

plank το μαδέρι

plumb bob
A weight with a pointed tip used
for marking locations το βαρίδι

ruler ο χάρακας

scale η ζυγαριά

shovel το φτυάρι

sieve A mesh screen used for sifting το κόσκινο

stadia rod η σταδία

stake (wood) το παλούκι

string ο σπάγγος

tool το εργαλείο

total station
A piece of survey equipment used
for taking GPS points ο θεοδόλιχος

trowel το μυστρί

water cooler το παγούρι

Last updated Nov. 2022



water sprayer ο ψεκαστήρας

wheelbarrow το καρότσι

wire το σύρμα

VERBS:

to cut κόβω

to dig σκάβω

to draw σχεδιάζω

to go under πηγαίνω από κάτω

to lift ανεβάζω

to lower κατεβάζω

to photograph φωτογραφίζω

to raise σηκώνω, ανυψώνω

to remove βγάζω, αφαιρώ

to separate χωρίζω, διακρίνω

to shovel φτυαρίζω

to sieve κοσκινίζω

to spray ψεκάζω

to sweep σκουπίζω

to throw (away) πετάω

to throw (dump) ρίχνω

NUMISMATICS:

coin το νόμισμα

metal το μέταλλο

hoard ο θησαυρός
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electrum το ήλεκτρο

gold, aurum ο χρυσός, το χρυσό

silver, argentum
ο άργυρος, το ασήμι, το
ασημένιο

bronze, aes ο χαλκός

weight το βάρος

field το πεδίο

exergue το έξεργο

attribute Το χαρακτηριστικό

adjunct
Το παρεπόμενο, το
επιπρόσθετο

type ο τύπος

legend

mint το νομισματοκοπείο

casting η χύτευση

striking

The action or the result of
striking is translated as “η
κοπή”, which corresponds to the
eng. noun (strike).

die το καλούπι

anvil το αμόνι

block Ο φραγμός

flan το πέταλο, το αχάρακτο νόμισμα

obverse ο εμπροσθότυπος

reverse ο οπισθότυπος

axis Ο άξονας

module The diameter of a coin Η διάμετρος
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fabric

The general appearance of the
coin as reflects the mint's method
of fabrication Η διάπλαση

brockage
When a previously struck coin is
used as a die

double-strike When a coin is struck twice διπλοκοπή

over-strike
When an earlier coin is reused as
a flan

patina copper oxidation η πατίνα

alloy A combination of two metals το κράμα

ingot η ράβδος

circulation η κυκλοφορία

PLANTS:

beech η οξιά, η φηγός

oak η βελανιδιά

holm oak
η δρυς, η αριά, η λευκή
βελανιδιά

olive tree η ελιά

laurel η δάφνη

myrtle η μυρτιά

cypress το κυπαρίσσι

daffodil ο νάρκισσος

ash tree ο φράξος, η μελία

poppy η παπαρούνα

grapevine το αμπέλι

cedar ο κέδρος

palm
ο φοίνικας, το φοινικόδεντρο, η
φοινικιά
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apple tree η μηλιά

pine το πεύκο

eucalyptus ο ευκάλυπτος

acacia η ακακία

chestnut η καστανιά

bottle brush tree callistemon citrinus
ο καλλιστήμων, ο
καλλιστήμονας

medlar η μουσμουλιά, η μεσπιλιά

jacaranda
η γιακαράντα, η ιακαράνδη, η
τζακαράντα

walnut το καρύδι

willow η ιτιά

elderberry Το μούρο

fig tree η συκιά

peach tree η ροδακινιά

wheat το σιτάρι, ο σίτος

buckwheat το φαγόπυρο, το μαυροσίταρο

durum wheat
το σκληρό σιτάρι, ο σκληρός
σίτος

einkorn wheat το μονόκοκκο σιτάρι

emmer wheat το δίκοκκο σιτάρι, η ζέα

barley το κριθάρι

malt η βύνη

rice το ρύζι

rye η σίκαλη

sorghum ο σόργος, το σόργο
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corn το καλαμπόκι

millet το κεχρί

cabbage το λάχανο

rhizomes τα ριζώματα

chayote Το σαγιότ

dates Οι χουρμάδες

CATTLE/LIVESTOCK:

Ovine referring to sheep πρόβειος

Sheep

Το πρόβατο, τα πρόβατα (in
plural)

Bovine referring to a cow
αγελαδινός, βοοειδής, βοδινός,
βόειος

Cow η αγελάδα

Ox a castrated bull το βόδι, ο βους

Bull, Steer a male cow
ο ταύρος, ο ευνουχισμένος
ταύρος

Caprine Referring to a goat κατσικίσιος

Goat
η κατσίκα, ο τράγος (male
goat), η αίγα

Horse το άλογο, ο ίππος

Donkey ο γάιδαρος

Mule
a cross between a donkey and a
horse

το μουλάρι

Llama το λάμα, η προβατοκάμηλος

Alpaca το αλπακά

Pig το γουρούνι, ο χοίρος

Chicken το κοτόπουλο, η κότα, η όρνιθα
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Duck η πάπια

Turkey η γαλοπούλα

Swan ο κύκνος

Goose η χήνα
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