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Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο
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Τ
ο 2007, άρχισε η διδασκαλία µαθηµάτων ενάλιας

αρχαιολογίας στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

καθιστώντας το Πανεπιστήµιο Κύπρου ένα από τα

ελάχιστα στον κόσµο που προσφέρει µαθήµατα τέτοιου ενδια-

φέροντος στους προπτυχιακούς του φοιτητές. Έτσι, η αρχαία

ναυσιπλοΐα και ναυπηγική, τα αρχαία λιµάνια, οι τρόποι δια-

κίνησης και εµπορίας δια θαλάσσης και άλλα συναφή θέµατα

ενσωµατώθηκαν πλήρως στο πρόγραµµα διδασκαλίας, δίνον-

τας την ευκαιρία στους εκκολαπτόµενους αρχαιολόγους να

αντιληφθούν καλύτερα τον αρχαιολογικό και ιστορικό ορί-

ζοντα του χώρου και του αντικειµένου που µελετούν. 

Για ένα από τα νεοεισαχθέντα αυτά µαθήµατα αυτά  αξί-

ζει τον κόπο να γίνει ιδιαίτερος λόγος, διότι προσδίδει ιδιαί-

τερο χαρακτήρα στον κύκλο µαθηµάτων ενάλιας αρχαιολο-

γίας στο Πανεπιστήµιο. Έχει τίτλο «Μέθοδοι και Τεχνικές Υπο-

βρύχιας Αρχαιολογικής Έρευνας» και περιλαµβάνει θεωρη-

τικές παραδόσεις στην τάξη και πρακτική άσκηση στη

θάλασσα, προκειµένου να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία να

γνωρίσουν τα µέσα και τις προϋποθέσεις της έρευνας υπο-

βρυχίως. Απώτερος σκοπός µας είναι η διαδικασία αυτή να

πάψει να φαντάζει ως κάτι ιδιαιτέρως επικίνδυνο και δύσκολο.

Εξάλλου, ο νησιωτικός χαρακτήρας και το ήπιο κλίµα δίνουν

στην Κύπρο ένα εξαιρετικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών,

όπου αντίστοιχα προγράµµατα γίνονται σε πισίνες ή σε δύσκο-

λες πραγµατικές συνθήκες.

Τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικούς χώρους,

ώστε να καταδεικνύεται σαφώς η ποικιλοµορφία των υπο-

βρύχιων θέσεων, οι ιδιαιτερότητες και οι προοπτικές που

προσφέρουν. Μια από αυτές ήταν η νότια περιοχή του Ακρω-

τηρίου Λεµεσού,  µε σηµαντικότατες αρχαιότητες από όλη τη

διάρκεια της κυπριακής ιστορίας: στη θέση Dreamer’s Bay,

είχε χρόνια πριν εντοπιστεί ένας ικανός αριθµός παράλιων

κτιριακών εγκαταστάσεων και ένας λιµενοβραχίονας στη

θάλασσα. Οι τότε διευθυντές της έρευνας, Drs John Leonard

και Brad Ault από το Πανεπιστήµιο Buffalo των ΗΠΑ, δέχτη-

καν την οµάδα και τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν µέσα

στο πλαίσιο µίας αρχαιολογικής έρευνας σε εξέλιξη, κατα-

δεικνύοντας ότι για την κατανόηση του αρχαιολογικού τοπίου,

ειδικώς της παράκτιας ζώνης, είναι σηµαντική η γνώση και του

θαλάσσιου χώρου που το περιβάλλει. Καθοριστικής σηµα-

Η διδασκαλία της Ενάλιας Αρχαιολογίας

στο Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαλογή µικρών
ευρηµάτων, από το
περιεχόµενο του
αναρροφητήρα
(φωτο: 01.06.2011,
Β. Χαραλάµπους, ©
Πανεπιστήµιο
Κύπρου).
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σίας ήταν η βοήθεια του West Base Archaeological Society

και ιδιαιτέρως του Frank Garrod, αλλά και των βρετανικών

βάσεων, οι οποίες παρείχαν πλωτά µέσα και  φιλοξενία.

Το 2008 και το 2009 οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου

Κύπρου εκπαιδεύτηκαν στην περιοχή του ακρωτηρίου Κίτι.

