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Μηχανική,

«Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»
Ιλιάδα, Ζ 208
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Σπουδάζοντας Αρχαιολογία στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Από τη θεωρία, στην… Κυμισάλα
ίναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν αρχαιολόγο από τα φοιτητικά του ακόμα χρόνια να λαμβάνει μέρος σε αρχαιολογικές έρευνες.
Η συμμέτοχη σε μία πανεπιστημιακή
ανασκαφή επιβεβαιώνει το νόημα
των σπουδών. Το βάπτισμα της αρχαιολογικής σκαπάνης για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας
στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου γίνεται
τόσο σε προϊστορικές όσο και σε
κλαsσικές ανασκαφές. Μία από τις μεγαλύτερες είναι και η ανασκαφή που
διεξάγεται στην αρχαία Κυμισάλα της
Ρόδου.
Στην αρχαιολογική έρευνα της Κυμισάλας λαμβάνουν μέρος αρκετοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
αλλά και φοιτητές από τα Πανεπιστήμια
της Θεσσαλίας, της Κρήτης, καθώς και
από το Πανεπιστήμιο «Nicolaus
Κopernicus», του Τoruń της Πολωνίας.
Επίσης φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείο βοηθούν στη
χαρτογράφηση και καταγραφή των
αρχαιολογικών θέσεων.
Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και
διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Οι συνθήκες εργασίας και διαμονής είναι
πάρα πολύ καλές, τόσο στην περιοχή
της ανασκαφής, μέσα στο δάσος της Κυμισάλας, όσο και η φιλοξενία και η σίτισή μας στο χωριό της Μονολίθου. Είναι για όλους μας μια πρωτόγνωρη
εμπειρία, με αρκετά κουραστική καθημερινότητα, αλλά με αποτέλεσμα
που πάντα μας δικαιώνει.
Η μέρα μας ξεκινάει από πολύ νωρίς το
πρωί. Τρώμε όλοι μαζί πρωινό και αφού
πάρουμε μαζί μας τα απαραίτητα (καπέλο, κολατσιό, κρύο νερό), κατευθυνόμαστε προς το ερευνητικό μας κέντρο, το παλιό Αστυνομικό Τμήμα της
Μονολίθου, από όπου ξεκινάμε για το
χώρο της ανασκαφής. Μια ομάδα μένει
πάντα πίσω για τις καταγραφές των ευρημάτων της προηγούμενης μέρας.
Όλοι πρέπει να περάσουμε από τα εξής
στάδια: ανασκαφή, καθαρισμό ευρημάτων, συντήρηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια σφαιρική εμπειρία.
Η ανασκαφή της Κυμισάλας βρίσκεται
σε απόσταση περίπου 10 λεπτών με το
αυτοκίνητο από το χωριό της Μονολί-
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θου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
μπορεί κανείς να θαυμάσει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, με καταπράσινα
δάση, βουνά, λόφους και το απέραντο
γαλάζιο του Αιγαίου. Με το αυτοκίνητο
μπορούμε να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο και μετά χρειάζεται μικρή πεζοπορία και ανάβαση στο λόφο, σε αρκετά
ανώμαλο ανηφορικό έδαφος, γι’ αυτό
και είναι απαραίτητα τα κατάλληλα παπούτσια. Επιπλέον, τα ρούχα μας πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα, δροσερά και
να μας καλύπτουν πλήρως, διότι στο δάσος, πέρα από τους θάμνους και την πυκνή βλάστηση, υπάρχουν αρκετές μέλισσες και σφήκες. Πάντα μεταφέρουμε μαζί μας και το φαρμακείο μας, σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο, καθώς και τους απαραίτητους πυροσβεστήρες που μας παραχωρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.
Καθώς ανεβαίνουμε το λόφο, παρατηρούμε τις διάσπαρτες αρχαιότητες που
βρίσκονται μέσα στο δάσος, σε ένα μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού και φύσης. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία στο πεδίο, δίνονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις και συμβουλές από
τους υπευθύνους της ανασκαφής, χωριζόμαστε σε ομάδες, ορίζουμε ανασκαφικά σκάμματα (τομές) και ξεκινάμε τις ανασκαφικές δραστηριότητες. Ο
καθένας αναλαμβάνει από μία αρμοδιότητα. Ο τομεάρχης τηρεί το ημερολόγιο της ανασκαφής, κάποιος αποτυπώνει με σχέδιο την τομή στις διάφορες
φάσεις της εκχωμάτωσης και άλλος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή ευρημάτων. Τα πάντα γίνονται στο πλαίσιο
συνεργασίας. Τη διαδικασία του σκαψίματος αναλαμβάνουν οι τεχνίτες της
ανασκαφής, όλοι τους ντόπιοι, κάτοικοι
των γύρω χωριών, οι οποίοι δουλεύουν
μαζί μας με ιδιαίτερη αφοσίωση και με-

