Η ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΣΗΝ
ΚΤΜΙΑΛΑ ΣΗ ΡΟΓΟΤ
ΓΔΝΙΚΑ
Πεξίπνπ 70 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, ζε έλαλ ηφπν κε
άγξην, εκηνξεηλφ ραξαθηήξα θαη ππθλφ δάζνο πεχθεο, θείηνληαη ηα θαηάινηπα ελφο
ειάρηζηα γλσζηνχ κέρξη ζήκεξα αξραίνπ Γήκνπ ηεο Ρφδνπ, ηνπ Γήκνπ ησλ
Κπκηζαιέσλ, πνπ ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηελ άιινηε θξαηαηή Κάκηξν.

Ο Γήκνο ησλ Κπκηζαιέσλ βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ ζήκεξα εκπίπηεη ζηα
φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηαβχξνπ θαη ε επηθξάηεηά ηνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα
ζηηο παξάθηηεο εθηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Μνλνιίζνπ θαη ηαλλψλ. Ζ
δηαηήξεζε ηνπ ηνπσλπκίνπ «Κπκηζάια» ζηελ πεξηνρή απνηειεί ηξαληαρηή απφδεημε
ηεο ζπλέρεηαο πνπ ππήξμε ζηνλ ηφπν απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη
ε εληνπηφηεηά ηνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο επηηχκβηεο ζηήιεο επηθαλψλ αλδξψλ πνπ
ηάθεθαλ ζηε λεθξφπνιε θαη ηα νλφκαηά ηνπο ζπλνδεχνληαλ απφ ην εζληθφ επίζεην
«Κπκηζαιεχο».
Απφ ην 2006 ζηελ πεξηνρή δηεμάγεηαη πζηεκαηηθή Αξραηνινγηθή Έξεπλα απφ
ην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Δθνξεία
Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ θ.θ. Μαλφιε Η. ηεθαλάθε,
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο–Ννκηζκαηηθήο θαη ηεο

Αξραηνιφγνπ Γξνο Βαζηιηθήο Παηζηαδά, κε ζθνπφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εκθαλψλ
ππέξγεησλ κλεκείσλ, ηνλ εληνπηζκφ πεξηζζφηεξσλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ
ζέζεσλ, ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ απηά θαη,
κεζνπξφζεζκα, ηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ. Ζ Αξραηνινγηθή Έξεπλα Κπκηζάιαο είλαη
απηή ηε ζηηγκή ε μόνη Αξραηνινγηθή Έξεπλα Πεδίνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ην
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, κε Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΟΠΑΗΘ, θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο
ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΝ ΚΤΜΙΑΛΑ
Ζ ελλεαεηήο έξεπλα έρεη θαηαδείμεη φηη ν Αξραίνο Γήκνο ησλ Κπκηζαιέσλ ήηαλ
εθηεηακέλνο: ε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ νη κέρξη ζηηγκήο εληνπηζκέλεο αξραηφηεηεο
μεπεξλά ηα δέθα ηεηξαγσληθά ρικ, πξάγκα θαζφινπ πεξίεξγν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο
πσο ν Γήκνο είρε ηε δηθή ηνπ, ηεηρηζκέλε, αθξφπνιε, ζην ιφθν ηνπ Αγίνπ Φσθά, ν
νπνίνο δεζπφδεη ζηελ πεξηνρή θαη θαίλεηαη λα ειέγρεη -νπηηθά ηνπιάρηζηνλ- επηά
νηθηζκνχο, πνπ πξέπεη λα αλήθαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, ζηηο ζέζεηο Βαζηιηθά, Νάπεο,
Υάξαθαο, Γιπθάδα/Μνλνζχξηα, ηειηέο, Μαξακαξνχληα θαη Κακπάλεο.

Γίπια ζηνπο νηθηζκνχο αλαπηχζζνληαη λεθξνπφιεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ
θεληξηθή λεθξφπνιε, ε νπνία θαηαιακβάλεη νιφθιεξε ηελ θνηιάδα αλάκεζα ζηνπο
ιφθνπο ηνπ Αγίνπ Φσθά θαη ηεο Κπκηζάιαο. Νεθξνπφιεηο ειιεληθψλ ρξφλσλ
ππάξρνπλ θαη ζε άιια ζεκεία ηεο πεξηνρήο: ζηηο Νάπεο, ηνλ Υάξαθα θαη ηα
Μνλνζχξηα-Αγ. Γεψξγηνο, ελψ ζπζηάδεο ηάθσλ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζηηο ζέζεηο
Αιψληα θαη Κακπάλεο. Σέινο ζηε Γιπθάδα καξηπξνχληαη –ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ
αθφκε εληνπηζηεί απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα– ηάθνη κπθελατθήο θαη
παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο.