Πρόκειται για περιοχή εξαιρετικής σηµασίας για την αρχαία

ναυσιπλοΐα · ένα από τα σηµαντικότερα τοπόσηµα των ναυ-

τικών δρόµων νότια της Κύπρου. Καταγράφηκαν κατάλοιπα

ρωµαϊκών ναυαγίων, τα οποία υποδείχθηκαν από τα µέλη

της Επιστηµονικής Επιτροπής της Κυπριακής Οµοσπονδίας

Υποβρυχίων δραστηριοτήτων, οι οποίοι και ανέλαβαν την

καταδυτική εκπαίδευση των φοιτητών. Παράλληλα µε τις

ασκήσεις αποτύπωσης των αµφορέων στη θάλασσα, οι φοι-

τητές µας είχαν τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν

διήµερο σεµινάριο αρχαίας ναυσιπλοΐας στο πλοίο Κερύνεια-

Ελευθερία, το δεύτερο αντίγραφο του αρχαίου πλοίου, κατα-

σκευασµένο από το Ίδρυµα Κερύνεια – Χρυσοκάβα, µε σκοπό

την πραγµατοποίηση πειραµάτων πλεύσης µε τετράγωνο

πανί, το είδους δηλαδή ιστιοφορίας των αρχαίων πλοίων. Με

την καθοδήγηση του πληρώµατος και των καπετάνιων του

πλοίου, Γλαύκου Καριόλου και Γιώργου Παφίτη, οι φοιτητές

έµαθαν να χειρίζονται το πανί, το πηδάλιο και τα σχοινιά του

πλοίου, καθώς και να κάνουν ελιγµούς ανάλογα µε τους επι-

κρατούντες ανέµους και την προσδιορισµένη πορεία. Η σπά-

νια αυτή βιωµατική εµπειρία της αρχαιολογίας της θάλασσας

είναι µοναδική στη Μεσόγειο. Η συµβολή της είναι καθοριστική

για την κατανόηση  του αρχαίου θαλάσσιου εµπορίου, το

οποίο αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της αρχαίας οικονοµίας

αλλά και των πολιτιστικών επαφών στη Μεσόγειο, καθ’ όλη

την περίοδο της ιστορίας της. 

Το 2011, οι φοιτητές συµµετείχαν στην υποβρύχια αρχαι-

ολογική έρευνα στο Ναυάγιο του Μαζωτού. Σε µια προσπά-

θεια  προώθησης της διεπιστηµονικής συνεργασίας που απαι-

τείται κατά τις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες, αυτή τη φορά

έγιναν δεκτοί στο µάθηµα και φοιτητές του Τµήµατος Βιολο-

γίας. Μέσα από τη συµµετοχή τους οι φοιτητές είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν από πολύ κοντά όλες τις

φάσεις και τις ιδιαιτερότητες µιας υποβρύχιας αρχαιολογι-

κής έρευνας σε εξέλιξη. Συµµετείχαν ενεργά στις διάφορες

εργασίες πάνω στο σκάφος: συλλογή των πληροφοριών για

την βάση δεδοµένων της έρευνας, τήρηση του ηµερολογίου,

λήψη φωτογραφιών, διαλογή των µικρών ευρηµάτων από

το υλικό του αναρροφητήρα, καταγραφή των ευρηµάτων που

ανελκύονταν, πρώτες βοήθειες και συντήρηση των ενάλιων

ευρηµάτων. 

Ένα ταξίδι γεµάτο γνώσεις

Εκεί που το ταξίδι ενός πλοίου τελειώνει, αρχίζει η δουλειά του ενάλιου αρχαι-
ολόγου. Εµείς ούτε το «ενάλιο» κατείχαµε, ούτε το «αρχαιολογικό» στοιχείο,
παρόλα αυτά τόσο µε το µάθηµα της ενάλιας αρχαιολογίας, όσο και µε την
εφαρµογή αυτού όλη αυτή την περίοδο, ήρθαµε αντιµέτωποι µε ένα µοναδικό
συνδυασµό επιστηµών και βιώσαµε επί τόπου το σµίξιµο αυτό.
Μιας και είµαστε υπό «παρασκευή» βιολόγοι και το µικρόβιο της περιέργειας
λίγο πολύ µας διακατέχει όλους, καλώς ή κακώς το πρώτο πράγµα που µας
κέρδιζε την προσοχή τόσο κατά τον καθαρισµό του airlift όσο και κατά τον καθα-
ρισµό των αµφορέων, ήταν οι διάφοροι οργανισµοί που συναντούσαµε. Έτσι
πρώτη µας κίνηση ήταν φυσικά πέραν του θαυµασµού και της λήψης του ανά-
λογου φωτογραφικού ντοκουµέντου, η συλλογή των διαφόρων βιολογικών