ράκι. Η έκπληξη, η χαρά και το δέος
όταν ένα εύρημα έρχεται στην επιφάνεια, είναι απερίγραπτο συναίσθημα!
Καθώς η ανασκαφή προχωράει, ο ενθουσιασμός και η αγωνία για το τι άλλο
θα αποκαλυφθεί μεγαλώνει!
Η κύρια μέριμνα ενός αρχαιολόγου εί-

ναι να αποκαλύψει τα ευρήματα χωρίς
να τα καταστρέψει και να καταγράψει
με κάθε λεπτομέρεια το ανασκαφικό
πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν. Είναι μια
υπεύθυνη και λεπτομερής επέμβαση,
που απαιτεί μεγάλη προσοχή, αλλά και
αγάπη γι’ αυτό που κάνει και κυρίως σεβασμό στον πολιτισμό των προγόνων
μας. Το σκαλιδάκι, το νυστέρι, το ψάθινο βουρτσάκι και το πινέλο είναι απαραίτητα γι’ αυτήν τη λεπτοδουλειά. Οτιδήποτε βρεθεί, ακόμα και το πιο μικρό
όστρακο, καταγράφεται, τοποθετείται
σε σακουλάκια και μεταφέρεται προσεκτικά, έτσι ώστε το απόγευμα στο εργαστήριο να καθαριστεί, να φωτογραφηθεί και να καταχωρηθεί με συγκεκριμένο αριθμό στον κατάλογο των
ευρημάτων και τη βάση δεδομένων.
Το μεσημέρι, οι εργασίες πεδίου σταματούν και η ομάδα αποχωρεί από το
χώρο της ανασκαφής. Σειρά έχει το
μεσημεριανό γεύμα και ακολουθεί ξεκούραση. Το απόγευμα η δουλειά συνεχίζεται στο εργαστήριο, στο οποίο μας
ανατίθεται μια ευρεία γκάμα εργασιών.
Μέσα από αυτές έχουμε την ευκαιρία να
μάθουμε πολλά ακόμη μυστικά της
Αρχαιολογίας, να λύσουμε απορίες και
να εξασκηθούμε στο αντικείμενο, κυρίως μέσα από την παρατήρηση και την
επαφή με τα ίδια τα τεχνουργήματα (κεραμική, μεταλλικά αντικείμενα, μικροαντικείμενα κ.ά.) και το ανθρωπολογικό (σκελετικό) υλικό.
Στον ελεύθερο χρόνο μας επιδιώκουμε
να συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις της ανασκαφικής ομάδας, σεμινάρια, αλλά και στα πολιτιστικά δρώμενα που διοργανώνονται
στα χωριά της περιοχής. Ιδιαιτέρα εποικοδομητικός είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε Έλληνες και Πολωνούς. Τα

βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου, που με άνεση μπορούμε να ξενυχτήσουμε, διοργανώνουμε βραδιές
BBQ, με άφθονο φαγητό, μουσική και
ποτό! Παίζουμε παιχνίδια ομαδικά ή επιτραπέζια και κάνουμε ατέλειωτες φιλοσοφικές συζητήσεις μέχρι το πρωί.
Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας
και δίνεται η ευκαιρία για τη σύσφιγξη
σχέσεων, τόσο μεταξύ των φοιτητών
των διαφορετικών πανεπιστημίων, όσο
και με τους καθηγητές μας, ενώ επιτυγχάνεται και μια καλύτερη σχέση με
την τοπική κοινωνία.
Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική
για τη δουλειά μας είναι η στήριξη που
προσφέρει η τοπική κοινωνία, η οποία
δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται στην
Κυμισάλα, και για την προστασία και την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, και έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους στην υλοποίησή της.
Μέσα από τη συμμετοχή μας σε μια τέτοια ανασκαφή, γίνεται αντιληπτό πόσο
ξεχωριστή και συναρπαστική είναι η επιστήμη της Αρχαιολογίας, διότι συνδυάζει τη γνώση και την πνευματική εργασία, με τη φυσική δραστηριότητα στο
πεδίο. Η έρευνα στην Κυμισάλα αποτελεί για ένα μελλοντικό αρχαιολόγο
έναν από τους πιο ενδιαφέροντες και
κατάλληλους χώρους για εκπαίδευση
και πρακτική άσκηση, εμπνέοντάς τον
να εντρυφήσει βαθύτερα στον εκπληκτικό κόσμο της Αρχαιολογίας.
Ευτυχία Μανουσάκη, αρχαιολόγος, απόφοιτος
Τ.Μ.Σ.
Χρήστος Γιαννάς, προπτυχιακός φοιτητής, Κατεύθυνση Αρχαιολογίας, Τ.Μ.Σ.

Φοιτητικές προσφορές για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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