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Η Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Αφορμή γι' αυτό το σημείωμα, όσο 

και αν φαίνεται παράδοξο,μου έδω

σαν δυο πρόσφατα γεγονότα: ο 

πόλεμος στο Ιράκ και η ένταξη της 

Κύπρου στην ΕυρωπαικΉ Ένωση. 

Ο πόλεμος στο Ιράκ είχε σαν αποτέ

λεσμα την επαλήθευση των φόβων 

που είχαν εκφρασθεί, πολύ πριν 

εκραγούν οι εχθροπραξίες, τόσο από 

τους Ιρακινούς αρχωολόγους 

(κυρίως από τη Διευθύντρια του Μου

σείου της Βαγδάτης) όσο και από τη 

διεθνή αρχαιολογική κοινότητα 

(κυρίως τους Αμερικανούς aρχαιολό

γους - μέλη του Αρχαιολογικού Ινστι

τούτου Αμερικής, γνωστού σαν ΑΙΑ 

του οποίου τυγχάνω και επίτιμος 

εταίρος). Παρόλες λοιπόν τις προ

τροπές και την επισήμανση των κιν

δύνων που διέτρεχε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Βαγδάτης και άλλα 

Μουσεία του Ιράκ, καθώς και οι πολυ

πληθείς αρχαιολογικοί χώροι, καμιά 

πρόνοια δεν πάρθηκε και έτσι τα 

Αρχαιολογικά Μουσεία της Βαγδά

της και της Μοσούλης λεηλατήθη

καν, η Εθνική Βιβλιοθήκη κάηκε r<αι 

καταστράφηκαν ή κλάπηκαν οι μονα

δικές στον κόσμο ανεπίγραφες πινα-

Βάσος Καραγιώργης 

κίδες που αποτελούσαν τα πρώτα 

δείγματα των επιτευγμάτων του 

ανθρώπου για την καταγραφή γνώσε

ων! Ένα σημαντικότατο τμήμα της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο

μιάς χάθηκε και η ανθρωπότητα, 

αδύναμη να αντιδράσει θετικά, αντί

κρισε τις άδειες προθήκες των Μου

σείων, τα κατεστραμμένα αρχαία 

αντικείμενα σκορπισμένα στα δάπε

δα, φαινόμενα που μου θύμισαν «ίδια 

κακά" που συνέβησαν και στον τόπο 

μας σαν αποτέλεσμα της τουρκικής 

εισβολής του 1974, αν και σε μικρό

τερη κλiμακα. Οι αρχαιολόγοι του 

κόσμου διαμαρτυρήθηκαν (αν κι εδώ 

στην Κύπρο δεν είδα ακόμη καμιά 

επίσημη διαμαρυρία από τους αρμό

διοuς ή από ο ρ γα ν ω μένα σύνολα)για 

την καταστροφΙ'j της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του ίράκ, κι αυτοί που 

ευθύνοντω άμεσα ή έμμεσα για την 

καταστροφϊΊ «εξέφρασαν λύπη» και 

παρότρυναν τον πληθυσμό να παρα

δώσει όσα αντικείμενα κλάπηκαν. 

Αφέλεια βέβωα, γιατί αυτοί που 

οργάνωσαν την κλοπή δεν ήταν ο 

όχλιις της Βαγδάτης αλλά άνθρωποι 

που γνώριζαν τι ακριβώς ήθελαν και 

πως θα τα φυγάδευαν από τη χώρα 



για να ικανοποιήσουν τη μανία των 

συλλεκτών σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Η αναφορά λοιπόν στους αρχαιολο

γικούς θησαυρούς του Ιράκ, για 

παράδειγμα στις ενεπίγραφες πήλι

νες πινακίδες της Ακκαδικής γραφής, 

στους θησαυρούς των βαοιλικιον 

ταφων της Ur. tφεραν στο προσκr')νιο 
το λαμπρό πολιτισμό της Μεσοποτα·· 

μίας που είχε ακμάσει στη Μέσr, Ανα

τολή πολύ πριν από τους πολιτισμούς 

του Αιγαίου, rα ακούσαμε γνωστά 

ονόματα, όπως τη θεά της γονιμότη

τας Ιννάνα, τους ήρωες Gilgamesh 

και Εnkidu.Θυμηθήκαμε τους αμύθη

τους θησαυρούς αυτού του πολιτι

σμού που μεταφέρθηκαν στα μεγάλα 

Μουσεία της Ευρώπης, κυρίως στο 

Βρετανικό Μουσείο, στο Πανεπιστη

μιακό Μουσείο της Πενσιλβανίας στη 

Φιλαδέλφεια της Αμερικής, γιατί ήταν 

οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, που 

κυρίως διενήργησαν εκεί τις πιο 

σημαντικ~c:ς aρχαιολογικές ανασκα

φές. 

