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  Σε αυτό το τεύχος 

Η επιτυχία που έχει η σελίδα μας στο Facebook 

και το γεγονός ότι οι ανασκαφές στο Σίσι έχουν 

αποκτήσει πολλούς φίλους και υποστηρικτές 

τα τελευταία 8 χρόνια μάς οδήγησαν στην 

απόφαση να ξεκινήσουμε την έκδοση ενός 

δελτίου που θα σας κρατά ενήμερους σχετικά 

με το έργο, τις νέες ανακαλύψεις, τη 

διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων και το 

όνειρό μας να μετατρέψουμε το παλαιό 

σχολείο στο γειτονικό χωριό Βραχάσι σε 

ερευνητικό και πολιτιστικό κέντρο. Επίσης, 

μέσω αυτού του ενημερωτικού δελτίου 

εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες προς 

όλους τους χορηγούς και μελλοντικούς 

δωρητές μας, αλλά και προς όλους όσοι έχουν 

εργαστεί σκληρά στη σκόνη και τον ήλιο για 

την επιτυχία του έργου.  

Η ερευνητική περίοδος του 2015  

Η ερευνητική περίοδος του 2015, που ξεκίνησε στις 

29 Ιουνίου και διήρκεσε 6 εβδομάδες, 

ακολουθούμενη από μία εβδομάδα προετοιμασίας 

των υλικών για μεταφορά στις αποθήκες, υπήρξε 

πολύ επιτυχής. Περισσότεροι από 60 ειδικοί 

επιστήμονες και φοιτητές από διάφορες χώρες, 

καθώς και δεκάδες εντόπιοι εργάτες και 

συντηρητές συνεργάστηκαν σε ένα θαυμάσιο 

κλίμα.  

Εργασίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις ζώνες 

4 και 6 των προηγούμενων ανασκαφών. Ο 

Quentin Letesson επικεντρώθηκε στην αυλή του 

μεγάλου Κτηρίου του 13ου  αι. π.Χ. στην κορυφή 

του λόφου (ζώνη 4). Εικάζαμε ότι αυτή η αυλή 

στην πραγματικότητα αποτελούσε το 

ισοπεδωμένο στρώμα καταστροφής ενός 

πρωιμότερου κτηρίου, κατεστραμμένου από 

φωτιά κατά την Ύστερη Μινωική ΙΒ περίοδο. 

Πράγματι, ανακαλύψαμε αρκετές αποθέσεις με 

αγγεία και μεγάλα ωοειδή υφαντικά βάρη κατά 

χώραν. Εδώ ανακαλύφθηκε, επίσης, ένας 

θαυμάσιος σφραγιδόλιθος, ο πρώτος που βρέθηκε 

στο χώρο, από τη Μαρία Αναστασιάδου, την ειδική 

στις σφραγίδες! Οι δοκιμαστικές τομές του 

Quentin απέδωσαν αρκετά ακόμα πρωιμότερα 

στρώματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης, 

αλλά είναι σαφές ότι η κορυφή του λόφου 

κατοικούνταν από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. 

Εκτεταμένα λείψανα της ίδιας περιόδου, 

παραδόξως καλά διατηρημένα, βρέθηκαν επίσης 

στο ανώτερο άνδηρο άνωθεν της ζώνης 6, στα 

νοτιοανατολικά της κορυφής του λόφου, στο 

σημείο όπου την έρευνα διεύθυνε η Sylviane 

Déderix. Η παρουσία τους αποτελεί μία 

αρχαιολογική πρόκληση, καθώς εντοπίστηκαν σε 

υψηλότερο στρώμα σε σχέση με το κτήριο με την 

κεντρική αυλή στα ανατολικά, το οποίο 

χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ., δηλ. σχεδόν 1.000 

χρόνια αργότερα. Το εν λόγω 

κτήριο με την κεντρική αυλή 

ήταν, οπωσδήποτε, η 

μεγαλύτερη έκπληξη από όλες 

και εδώ μπορούμε να 

παραθέσουμε το δελτίο Τύπου 

που εκδόθηκε για την 

περίσταση (σελίδα 2). 
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Η ΟΜΑΔΑ 

