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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 26/06/2016, από σελίδα 16

Διεπιστημονικότητα
στην αρχαιολογία μέσα
από το πρόγραμμα NARNIA
Ερευνητικό έργο της Βασιλικής Κασσιανίδου, Διευθύντριας
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Της ΟΛΙΑΣ ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ

Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και
Αρχαιομετρία αποτελεί έναν διεπι
στημονικό τομέα στον οποίο οι Θε
toks Επιστήμε3 εφαρμόζονται στην
Αρχαιολογία. Η κ. Κασσιανίδου
σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία
και Χημεία στο Bryn Mawr College,
στιε ΗΠΑ, και πραγματοποίησε με
ταπτυχιακέε και διδακτορικέε σπου
δέε στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίαε
του University College London. Ερ
γάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
από το 1994, κατέχονταε πλέον
θέση καθηγήτριαε και διευθύνονται
την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολο
Yias του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το 1994, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ήταν το πρώτο ελληνόφωνο Πανε
πιστήμιο που ενέταξε το μάθημα
τηε Αρχαιομετρίαε os υποχρεωτικό
για tous φοιτητέε τηε Αρχαιολογία^.
Τότε αυτό αποτέλεσε καινοτομία
στον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών,
σύμφωνα με την κ. Κασσιανίδου.
Η διεπιστημονικότητα είναι πλέον
αναπόσπαστο κομμάτι στην επι
στημονική έρευνα και με παραδείγ
ματα από το δικό ms ερευνητικό
πεδίο, η κ. Κασσιανίδου μάε μίλησε
για το ερευνητικό τετραετέε έργο,
το οποίο μόλιε ολοκληρώθηκε, Initial
Training Network με τίτλο New Ar
chaeological Research Network for
Integrating Approaches to Ancient

Material Studies (NARNIA) και χρη
ματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των Ma
rieSk odowskaCurie Actions τηε

Βασικός σκοπός του

προγράμματος NARNIA
ήταν η εκπαίδευση

στη διασύνδεση της

Αρχαιολογίας με
τις Θετικές Επιστήμες.
E.E. To συγκεκριμένο ερευνητικό
έργο αποτέλεσε ένα καλά δομημένο
ερευνητικό δίκτυο νέων ερευνητών,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανα
πτύξουν cis εργαστηριακέε tous δε
ξιότητεε στη μελέτη των αρχαίων
υλικών. Λόγω xns φΰσηε του προ
γράμματοε, οι συμμετέχοντεε ερευ
νητέε βρίσκονταν σε επίπεδο διδα
κτορικών και μεταδιδακτορικών
σπουδών και ήταν απόφοιτοι είτε
Τμημάτων Αρχαιολογίαε είτε Τμη
μάτων Φυσικήε και Χημείαε. Bocfikos
σκοπόε του προγράμμαπ» NARNIA
ήταν η εκπαίδευση νέων ερευνητών
στη διασύνδεση τηε Αρχαιολογίαε
με τιε Θετικέε Επιστήμεε, παρέχον
τάε tous τα εφόδια που χρειάζονται
ώστε να μπορούν να πραγματοποι
ούν χημικέε αναλύσει σε αρχαι

ολογικά ευρήματα (onos ψηφιδωτά
και τοιχογραφίεε) και πρώτεε ύλεε
(onos κεραμικά, μέταλλα, γυαλί
κ.τλ) καθώ8 και να πραγματοποιούν
τεχνικέ3 χρονολόγησηε. Για να επι
τευχθεί αυτό, οι νέοι ερευνητέ$
είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων,
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά

σεμινάρια που διοργανώθηκαν απο
tous εννέα εταίρουε του προγράμ
ματοε, για εκμάθηση νέων τεχνικών,
αλλά και για τη δημιουργία ενό$
νέου διεθνούε δικτύου νέων ερευ
νητών.

Θετικέβ Είτιστήμεβ
Σύμφωνα με την κ. Κασσιανίδου,
σε πάρα πολλά θέματα xns Αρχαι
ολογίαε, χρειάζεται η συνεισφορά
των Θετικών Επιστημών. Η εφαρ
μογή τεχνικών που προέρχονται
από διαφορετικέ$ επιστήμεε είναι
πολύ σημαντική, διότι επιτρέπει τη
διερεύνηση πολλαπλών αρχαιολο
γικών ερευνητικών ερωτημάτων.
Σημαντική είναι επίσηε και η συμ
βολή ms Φυσικήε στην απόλυτη
χρονολόγηση των αρχαιολογικών
καταλοίπων. Για παράδειγμα, με τη
βοήθεια ραδιοχρονολογήσεων σε
δείγματα ξυλάνθρακα από ανασκα
φέε νέων αρχαιολογικών θέσεων
στην Κύπρο, γνωρίζουμε σήμερα
ότι οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν
στο νησί πριν από 11.000 χρόνια,
ενώ μέχρι τα τέλη τηε δεκαετίαε
του '80 επικρατούσε η άποψη ότι
ο αρχαιότεροε πολιτισμόε στο νησί
ήταναυτόε τηε XoipoKoraas, ο οποί
os χρονολογείται στο 6.000 π.Χ.
Enians, οι χημικέε και οι μικροσκο
πικέε αναλύσαε επιτρέπουν σε έναν
αρχαιολόγο να διερεύνησα ntos κα
τασκευάστηκαν διάφορα αντικεί
μενα που ήρθαν στο (poos κατά τη
διάρκεια των ανασκαφών, ενώ μπο
ρούν επίσηε να βοηθήσουν στην
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«Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομεχρία αποτελεί έναν διεπιστημονικό χομέα οίον οποίο γίνεται εφαρμογή
των Φυσικών Επιστημών στην Αρχαιολογία».
ταύτιση του τόπου προέλευσήε
tous. Η γνώση του τρόπου με τον
οποίο κατασκευάστηκαν τέτοια αν