Διερωτήθηκαν λοιπόν: π~1σΟL Ελλη

νες (και Κύπριοι) αρχαιολόγοι ή φοι

τητές της αρχαιολογίας έχουμε. σαφή 

γνwση των Μεσανατολικwν πολιrι

σμwν; Το πρόβλημα της διδασκαλίας 

της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιό 

μας παρουσιάζετΟί πάλι για πολλο

στή φορά. Στα Ελληνικά Πανεπωτή-
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μια καθώς και στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, δεν διδάσκονται οι αρχαίοι 

πολιτισμοί, της f'ν~εοογείοu τουλάχι

στον, αλλά μόνο οι πολιτισμοί του 

Αιγαίου. Η Αίγυπτος, η Μεσοποταμία, 

η Συρο-Παλαιστίνη, η Ανατολία, όλοι 

αυτοί οι χώροι με τους οποίους τόσο 

η Ελλάδα όοl) και η Κύπρος είχαν 

στενές σχέσας ιωι πολιτιιηικές δια

συνδέσεις κατά την αρχι~~(JΊητα, μας 

είvοι εν πολλοίι~ αγvωστοι. Λκ6μα και 

στα πιο μίκpά ΠανεττιcτrΊμια της 

F.υριίπιης, της Αμερ~κής και της 

Αυστραλίας υπάρχουν έδρες Αιγυ

πτιολογίας, Μεσανατολικης Αρχαιο

λογίας. Στα δικά μας πανεπιστημω 

γίνεται μόνο μια υποτυπώοης αναφο

ρά σε συνδυασμό με τη διδασκαλία 

της ΑιγαιακΙΊC: ή Κιιπριακής αρχαιολο

γίας, χωρlς εμβάθυνση για συστημα

ηκή γν<:Jση τ'ι έρευνα. Πώς μπορεί 

κανεί:.; ν' aντιληφθεί επακριβc.ί1ς τα 

φαινόμενα της Ύστεrης Χαλκοκρα

τίας, για ηαράοειγμα, αν δεν γνωρίζει 

τις εξελίξειι:; κcηά την ίδια περίοδο 

σ:ην Ανατολία, στην Λiγυπτο, στην 

Ουγκαρίτ, Πώς θο μελετήσει και θα 

ερε\JVήσει ο αοχαιολόγος του Αιγα[

ου καΙ ο Κύπρ~ος αρχαιολόγος τα 

φαινόμενα τηc; «ΛνατολίζοιJσας» 

τέχνης στο Αιγαίο και στην Κύπρο, αν 

δεν γνωρίζει τον πολιτισμό των Φοι

νlκωv, των Ετροι:ισκων, των Ασσυ

ριων; 
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Όπως και σης άλλες επιστήμες, έτσι 

και στην αρχαιολογία παρατηρείται 

το φαινόμενο της εξειδίκευσης, και 

μονο με την ακριβή γνώση προοδεύει 

η επιστήμη και επιτυγχάνεται η πρω

τότυπη έρευνα. Ετσι βρέθηκε η 

ευρωπαική επιστήμη στην πρωτοπο

ρία. Δεν αρκεί να διαβάζουμε τι έγρα

ψαν οι άλλοι, η επιστήμη προχωμc:ί 

μόνο με την έρευνα και την καλώς 

νοούμενη «αμφισβήτηση~ των θεω

ρίων του παρελθόντος. Οι δυο τελευ

ταίες γενιές Ελλflνων αρχαιολόγω\' 

αρνήθηκαν πεισματικά ακόμη και την 

ύπαρξη των Φοινίκων στο Αιγαίο και 

της επίδρασης της Ανατολής στη δtα

μόρφωση του Αιγυπτιακού πολιτι

σμού και της τέχνης από τον 9ο ως 

τον 6ο οι π.Χ. Οι ίδιοι οι Ελληνες 

αρχαιολόγοι έρχονται σήμερα να 

πληροφορηθούν εκ των uστέpων τα 

στοιχεία της Ανατολικής τέχνης γιατί 

η παρουσία της ε.ίναι εμφανέστατη 

στην Κρήτη και σ' άλλους χώρους του 

Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης 

βέβαια και της Κύπρου. 

Ποιοι από μας μπορούν να διαβασουν 

τη γραφή των Αιγυπτίων, των Ασσυ

ρίων, των Φοινίκων; Στα Πανεπιστη

μια του σχετικά νεοσύσταστου κρά

τους του Ισραήλ από την ίδρυσή του 

κιόλας διδάσκονται οι γεtτcνικοί 

πολιτισμοί της Μεσογείου, συμπερι-
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λαμβανομένου και του ελληνικού 

πολίlισμού και της αρχαίας ελληνι-

κής γλώσσας. Τα βιβλία και τα άρθρα 

που γραφουμε για τον πολιτισμό του 

Αίγο.ίου και για το\' κυπριακό πολιτι

σμό διαβάζοντας και από επιστήμο

νες ηου έχουν γνώση των μεσογεια

κώ·.ι πολιτισμcίJν γενικώς, και τυχόν, 

άγνοιά μc.ς γω τις διασυνδέσεις και 

την ορθή ερμηνεία των σχέσεων μc.ς 

με τους ανατολικοί:ς πολιτισμούς 

δεν μπορεί να αποκρυβεί. 