Μέλη της ομάδας του Σισίου του 2015 (G. McGuire) 

Αρχαιολογική έρευνα στο Σίσι 
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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015, η 

Βελγική Σχολή Αθηνών με μία ομάδα από το 

Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν Λα Νεβ 

(Université catholique de Louvain-la-Neuve) υπό τη 

διεύθυνση του Καθ. J. Driessen πραγματοποίησε 

το πρώτο μέρος ενός νέου πενταετούς 

προγράμματος ανασκαφικών ερευνών στη θέση 

Μπούφος στο Σίσι, στα βόρεια παράλια της Κρήτης 

(Ελλάδα). Εκτός από τις δοκιμαστικές τομές που 

πραγματοποιήθηκαν για να αποσαφηνιστεί η 

πρωιμότερη ιστορία του χώρου, ο οποίος 

ερευνάται ήδη από το 2007, οι ανασκαφές 

επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του 

συγκροτήματος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

(16ος αι. π.Χ.), του οποίου κάποια στοιχεία ήδη 

ορατά από την ερευνητική περίοδο του 2011, 

επέτρεπαν την υπόθεση ότι πρόκειται για κτήριο 

με κεντρική αυλή. 

Στη θέση μίας ορθογώνιας αυλής περιβαλλόμενης 

από πτέρυγες, αποκαλύφθηκε μέρος μίας μεγάλης 

τραπεζοειδούς αυλής, έκτασης 250 τ.μ. 

κατασκευασμένης από καλής ποιότητας λευκό 

κονίαμα, με τρεις πτέρυγες (ανατολική, βόρεια, 

δυτική) καθεμιά από τις οποίες έχει ελαφρώς 

αποκλίνοντα προσανατολισμό.  

Η μνημειακή πρόσοψη αυτής της αυλής, στα 

δυτικά, έχει κατασκευαστεί στο κατώτερο τμήμα 

από μεγάλους πελεκητούς λίθους από 

ασβεστόλιθο πάνω στον οποίο σώζεται εν μέρει 

ένα δεύτερο τμήμα ξεστής λιθοδομίας από 

ψαμμίτη. Ένα δωμάτιο, με επιμελημένα 

επιστρωμένο κονίαμα στο δάπεδο και στους 

τοίχους καθώς και με εγκαταστάσεις από κονίαμα, 

ήρθε στο φως με προσανατολισμό τον άξονα 

Βορράς-Νότος της αυλής, δίπλα από μία σειρά 

αναβαθμών ξεστής λιθοδομίας από ψαμμίτη που 

καταλήγει σε ένα άνδηρο. Τόσο το δωμάτιο όσο 

και οι αναβαθμοί είχαν κτιστεί αντιστηριζόμενοι σε 

ένα τοίχο του ανδήρου που χρονολογείται στην 

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (περ. 2.500 π.Χ.) και 

διαμορφώνουν ένα είδος στοάς (λότζια) που 

οδηγεί στην αυλή. 

Δωμάτια με κονιάματα καθαρίστηκαν στη δυτική 

και βόρεια πτέρυγα. Εκείνο της βόρειας πτέρυγας 

δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, λόγω της 

διάβρωσης και της σύγχρονης αγρο-καλλιέργειας, 

αλλά περιλαμβάνει διπλή κλίμακα, ένα μακρύ 

διάδρομο και ένα δωμάτιο στο οποίο σώζεται η 

επίστρωση του δαπέδου με κεραμικές πλάκες και 

μία βάση κίονα. 

