ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΑΝΑΚΑΦΕ ΣΗ ΓΕΡΟΝΗΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ
Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε ιήμε ησλ
θεηηλώλ αλαζθαθώλ ζηε Γεξόλεζν από ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τόξθεο (New York
University Geronisos Island Expedition). Οη θεηηλέο αλαζθαθέο, πνπ δηήξθεζαλ ηέζζεξηο
εβδνκάδεο, δηεμήρζεζαλ από νκάδα 17 αηόκσλ ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο Καζ. Joan Breton
Connelly.
Η Γεξόλεζνο (‘Ιεξή Νήζνο’) βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ αθηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο
Πέγεηαο ζηελ Δπαξρία Πάθνπ θαη ππήξμε ζεκαληηθόο ιαηξεπηηθόο ρώξνο θαηά ηα Διιεληζηηθά
ρξόληα όηαλ νη πηζηνί δηέζρηδαλ ηα λεξά γηα λα επηζθεθηνύλ ην ηεξό ηνπ Απόιισλα. Καηά ηελ
πξώηκε Βπδαληηλή πεξίνδν, θηίζηεθε ζηε Γεξόλεζν Υξηζηηαληθή βαζηιηθή, ζπκπιεξώλνληαο ηηο
άιιεο ηξεηο πνπ είραλ θηηζηεί ζηνλ Άγην Γεώξγην Πέγεηαο, ζηελ απέλαληη ζηεξηά. Οη αλαζθαθέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο έρνπλ δείμεη όηη ην λεζί πηζαλόλ λα ζεσξείην ‘ηεξό’ ή
ηνπιάρηζηνλ λα ήηαλ ζπκβνιηθά θνξηηζκέλν, ήδε από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα αθνύ θαηά ηελ
Πξώηκε Υαιθνιηζηθή πεξίνδν (πεξίπνπ 3,800 π.Υ.) είρε ηνπνζεηεζεί ζε απνζέηε κε ζηάρηεο,
αξηζκόο ιίζηλσλ εξγαιείσλ, έλα εηδώιην γπλαίθαο θαη κηα ράληξα.
Καηά ηνλ 1ν αηώλα π.Υ. ε αλαζθαθέαο ππνζέηεη όηη νη νηθνγέλεηεο έθεξλαλ ηνπο κηθξνύο
ηνπο πηνύο ζηε Γεξόλεζν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθά ηειεηνπξγηθά ζηάδηα σξίκαλζεο. Μηα
θπθιηθή πιαηθόξκα πνπ απνθαιύθζεθε πξόζθαηα πηζαλόλ λα ρξεζίκεπε σο πιαηθόξκα ρνξνύ
ελώ ελεπίγξαθα όζηξαθα πνπ βξέζεθαλ καξηπξνύλ όηη ηα παηδηά κάζαηλαλ ην ειιεληθό
αιθάβεην θαη πηζαλόλ εδώ λα ιεηηνπξγνύζε ζρνιείν αξξέλσλ, ην νπνίν λα απνηεινύζε ηκήκα
ηνπ ηεξνύ.
Φέηνο νη έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ ζε πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ νηθηζηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ
ζπκπιέγκαηνο ησλ πξνζθπλεηώλ. Σν 2009 είραλ αλαθαιπθζεί εδώ ηξεηο κεγάινη πίζνη
ηνπνζεηεκέλνη ζε ζεηξά ελώ θέηνο βξέζεθε θαη ηέηαξηνο πίζνο, ηνπνζεηεκέλνο ζηελ ίδηα
γξακκή κε ηνπο ππόινηπνπο. Δίλαη πηζαλόλ νη πίζνη απηνί λα ζπλέιεγαλ ην λεξό ηεο βξνρήο πνπ
έηξερε από ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ αθνύ ην λεξό ήηαλ ηδηαίηεξα πνιύηηκν αγαζό ζην λεζί πνπ δε
δηέζεηε θπζηθέο πεγέο ή πεγάδηα.