Τα πιο πάνω με οδηγούν σε ένα άλλο 

θέμα: Την αυθεντιr::ότητα και εγκυρό

τητα των όσων εκφράζουμε με τον 

λόγο rι τη γραφή. και αναφέρομαι 

πάντα στην αρχαιολογία. Προτοίι 

ιδρυθεί το Πανsπιστήμιο Κι)πρου, 

υπήρχε πληΑώρα «αρχαιολογο(J

ντων, και «ιστορωδιφών» στοv τόπο 

μας, που μιλούσαν κι έγραφαν με 

περισσή αυτοπεποίθηση για θέματα 

οοχuιολογίας και αρχαίας ιστορίας, 

χωρίι:; το αναγκαίο επιστημονι~ό υπό

βαθρο. Κανείς βεβαια δεν μπορει και 

ούπ πρtπει να μονοπωλήσει τη γvώ

σ:ι και είναι επαινετοί όσοι προσπα

θούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους ~:στω κι αν δεν είναι «ειδικοί». 

Αφ' ής στιγμής όμως γράφει κανείς 

για να διαβιβασθεί από άλλους, 

κυρίως φοιτητές rι μαθητές σχολεί

ων, η ευθύνη είνω μεγάλη. Είναι 



μεγαλύτερη η ευθύνη τ6ρα που 

έχουμε να συναγωνιστούμε με τnν 

Εuρωπωκιcι Εωστήμη κω να φανούμε 

ισάξιοι. Και είναι εδώ που ελπίζαμε -

κι ακόμη το ελπίζουμε - ότι το Πανε

πιστήμιό μας θα θέσει κριτήρια αυθε

ντικότητας και εγκυρότητας. Δεν 

γράφει για τις πυραμίδες της Αιγύ

πτου, για παράδειγμα, χωρίς την ανα

γκαία εγκυρότητα, ή να υποστηρίζει 

σε ολοσέλιδο άρθρο σε σοβαρή εφη

μερίδα ( συνιψη πριν μερικά χρόνια) 

ότι η αρχαία Σαλαμίνα βρίσκεται στο 

χωριό Σαλαμιού. Οι γραφικότητες 

στην επιστiψη δεν έχουν πια 8έση. 

Με την κατάλληλη στελέχωση του 

ΤμτΊματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει 

αυτό να αποκτήσει εγχειρίδιον ατ:ό 

ειδικούς για θέματα Αρχαιολογίας και 

Ιστορίας για όλες τις βαθμίδες rης 

εκπαίδευσης.Να μεταφρασθούν και 

σε άλλες γλώσσες για να τα χρησι

μοποιούν και οι Ευρωπαίοι φοιrητtς 

σαν έγκυρες πηγές πληροφόρησης. 

Σκοπός των πιο πάνω διαπω1ώσεων 

και υποδείξεων δεν είναι η στεlρα 

κριη<ή ποu r:ανένα δεν ωφελεί, αλλά 

η έγνοια για τη βελτίωση στη γνώση 

και στην έρευνα. Το Πανεπιστήμιό 

μας έπρεπε να πρωτοπορεί σε θέμα

τα Κυπριακής Αρχαιολογίας και Ιστο

ρίας και να προσελκίJει μεταπτυχια-
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κούς φοιτr~τες όχι μόνο απο την 

Κύπρο και την Ελλάδα αλλcΊ και από 

τον uπόλοιττο κόσμο. Αντ' αυτού οι 

φοιτητές μας πηγαίνουν στα πανεηι

στ;Ίμια του εξωτερικού για κυπρολο

γικιΊ έρευνα. Γ νωρlζω πως για να 

καταστεί -ω Πανεπιστήμlό μας 

κέν1ρο έρευνας για κuπρολογικά 

θέματα - Αρχαιολογίας, Ιστορίας, 

Λαογραφίας ιωι άλλων συ vΌφών 

θι::μάτων - χρειάί,ι::ται η πρόσληψη 

ειδικών και η δι]μιουργία εξειδικευμέ

νων εδρών. AuτC> δεν γίνεται από τη 

μια ημέρα στην άλλη. Το Πανεπιστή

μιο μας όμως έχει ανάγκη να γlνει 

γνωστό με την «αρ~στευση" σε θέμα

τα σ1α οποία «φύσει και θέσει" μπα·· 

ρεί εύκολα να cφιστεύσει. Η κυπρια

κή cρχαιολογία είναι ένα από αυτά τα 

θέματα που θα έδtνε στο Πανετηστή

μιο μας διεθνή αναγνιίφιση και αίγλη. 

Ας ενισχυθε[ λοιττον ο κλάδος με την 

προσληψη εξεΙδικευμένου προσωπι

κ:οίι και με την δημιουργία ερευνητι

κών προγραμμάτων, για να συνειδη

τοποιήσει ο f<Uττρως, ο Ελλαδίτης και 

ο ξένος φοιτητής ότι αν θέλει να απο

κτήσει διδακτορικό δίπλωμα κυπρια

κής αρχαιολογίας αυτό μπορεί να το 

κάνει καλlιτερα μόνο στο Πανεπιστή

μιο της Κύπpου. 