δειγµάτων σε µπουκαλάκια και σακουλάκια παντός είδους. Έτσι κοράλλια,
βρυόζωα, αγγειόσπερµα, πολύχαιτοι, δίθυρα, σπόγγοι κι ολοθούρια βρέθηκαν
να κάνουν «παρέα» µεταξύ τους µέσα στο ειδικό αυτό πλαστικό περιβάλλον.
Ευτυχώς ή δυστυχώς γαστερόποδα και ακτινόζωα, που έτυχε να πέσουν επίσης
στα χέρια µας, είχαν ως µοίρα τους την ελευθερία, µε µια δεύτερη ευκαιρία για
ζωή. 
Πέραν αυτού, δείγµατα απ’ το ίζηµα τόσο του airlift, όσο και του περιεχοµένου
του αµφορέα είχαν ληφθεί, έπειτα φυσικά από τον απαραίτητο καθαρισµό
αυτού. Δείγµατα τόσο απ’ το χοντρόκοκκο, αλλά και το λεπτόκοκκο ίζηµα από
κάθε κατάδυση και κάθε αµφορέα φυλάσσονταν σε πλαστικά δοχεία µε την
απαραίτητη φυσικά αναγραφή επάνω. Επίσης είχαµε την ευκαιρία να διαχωρί-
σουµε δείγµατα από στρώµα βυθού, τα οποία είχαν λάβει σε κατάδυσή τους, οι
βιολόγοι Αντώνης Πέτρου, Κάλια Αριστείδου, Λούης Χ”Ιωάννου και Carlos
Jimenes, ανάλογα µε το βάθος στο οποίο είχε ληφθεί το κάθε δείγµα.
Η επαφή µας µε το βιολογικό µακρόκοσµο συνεχίστηκε και στη στεριά, µε την
αφαίρεση και συλλογή δειγµάτων έπειτα απ’ τον καθαρισµό των αµφορέων

P0001 και P0156. Οι λήψεις των ανάλογων φωτογραφιών πριν και µετά την
αφαίρεση των διαφόρων οργανισµών συνεχίστηκαν µε τους ίδιους ρυθµούς
όπως και στο σκάφος, σα µια ένδειξη ενθουσιασµού γι’ αυτό που αντικρίζαµε.
Τώρα, όσον αφορά τους διάφορους ζωντανούς οργανισµούς που βρήκαµε,
δυστυχώς αυτοί δεν είχαν την ίδια τύχη µε τους συγγενείς τους που βρήκαµε
στο σκάφος. Αν και ο όρος σκουλήκια απέχει πολύ απ’ την επιστηµονική τους
ονοµασία, εντούτοις αναφέρουµε ότι αρκετά από αυτά βρίσκονται αυτή τη
στιγµή µέσα στα γεµάτα από αιθανόλη σακουλάκια µας, έτοιµα να βρούνε το
πραγµατικό τους όνοµα, κάτω απ’ το έµπειρο µάτι των βιολόγων της APMarine.
Λένε πως ο χρόνος είναι κάτι το εντελώς υποκειµενικό, και µάλιστα σαν τυγχά-
νει να τον περνάς όµορφα φεύγει µε τις πιο µεγάλες ταχύτητές του. Το δικό µας
φευγιό πέραν της επένδυσης από δάκρυα και λυπηµένες φάτσες, είναι γεµάτο
απ’ τις καλύτερες εντυπώσεις. Φεύγουµε µε τα αµπάρια µας γεµάτα µε γνώσεις

και την ψυχή µας γεµάτη από πρωτόγνωρα συναισθήµατα. Με χαραγµένες
µέσα µας εικόνες απ’ τα χαµόγελα, την τρέλα και την ιδιαιτερότητα του καθενός
που έτυχε να γνωρίσουµε αυτό το διάστηµα. Μια εµπειρία που θα θυµόµαστε
για πάντα, (η καταγραφή των ηµερολογίων σίγουρα θα βοηθήσει σ’ αυτό)! Σαν
τελευταία σκέψη, µόνο η εξής µία µας έρχεται στο νου· και δεν είναι άλλη απ’
την πιο κάτω φράση: Σας ευχαριστούµε όλους για όλα!

Σηµείωση: Αν δέχεστε αιτήσεις από φέτος για του χρόνου, δηλώνουµε και γρα-
πτώς το ενδιαφέρον µας!

Γιώτα Λαζάρου, 
Φοιτήτρια Τµήµατος Βιολογίας,

15-06-2011.
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