τικείμενα δίνει σημαντική πληρο
φόρηση για us γνώσειε του ανθρώ
που σε κάθε εποχή, ενώ η προέλευ
ση πληροφορεί για τιε εμπορικέε
συναλλαγέε μεταξύ διαφορετικών
κοινοτήτων και το εμπόριο μεγάλων
αποστάσεων. Γενικότερα, η διεπι
στημονική μελέτη των αρχαίων υλι
κών, σύμφωνα με την κ. Κασσιανί
δου, \kss επιτρέπα να κατανοήσουμε
καλύτερα πώε λειτουργούσε ο κό
otjos στην αρχαιότητα και τι συνέ
βαινε ιστορικά στην ανατολική Με
σόγειο. Περαιτέρω, η χρήση ηλε
κτρονικών υπολογιστών στην ψη
φιακή αρχαιολογία, επιτρέπει την
ψηφιακή και τρισδιάστατη κατα
γραφή αρχαιολογικών θέσεων και
τον εντοπισμό μοτίβων μεταξύ αρ
χαιολογικών ευρημάτων.

Πολιτιστική κουλτούρα
'Ono)s δήλωσε η κ. Κασσιανίδου,
είναι σημαντική η διάδοση των

αποτελεσμάτων evos τέτοιου ερευ
νητικού έργου, όχι μόνο στον επι
στημονικό χώρο, αλλά και στο ευρύ
κοινό, με απώτερο στόχο την ανά
πτυξη πολιτιστικήε κουλτούραε,
την απόκτηση γνώσηε για τον τόπο
μαε και γενικότερα τη δημιουργία
ενδιαφέροντοε για την Αρχαιολογία.
Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολο
Yias του Πανεπιστημίου Κύπρου
καταβάλλει προσπάθειεε npos επί
τευξη αυτού του στόχου, μέσα από
σειρά δράσεων, onos είναι η δη
μοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων
σε εφημερίδεε και ιστοσελίδεε, συμ
μετοχή axis βραδιέε του ερευνητή
που διοργανώνει το Ίδρυμα Προ
ώθησηε Έρευναε, μέσα από πα
ρουσίαση αφισών για ενημέρωση
του κοινού και διοργάνωση δημό
σιων διαλέξεων κάθε Δευτέρα στο
κτήριο ms Μονάδαε στην οδό Γλάδ
στωνοε, στη Λευκωσία. Επιπλέον,
η ίδια η διευθύντρια ms Ερευνη
τικήε Μονάδαε Αρχαιολογίαε επι
σκέπτεται συχνά δημοτικά σχολεία
και πραγματοποιεί σύντομεε πα

ρουσιάσει, με στόχο να φέρει πιο
κοντά tous μαθητέε με το πεδίο
ms Αρχαιολογία^. Σύμφωνα με την
κ. Κασσιανίδου, είναι σημαντικό
να παρέχονται πολλαπλά ερεθίσμα
τα στα παιδιά, σε διάφορα γνωστικά
αντικείμενα, ώστε μεγαλώνονταε
να μπορέσουν να δραστηριοποι
ηθούν στο πεδίο που πραγματικά
tous ενδιαφέρα. Άλλωστε, κάνονταε
αναφορά σε προσωπικέε ms εμ
πειρίεε, η κ. Κασσιανίδου τόνισε
ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον που
απέκτησε η ίδια για την Αρχαιολογία
και τη Χημεία, προκλήθηκαν πρώ
τον από τα ερεθίσματα που δέχτηκε
από το σπίτι και συγκεκριμένα από
την εντύπωση που ms δημιούρ
γησε ένα βιβλίο για τον Αιγύπτιο
Φαραώ Τουταγχαμών, καθώε και
από την αγάπη και το ενδιαφέρον
των δασκάλων ms npos αυτά τα
γνωστικά αντικείμενα κατά τα μα
θητικά ms χρόνια.
Η κ. Όλια Τσιβιχανίδου είναι μεταδιδακτο
ρική συνεργάτιδα στο Παν. Κύπρου.
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