Ο Γήκνο ησλ Κπκηζαιέσλ, θαίλεηαη πσο θαηνηθείην ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 7ν αη.
π.Υ. κέρξη θαη ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα (4νο-6νο αη. κ.Υ.), φπσο καξηπξνχλ ηφζν ε
αλαζθαθηθή έξεπλα ζηελ θεληξηθή λεθξφπνιε, φζν θαη ηα θαηά θαηξνχο ζπνξαδηθά
αξραηνινγηθά επξήκαηα. ηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πξσηκφηεξα θαηάινηπα,
Νενιηζηθήο Δπνρήο θαη Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ζπγθεθξηκέλεο φκσο αξραηνινγηθέο
ζέζεηο δελ έρνπλ αθφκε εληνπηζηεί.
Ζ έληνλε, δπζηπρψο, αξραηνθαπειηθή αιιά θαη ηπρνδησθηηθή αξραηνινγηθή
δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο λεθξφπνιεο, απφ ηα κέζα θπξίσο ηνπ 19 νπ αη.
κέρξη θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, καο έρεη ζηεξήζεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ
θαη έρεη θαηαζηξέςεη πνιιέο εθαηνληάδεο ηάθσλ, αθήλνληαο ζεκαληηθά θελά ζηε
γλψζε καο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ δήκνπ ηεο
ξνδηαθήο ππαίζξνπ.
Ζ πεξηνρή, σζηφζν, δελ παξνπζηάδεη κφλν ηεξάζηην αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ.
Οη αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ησλ Κπκηζαιέσλ έρνπλ ηε κνλαδηθή ηχρε λα
βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο Αθξακίηεο-Αξκεληζηήο-Αηάβπξνο, ε νπνία έρεη
ραξαθηεξηζηεί θαη σο πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (θσδηθφο GR
4210005).

Ζ πεξηνρή, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Αηαβχξνπ, ηνπ
Αθξακίηε, ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ πνηακφ ηαλλίηε θαη ηα παξάιηα απφ ηνλ θφιπν
ηνπ Παπαγηψξγε έσο ην αθξσηήξην Αξκεληζηήο θαη λφηηα έσο ηνλ θφιπν ηεο
Απνιαθθηάο, θαιχπηεη κηα έθηαζε πάλσ απφ 170 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα. Έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ γεσκνξθνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη αθελφο θαη αθεηέξνπ δηφηη
κέζα ζ’ απηήλ ηελ έθηαζε απαληνχλ πνιινί ηχπνη νηθνηφπσλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία, φπσο είλαη ηα ππνζαιάζζηα ιηβάδηα, νη ακκνπδηέο κε ακκνζίλεο θαη
θσθνζπειηέο, ηα πεπθνδάζε θαη ηα απηνθπή δάζε θππαξηζζηνχ.

Απηφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε
ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ θαη κλεκείσλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζχληνκα ζηε
δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ αξραηνινγηθνχ-νηθνινγηθνχ πάξθνπ, ην νπνίν ζα
δηαζθάιηδε ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαη ζα νδεγνχζε ζε κηα αεηθνξηθή θαη
βηψζηκε αλάπηπμε ηελ εκεηνξεηλή πεξηνρή ηνπ Αθξακίηε.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Μνινλφηη ε Αξραηνινγηθή Έξεπλα Κπκηζάιαο δηεμάγεηαη κε Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ απφ ην 2006, δελ έρεη ηχρεη πνηέ θακίαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ
ην ΤΠ.ΠΟ. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ρξεκαηνδνηνχζε κε κηθξνπνζά ηελ έξεπλα απφ
ην 2006 έσο ην 2010, ελψ δελ ππήξμε θακία ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 2011 έσο
ζήκεξα.
Ωο εθ ηνχηνπ ε Αξραηνινγηθή Έξεπλα Κπκηζάιαο βαζίδεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηελ ηδησηηθή ρνξεγία θαη ηε γελλαηφδσξε πξνζθνξά ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ησλ ηάλλσλ θαη ηεο Μνλνιίζνπ, θαζψο θαη ηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη
νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.
Κπξηφηεξνη ρνξεγνί κέρξη ζήκεξα ππήξμαλ ν Καπνδηζηξηαθφο Γήκνο
Αηαβχξνπ (2006-2010) θαη ε Δλνξία ηάλλσλ «Άγηνο Παληειεήκνλαο» (2006-2013),
ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ (2007-2008), ην Institute for Aegean
Prehistory (2009-2010), ν Γήκνο Ρνδηψλ (2011) θαη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
(2012-2013), ε ελψ Σνπηθέο Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Πνιηηηζηηθά
σκαηεία θαη ηδηψηεο έρνπλ θαηά θαηξνχο ζπλδξάκεη ηελ έξεπλα κε ηε δσξεά
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θαη εζεινληηθή εξγαζία.
ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ρνξεγίαο δεκηνπξγήζεθε ην εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα «Αξραηνινγηθή Έξεπλα Κπκηζάιαο (Ρφδνο)» (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
Δπηηξνπή Δξεπλψλ. Αξηζκφο πξνγξάκκαηνο: 2372.

ΤΝΣΟΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΝΝΔΑΔΣΙΑ (2006-2014)
Μεηά απφ ελλέα ρξφληα έξεπλαο έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα, ηα νπνία
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:
1. Απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ήηαλ ε
κύπηξη ηηρ πεπιοσήρ ην 2012 (ΦΔΚ 218, 15/06/2012: Έγθξηζε θήξπμεο θαη
νξηνζέηεζεο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο Κπκηζάιαο−Γιπθάδαο Ννηίαο
Ρφδνπ Γσδεθαλήζνπ, Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πνπ εθηείλεηαη
απφ ηελ θνηιάδα ηεο Γιπθάδαο κέρξη ην ιεθαλνπέδην ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ηελ
πθηζηάκελε νδφ πξνο Μνλφιηζν έσο ηε ζάιαζζα.
2. Γηελεξγείηαη ζςζηημαηική και ζηοσεςμένη αναζκαθή ζε επηιεγκέλα
ηκήκαηα ηεο λεθξφπνιεο θαη ηεο αθξφπνιεο ηεο Κπκηζάιαο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή, ζε ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα, ε δεκηνπξγία επηζθέςηκσλ
αξραηνινγηθψλ ππξήλσλ. Ήδε ηα νξαηά ηκήκαηα ηνπ αξραίνπ δξφκνπ πνπ ελψλνπλ
ηελ αθξφπνιε ηνπ Αγ. Φσθά κε ηε λεθξφπνιε ηεο Κπκηζάιαο θαζαξίζηεθαλ θαη
ελψζεθαλ κεηαμχ ηνπο κε κνλνπάηη, ην νπνίν θάλεη ηε δηαζχλδεζε ησλ δχν ρψξσλ
επθνιφηεξε.
3. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα Κπκηζάιαο είλαη πλήπυρ τηθιοποιημένη απφ ην
2006 κέρξη θαη ην 2014 (εκεξνιφγηα αλαζθαθήο θαη πεξηνδεηψλ, αλαζθαθηθά ζρέδηα
θαη θσηνγξαθίεο πεδίνπ, θαηάινγνη επξεκάησλ θαη θσηνγξαθίεο ηερλνπξγεκάησλ,
ζπληήξεζε ηερλνπξγεκάησλ, αλζξσπνινγηθφ πιηθφ, ράξηεο, ηνπνγξαθηθά ζρέδηα,
ζρέδηα θαλλάβσλ θαη απνηππψζεηο κλεκείσλ) πξάγκα πνπ θαζηζηά ηε δηαρείξηζε θαη
κειέηε ηνπ πιηθνχ επθνιφηεξε.
4. Έρεη νξγαλσζεί επγαζηήπιο ζςνηήπηζηρ, κένηπος καηαγπαθήρ,
ηαξινόμηζηρ και μελέηηρ ηος απσαιολογικού ςλικού και βιβλιοθήκη ζηνλ παιαηφ
Αζηπλνκηθφ ηαζκφ Μνλνιίζνπ, πνπ ε ηνπηθή Απηνδηνίθεζε παξαρψξεζε ην 2007
ζην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαζθαθήο. Σν γεγνλφο απηφ
δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηελ πξφνδν ηνπ
ηφπνπ, ελψ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απηή ηε
ζηηγκή είλαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ
αξραηνινγηθνχ πιηθνχ ζην θηήξην ζην κέιινλ.
5. πληάρζεθαλ ππυηόκολλα και μνημόνια ζςνεπγαζιών κεηαμχ ηνπ
Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ θαη Φνξέσλ νη νπνίνη κπνξνχλ εκπξάθησο θαη
νπζηαζηηθά λα πξνζθέξνπλ ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα
-ηελ ΚΒ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (2006-ζήκεξα),
-ην Σκήκα Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ (Δξγαζηήξην Φσηνγξακκεηξίαο), γηα ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα
γεσδαηζίαο, ηνπνγξαθίαο, θσηνγξακκεηξίαο, ηειεπηζθφπεζεο, ραξηνγξαθίαο θαη
γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (2008-ζήκεξα)
-ην Δξγαζηήξην Παππξνινγίαο θαη Δπηγξαθηθήο (ΔΡΠΔ) ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (2011-ζήκεξα).
-ην Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, Institute of Archaeology,
Department of Classical Archaeology, γηα ζπλεξγαζία, ζηελ παλεπηζηεκηαθή
αλαζθαθή, ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ αξραηνινγία ηνπ πεδίνπ.
6. Αναηέθηκε ήδη η μελέηη κέξνπο ηνπ αλαζθαθηθνχ πιηθνχ:
-ανθπυπολογικό ςλικό (Γξ. Υξπζή Μπνχξκπνπ, Βηναξραηνιφγν).
-επιγπαθέρ (Δξγαζηήξην Δπηγξαθηθήο θαη Παππξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, Γξ. Νίθνο Λίηηλαο θαη ζπλεξγάηεο).