Η θεξακηθή ηεο ύζηεξεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ πνπ βξέζεθε θέηνο ππνδειώλεη
δηαηξνθή πινύζηα ζε πγξά, ζνύπεο θαη ζηξαγγηζκέλα θαγεηά. Σν πην αζπλήζηζην εύξεκα ηεο
θεηηλήο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ είλαη έλα κνλαδηθό ρεηξνπνίεην αγγείν-κηληαηνύξα κε
ζπκπηεζκέλν ρείινο ην νπνίν πηζαλόλ λα ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλάζεκα ή αθόκε θαη σο παηγλίδη.
Καηά ηελ πξώηκε Βπδαληηλή πεξίνδν ζηε Γεξόλεζν δηεμαγόηαλ εθηεηακέλεο θιίκαθαο
ιηζνξπρία ησλ ιαμεπκέλσλ ιίζσλ ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ. Αδηακθηζβήηεηα νη ιίζνη απηνί
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νηθνδνκηθό πιηθό γηα ηελ αλέγεξζε ησλ ηξηώλ Υξηζηηαληθώλ βαζηιηθώλ
ζηνλ Άγην Γεώξγην Πέγεηαο, ζηελ απέλαληη ζηεξηά. Καηά ηηο θεηηλέο εξγαζίεο δηεξεπλήζεθαλ νη
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είρε δηεμαρζεί ε ιηζνξπρία ησλ Διιεληζηηθώλ θηηζκάησλ.

Ο αξρηηέθηνλαο Richard Anderson ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε ςεθηαθή
απεηθόληζε όισλ ησλ αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ ζηε Γεξόλεζν ελώ ν Mariusz Burdajewicz
από ην Παλεπηζηήκην ηεο Βαξζνβίαο αλέιαβε ην ζρεδηαζκό όισλ ησλ κηθξνύ κεγέζνπο
αξρηηεθηνληθώλ κειώλ. Η Γξ. Jolanta Mlynarczyk ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βαξζνβίαο ζπλέρηζε
ηε κειέηε ηεο πάλσ ζηελ Διιεληζηηθή θεξακηθή ηεο Γεξνλήζνπ θαη ε Victoria Grinbaum
(Fulbright Fellow) νινθιήξσζε ηνλ θαηάινγν ησλ ακθνξέσλ ηεο Γεξνλήζνπ νη νπνίνη
πξνέξρνληαη από ηελ Κύπξν, ηελ Αίγππην, ηε Ρόδν, ηελ Κσ θαη ηελ Ιηαιία. Ο Γξ. Paul Croft
(Lemba Archaeological Field Station) κειέηεζε ηα δσηθά νζηά από ηε Γεξόλεζν θαη δίδαμε ζην
NYU Geronisos Field School. Η Καζ. Zoe Kontes από ην Kenyon University επηηεξνύζε ηηο
αλαζθαθέο ελώ ν Jason Ackerman ζρεδίαζε κηα λέα ηζηνζειίδα ησλ αλαζθαθώλ ηεο Γεξνλήζνπ
ε νπνία ζα δεκνζηνπνηεζεί ζύληνκα (www.yeronisos.org).
Η δηεξεύλεζε, ε κειέηε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ‘Ιεξάο Νήζνπ’, πνπ απνηειεί έλα κνλαδηθό
αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κύπξνπ, κε ζρεδόλ 5000 ρξόληα αλζξώπηλεο παξνπζίαο, είλαη δήηεκα
ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηηο κέξεο καο αθνύ ε ππεξβνιηθή νηθνδνκηθή αλάπηπμε ζηελ αθηή ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ Πέγεηαο, εηδηθά ζην αξραίν ιηκάλη Μαλίθη, απεηιεί λα αιινηώζεη ην αξραίν ηνπίν ην
νπνίν παξέκεηλε ηεξό γηα ηνπο Κύπξηνπο από ηε Υαιθνιηζηθή κέρξη ηελ Διιεληζηηθή θαη
Βπδαληηλή πεξίνδν.

Αλαζθαθέο ζηε Γεξόλεζν: Σκήκα γείζνπ