Ερευνήθηκε επίσης μία μικρή μνημειακή 

κατασκευή, στα νότιο-δυτικά του συγκροτήματος, 

η οποία πιθανόν σχετιζόταν με την άντληση 

ύδατος. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με εκείνα 

που βρέθηκαν το 2011 (ένα κτήριο κατά μήκος της 

ανατολικής πρόσοψης της αυλής, ένας κέρνος που 

βρέθηκε δίπλα σε μία είσοδο από την αυλή και ένα 

έδρανο κατά μήκος της βόρειας πλευράς της αυλής 

με τεχνητές κοιλότητες), επιτρέπουν την ταύτιση 

ολόκληρου του συγκροτήματος ως κτήριο με 

κεντρική αυλή έκτασης περ. 900 τ.μ., το οποίο 

εγκαταλείφθηκε κατά την πρώιμη φάση της 

Ύστερης Μινωικής ΙΑ περιόδου (16ος αι. π.Χ.).  

Η ιδιότυπη κάτοψη του συγκροτήματος 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της σκόπιμης 

ενσωμάτωσης κατασκευών της Πρώιμης Εποχής 

του Χαλκού, αλλά και της ανωφέρειας του 

φυσικού βράχου, εντός του μεταγενεστέρου 

κτηρίου. 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ  

Πλάγια λήψη (από τα νότια) του κτηρίου με 

κεντρική αυλή στο Σίσι (N. Kress) 

 

 

Στο τέλος της ερευνητικής περιόδου ο Jan 

έδωσε διάλεξη σε 300 άτομα στον προαύλιο 

χώρο του παλαιού σχολείου στο Βραχάσι. Η 

βραδιά ήταν πολύ ευχάριστη και το γεγονός 

ότι πραγματοποιήθηκε στη σκιά του 

παλαιού σχολείου –τον καθαρισμό του 

οποίου ανέλαβαν για την περίσταση οι 

κάτοικοι του Βραχασίου–την έκανε 

ιδιαιτέρως απολαυστική. Τη διάλεξη 

προλόγισε ο καθηγητής του σχολείου, ο 

οποίος είπε ότι ο Jan θα πρέπει εφεξής να 

αποκαλείται Γιάννης Ντρισενάκης… 
 

ΒΡΑΧΑΣΙ   

Διάλεξη για την ερευνητική περίοδο του 2015 

στο Παλαιό Σχολείο του Βραχασίου (F. 

Gaignerot & G. McGuire) 

  

$ελτίο Τύπου 

$ιάλεξη στο Βραχάσι 
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Το φθινόπωρο ο νέος δικηγόρος μας στην 

Αθήνα Νίκος Νατσούλης και ο Πάνος 

Ιωσήφ, ο εν Αθήναις γενικός γραμματέας 

μας, ήρθαν στην Κρήτη και γνωρίσαμε τον 

δήμαρχο του Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη 

Ζερβό και τον δικηγόρο του δήμου Γιώργο 

Μακράκη, προκειμένου να συζητήσουμε 

για την οριστική μεταφορά του παλαιού 

σχολείου. Έχουμε πολλές ελπίδες ότι αυτό 

το ζήτημα θα διευθετηθεί τελικώς. Στα τέλη 

Νοεμβρίου ήρθαν από την Κρήτη στην 

Αθήνα οι Rosemarie και Gavin McGuire και 

από το Βέλγιο ο Jan για τα επίσημα εγκαίνια 

των νέων γραφείων της Βελγικής Σχολής 

Αθηνών στην οδό Μακρή 11, με την έκθεση 

«Ζωγραφίζοντας το… Κεφάλι» με έργα της 

Rosemarie εμπνευσμένα από τις ανασκαφές 

του Σισίου.   

Η βραδιά στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. 

Παρέστη και ο νέος μας πρέσβης L. Liebaut, 

ενώ η έκθεση διήρκεσε έως τον Ιανουάριο 

του 2016. 