-κεπαμική ηεο Ύζηεξεο Αξραηφηεηαο απφ ηνλ Σάθν 10/2011 (Γξ. Νεθηάξηνο
Εάξξαο).
7. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ήηαλ ε
ηοπογπαθική αποηύπυζη ηυν οπαηών απσαιοηήηυν και η τηθιακή
σαπηογπάθηζη με θυηογπαθικό ςπόβαθπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο
ζε θιίκαθα 1:5000, κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηφηε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Γσδεθαλήζνπ. H εξγαζία έγηλε θαη κε ηελ πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θήξπμε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θήξπμε δσλψλ Α θαη Β.
8. Παξάρζεθαλ, απφ ηε ρνιή Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ,
οπθοθυηοσάπηηρ ηηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ ζε κλίμακα 1:5000 και
θυηογπαμμεηπικέρ αποηςπώζειρ κλεκεηαθψλ ηάθσλ απφ ηελ θεληξηθή λεθξφπνιε
ηεο Κπκηζάιαο θαη ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ηείρνπο ηεο αθξφπνιεο ηνπ Αγ. Φσθά,
ελψ ζε πιήξε εμέιημε βξίζθεηαη ε απνηχπσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ
εθηεηακέλνπ νηθηζκνχ ησλ Βαζηιηθψλ.
9. Γηνξγαλψζεθε κε επηηπρία ηο Γιεθνέρ Θεπινό σολείο: HERICT: ICT at
the Service of Cultural Heritage, Erasmus IP (07-21 Ηνπιίνπ 2013, ΜνλφιηζνοΚπκηζάια), απφ ην ΔΜΠ ην ΠΑ θαη άιια νθηψ επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
θαη εξεπλεηηθά θέληξα, κε έδξα ηελ Μνλφιηζν.
10. Απφ πιεπξάο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε δύο επγαζίερ
πος θα οδηγήζοςν ζηην απόκηηζη διδακηοπικού ηίηλος ζποςδών, νη νπνίεο
αθνξνχλ ηφζν ζηελ βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ αλαζθαθηθψλ
επξεκάησλ θαη ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο
πξφηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαρείξηζε αξραηνινγηθψλ πάξθσλ,
κε εηδηθή πεξίπησζε κειέηεο ηελ Κπκηζάια:
-Εηηήμαηα Απσαιολογικήρ Θευπίαρ και Ψηθιοποίηζηρ Απσαιολογικών Γεδομένυν: Ζ
Αναζκαθή ηηρ Κςμιζάλαρ Αηαβύπος. Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, θνο Κσλ/λνο Καινγεξφπνπινο,
Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Παλ/κην Αηγαίνπ Μπηηιήλε.
-Οπγάνυζη και Γιασείπιζη Απσαιολογικών Πάπκυν ζηη Ρόδο: Ο Απσαιολογικόρ Χώπορ
ηηρ Κςμιζάλαρ ζηο Γήμο Αηαβύπος. Τπνςήθηα δηδάθηνξαο θα Βεαηξίθε-Καιιηφπε έξβνπ,
Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Παλ/κην Αηγαίνπ, Ρφδνο.

Πξνο κηα παξεκθεξή θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ ηπειρ διπλυμαηικέρ
μεηαπηςσιακέρ επγαζίερ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζεκαζία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
ηεο Κπκηζάιαο γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε
θαιή επαθή ηφζν κε ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη κε ηα πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν, λα απνθνκίζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη θπξίσο λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο θαη πνιηηηζκνχ:
-Δπηπρία Μαλνπζάθε, Ζ Δπίδπαζη ηος Πεπιβάλλονηορ ζηη Γιαηήπηζη ηυν
Απσαιολογικών Χώπυν: Ζ Πεπίπηυζη ηηρ Κςμιζάλαρ ζηη Ροδο. Παλ/κην Αηγαίνπ, ρνιή
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.. 2014.
-Γεκήηξηνο-Αλδξέαο Κνινθπζάο, Γνώζειρ και ηάζειρ Δκπαιδεςηικών για Θέμαηα
Βιολογικήρ και Πολιηιζηικήρ Ποικιλόηηηαρ ζηο Πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηην Αειθόπο
Ανάπηςξη: η Πεπίπηυζη ηηρ Πποζηαηεςόμενηρ Πεπιοσήρ ηηρ Κςμιζάλαρ Ρόδος. Παλ/κην
Αηγαίνπ, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.. 2011.
-Θσκατο Βεξγσηή, Ζ Αειθοπική Γιασείπιζη Νηζιυηικών Πεπιοσών με Πολιηιζμικό και
Οικολογικό Δνδιαθέπον. Ζ Πεπίπηυζη ηηρ Δςπύηεπηρ Πεπιοσήρ ηηρ Κςμιζάλαρ ζηη Ρόδο.
Παλ/κην Αηγαίνπ, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.. 2009.
11. Γηνξγαλψζεθε Ημεπίδα απφ ην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ θαη ηελ Έλσζε Φίισλ ηεο Κπκηζάιαο κε ζέκα: Κςμιζάλα, Απσαιολογία και
Πεπιβάλλον, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρφδν ζηηο ζηηο 5 Απξηιίνπ 2014 θαη ηα πξαθηηθά

ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο επηκέιεηαο πξνο έθδνζε ζηε ζεηξά Δςλιμένη ειπά
Αςηοηελών Δκδόζευν, Μεζνγεηαθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Ρέζπκλν.

12. Έρνπλ γίλεη 28 ζςνολικά δημοζιεύζειρ, κέρξη ζήκεξα, κε ζέκαηα απφ ηελ
Κπκηζάια θαη κεγάινο αξηζκφο δηαιέμεσλ θαη δεκφζησλ παξνπζηάζεσλ.
13. Ήδε έρνπλ θαηαηεζεί πποηάζειρ για ηη διαμόπθυζη ηηρ πεπιοσήρ ζε
θεμαηικό (απσαιολογικό και οικολογικό) πάπκο θαη γηα ηελ αλάπηπμε αεηθφξσλ
δξάζεσλ, κε θεληξηθφ άμνλα, αθελφο έλα εθηεηακέλν ππαίζξην αξραηνινγηθφ κνπζείν
(πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ δηάθνξεο ζεκαληηθέο αξραηνινγηθέο ζέζεηο θαη κλεκεία ηεο
πεξηνρήο) θαη αθεηέξνπ ζέζεηο πεξηβαιινληηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ
ζα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα.
14. Γεκηνπξγήζεθε Απσαιολογικό Νηοκιμανηέπ διάπκειαρ 35 λεπηών,
Παξαγσγή
ΣV4,
2009,
ζε
ζθελνζεζία
Αξηζηείδε
Μηανχιε
(http://www.eulimene.eu/gallery.php), γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο
16. πζηάζεθε υμαηείο κε ηελ επσλπκία «Ένυζη Φίλυν ηηρ Κςμιζάλαρ»
κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
ελδηαθέξνληνο.