 

 

Γίνετε δωρητές 
Μολονότι μας προσφέρεται συνεχής αρωγή 

από το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας, 

το Université catholique, το FNRS, τη 

Βελγική Σχολή Αθηνών και το Fédération 

Wallonie-Bruxelles, το κόστος της 

ανασκαφής και της μελέτης υπερβαίνει 

κατά πολύ τις επιχορηγήσεις  που 

λαμβάνουμε ετησίως. Για αυτόν τον λόγο 

εκτιμούμε ιδιαιτέρως κάθε οικονομική 

βοήθεια που μπορεί να μας δοθεί. Τα 

χρήματα διατίθενται για πληρωμές 

εργατών, συντηρητών και ειδικών 

επιστημόνων, στέγαση φοιτητών, 

αποθήκευση και εξοπλισμό. Παράκλησή 

μας: να μας ενισχύσετε και πάλι! Οι 

δωρητές από την Ευρώπη μπορούν να 

στέλνουν τις προσφορές τους στον 

λογαριασμό του Fondation Louvain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2015 το Έργο 

στο Σίσι έλαβε το βραβείο του Andante 

Travels Archaeology, μία καλή αναγνώριση 

της σημασίας που έχει η εργασία μας για τη 

δημιουργία ενός εν δυνάμει τουριστικού 

προορισμού. 

 

 

IBAN: BE29 2710 3664 0164,  

SWIFT/BIC: GEBABEBB 

 

ή μέσω paypal στο σύνδεσμο 

https://www.uclouvain.be/474671.html. 

Παρακαλούμε να αναφέρετε ως 

αιτιολογία: Sissi Project. 

 

Οι δωρητές από την Αμερική μπορούν να 

στέλνουν επιταγή στην Dr. Karen Vellucci, 

INSTAP, 2133 Arch St. 

Suite 300 

Philadelphia, PA 19103 USA 

instap@hotmail.com 

http://www.aegeanprehistory.net/  

επίσης με αιτιολογία Sissi Project.  

 

Όλες οι προσφορές εκπίπτουν από τη 

φορολογία.   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ  

Δωμάτιο με επίστρωση δαπέδου με λίθινες 

πλάκες και μνημειώδης κλίμακα που έχει 

καταρρεύσει στο Σίσι (J. Driessen) 

 

Επιπλέον, λάβαμε μία μικρή επιχορήγηση 

από το Hondius Foundation. 

Ο στόχος μας για το 2016 είναι η συνέχιση 

της ανασκαφής στην περιοχή μεταξύ της 

ζώνης 4 (ή Κτήριο CD) και του 

νοτιοανατολικού ανδήρου του λόφου υπό 

τη διεύθυνση του Quentin, ενώ ο Simon 

Jusseret θα επιχειρήσει να καθαρίσει την 

κεντρική αυλή και τη δυτική πτέρυγα του 

κτηρίου τελετουργιών. Η Sylviane θα 

συνεχίσει επίσης την ανασκαφή της στο 

ανώτερο άνδηρο. Επιπλέον, καλώς εχόντων 

των πραγμάτων, μία νέα ομάδα υπό τη 

διεύθυνση της Thérèse Claeys, νέου μέλους 

του ιδρύματος Aegis, και με τη συνεργασία 

της Ophélie Mouthuy, νέου επίδοξου μέλους 

του Εθνικού ιδρύματος ερευνών του 

Βελγίου (FNRS), θα διερευνήσει τη ζώνη 

βορείως του Κτηρίου CD όπου αναμένουμε 

να ανακαλύψουμε ένα συγκρότημα 

Πρωτοανακτορικής εποχής ή Μέσης Εποχής 

του Χαλκού. 

Πρόκειται να είναι ένα συναρπαστικό 

καλοκαίρι, γι’ αυτό γίνετε και εσείς μέρος 

αυτής της εμπειρίας, αν μπορείτε! 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

Το έργο της μετατροπής του παλαιού 

σχολείου στο χωριό Βραχάσι σε ερευνητικό 
και πολιτιστικό κέντρο (Γ. Κρεμμυδιώτη) 

 

 
 

 

 

Μετά το καλοκαίρι 

ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.SARPEDON.BE ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: SISSI EXACAVATIONS! 
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