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΑΝΑΚΑΦΗ
Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα έρεη έλαλ ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο
ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Αλαζθαθή, εθπαηδεχνληαη, πιένλ θαη ζην πιαίζην ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνιινί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηεο
Καηεχζπλζεο Αξραηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ. Οη θνηηήηξηεο θαη
νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ αλαιακβάλνπλ ξφινπο αξραηνιφγσλ, πάληα ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο αλαζθαθήο ή έκπεηξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ,
κε ζθνπφ, κεηά ην πέξαο κηαο αλαζθαθηθήο πεξηφδνπ λα έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξίεο
πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνχλ επαξθψο ην ξφιν, ηε ζεκαζία αιιά θαη ηελ
ηππηθή δηαδηθαζία κηαο αλαζθαθήο, πξνζφληα απαξαίηεηα γηα ηνλ θάζε ελ δπλάκεη
αξραηνιφγν. Δπηπιένλ νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο Αξραηνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρνπλ ηε ζπάληα ηχρε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αξραηνινγηθή

έξεπλα, ε νπνία δηεμάγεηαη απφ θνηλνχ κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ.
Απηφ ην γεγνλφο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ηνλίδεηαη εδψ, θαζψο εκπιέθεη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέιε ηεο Σνπηθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ηα νπνία
έρνπλ κηα πνιχ πινχζηα εκπεηξία ζην πεδίν, γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ αξραηνινγία
ηεο Ρφδνπ θαη κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πξαθηηθήο θαη
επηζηεκνληθήο θχζεο κε κεγάιε επειημία.
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πίηη ηεο Δπξψπεο –Έλσζε Φίισλ ηεο Κπκηζάιαο
Έλσζε Φίισλ ηεο Κπκηζάιαο
σκαηείν Γηπισκαηνχρσλ Ξελαγψλ Γσδεθαλήζνπ
3ν χζηεκα Πξνζθφπσλ Παξαδεηζίνπ
Γεκνηηθφ ρνιείν Έκπσλαο (κε ηνλ θ. Γεκήηξην Κνινθπζά)

Ίδπςζη υμαηείος
2009: Ίδξπζε σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Έλσζε Φίισλ Κπκηζάιαο» («Association
of the Friends of Kymissala») κε έδξα ηε Μνλφιηζν, Ρφδνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 2
ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ην ζσκαηείν έρεη ηνπο εμήο ζθνπνχο:
1. Ζ ελεξγή ζηήξημε θαη πξνβνιή ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο
αξραίαο Κπκηζάιαο.
2. Ζ ζπκβνιή ζηελ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Αηάβπξνο-Αξκεληζηήο, γηα ηελ κειέηε ησλ
ζρεηηδνκέλσλ κε απηά πξνβιεκάησλ.
3. Ζ έγθπξε ελεκέξσζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ κε ην αληηθείκελν, ηνπο
ζηφρνπο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ.
4. Ζ παξνρή ιφγσ ηεο εζλσθεινχο θαη θνηλσθεινχο απνζηνιήο, εζηθήο θαη
πξαθηηθήο ζπκπαξάζηαζεο πξνο θνξείο απαζρνινχκελνπο κε ηελ δηάζσζε ηεο
θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
5. Ζ δεκηνπξγία ζπλείδεζεο θνηλήο επζχλεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο λενιαίαο ζηελ πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο ηεο
κνλαδηθνχ θπζηθνχ θάιινπο θαη αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρήο.
6. Ζ ζπλεξγαζία ηεο Έλσζεο κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπο γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη
ην θπζηθνχ πινχηνπ.

7. Ζ ζπλεξγαζία ηεο Έλσζεο κε αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη ζεζκηθνχο θνξείο γηα ηελ
απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.
8. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Αξραηνινγηθψλ Σκεκάησλ ή Σνκέσλ ηεο
Υψξαο κε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ή
επηζηεκνληθνχο θνξείο (μέλεο αξραηνινγηθέο ζρνιέο θ.ι.π.) ηεο εκεδαπήο θαη ηεο
αιινδαπήο.
Γηα νιφθιεξν ην θαηαζηαηηθφ βι. http://www.eulimene.eu/kymissala_friends.php.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.eulimene.eu/kymissala.php
http://el.wikipedia.org/wiki/Αξραία_Κπκηζάια
http://www.facebook.com/pages/Archaeological-Research-in-KymissalaRhodes/110523398977961

