
Η 9η ανασκαφική περίοδος στο Κεφάλι του Αγίου Αντωνίου στο Σίσι διεξάχθηκε από

τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 4 Αυγούστου του 2018. Μολονότι εργαζόμαστε υπό την αιγίδα

της Βελγικής Σχολής Αθηνών, οι εργασίες μας διεξάγονται κυρίως από ερευνητές

που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCLouvain), σε συνεργασία με

ακαδημαϊκούς από αρκετά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η ομάδα του 2018 ήταν ακόμα

μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, καθώς συμμετείχαν σε αυτή πάνω από 120

άτομα σε μια –από κάθε άποψη– μεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια. Εκτός από τους

Βέλγους φοιτητές (από τα πανεπιστήμια της Λουβαίν αλλά και της Γάνδης, της Λιέγης

και της Ναμύρ) και τη γαλλική ομάδα ανθρωπολόγων (από το Πανεπιστήμιο Aix-

Marseille), συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και φοιτητές εθελοντές από τα πανεπιστήμια

της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Αθήνας και της Κρήτης καθώς και το πιστό

εργατικό μας δυναμικό από τα χωριά του Βραχασίου και του Σισίου και μερικοί

επιπλέον εργάτες από την περιοχή του Καβουσίου και του Παλαίκαστρου. Είναι

πάντοτε μεγάλη μας χαρά να ευχαριστήσουμε το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (ΕΦΑΛΑΣ) για τη βοήθεια που μας προσέφεραν

και ιδιαίτερα την κα. Χ. Σοφιανού, την κα. Β. Ζωγραφάκη, την κα. Α. Παπαδέα και

την κα. Κ. Ζερβάκη καθώς και τον εκπρόσωπό τους στο πεδίο, τον κ. Ν. Θάνο.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟ 2018

Ιανουάριος 2019

Jan Driessen 
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Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας:

www.sarpedon.be
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Φανταστείτε να περπατάτε σε ένα

όμορφο πλακόστρωτο στενό δρόμο στον

οποίο δεν έχει πατήσει κανείς το πόδι

του για 3500 χρόνια… Ο ενθουσιασμός

της ξαφνικής συνειδητοποίησης ότι,

αφότου έχουμε βρει ένα εντυπωσιακό

δυτικό πέρασμα εισόδου που οδηγεί

απευθείας στην αυλή κατά τη διάρκεια

της ανασκαφής του 2017, ένα χρόνο

αργότερα, αποκαλύψαμε ένα ακόμη

εντυπωσιακότερο και πλατύτερο

πέρασμα, το οποίο κατέληγε στην αυλή

από τον βορρά. Το μοναδικό αυτό εύρημα

μας έκανε να αναρωτηθούμε εάν αυτά τα

δύο περάσματα μπορεί να σχετίζονταν

με τον παρόμοιας κατασκευής δρόμο,

ο οποίος εντοπίστηκε στην κορυφή

του λόφου δίπλα από το Κτήριο CD.

Ακόμα, η αποκάλυψη του Βόρειου

Περάσματος Εισόδου στο Κτήριο με

την Κεντρική Αυλή έχει συνδράμει

στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου

του συμπλέγματος όταν καταλάβαμε

ότι υπήρχε και μια ακόμα δίοδος

πρόσβασης από τα ανατολικά, η οποία

είχε σφραγιστεί. Επιπλέον, υπάρχει

ένα πρόσθετο σύστημα πρόσβασης

από τα νότια. Το Αύλειο Κέντρο –

καθώς για κάτι τέτοιο πρόκειται –

όταν κατασκευάστηκε αρχικά, ήταν

πολύ διαπερατό, επιτρέποντας στους

μη ένοικους να εισέρχονται γρήγορα

στην αυλή. Κατά τη διάρκεια της

ανασκαφής του 2018, έπειτα από πάνω

από πέντε χρόνια, καταφέραμε τελικά

να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή

της αυλής. Στα νότια στηρίζεται από

έναν μεγάλου μεγέθους αναλημματικό

τοίχο. ‘Έχουμε ολοκληρώσει σε μεγάλο

βαθμό τις εργασίες στην Ανατολική,

τη Δυτική και τη Βορειοανατολική

Πτέρυγα, με ενδιαφέροντα, κυρίως

στρωματογραφικά, αποτελέσματα.

Ωστόσο είναι απαραίτητο να γίνουν

περισσότερες δοκιμαστικές τομές την

επόμενη ανασκαφική περίοδο, η οποία

θα είναι και η τελευταία.

Επιπλέον, έγινε σημαντική πρόοδος στο

νεκροταφείο, όπου μπορούμε σχεδόν να

διακρίνουμε το τέλος της ανασκαφής

της μεγάλου μεγέθους απόθεσης οστών

στο Ταφικό Κτήριο 9Α. Αποτελεί

ωστόσο μια κουραστική εργασία: οι

ανθρωπολόγοι είναι υποχρεωμένοι

να κάθονται μπρούμυτα για ώρες

προκειμένου να καταγραφούν με

λεπτομέρεια και να ανασκαφούν πάνω

από 2000 ανθρώπινα οστά… Επίσης,

ανέσκαψαν αρκετές ακόμα πιθοταφές.

Όλες οι πιθοταφές χρονολογούνται

πιθανά στη Μεσομινωική ΙΙ και έχουν

παρεισφρήσει, καθώς αποτελούν

λάκκους που σκάφτηκαν στους

προγενέστερους τάφους με μορφή

οικίας προκαλώντας έτσι μια σημαντική

μεταβολή. Έπειτα από τη διασκόπηση με

γεωραντάρ, ανασκάπτουμε από το 2017

το άνδηρο κάτω από το ανατολικό τμήμα

του νεκροταφείου, το οποίο βρίσκεται

λιγότερο από πενήντα μέτρα μακριά από

τη νεοανακτορική οικιστικού χαρακτήρα

συνοικία. Σε αυτό το σημείο, φαίνεται

ότι αποτελεί ένα απομονωμένο κτήριο,

με μέγεθος λιγότερο από 10 επί 10

μέτρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχετικά

βέβαιοι ότι το μικρό αυτό κτήριο,

παρά το γεγονός ότι χρονολογείται

στη Νεοανακτορική περίοδο, αποτελεί

επίσης ένα ταφικό οικοδόμημα, το οποίο

μέχρι τώρα αποτελεί ένα πολύ σπάνιο

εύρημα στο νησί. Το κτήριο περιβάλλεται

από ανοικτές αυλές όπου έχουν βρεθεί

διαδοχικά βοτσαλωτά δάπεδα, κάθε

ένα από τα οποία φέρει αποθέσεις

νεοανακτορικής κεραμικής, συχνά

αρκετά σπασμένης, πιθανά κατάλοιπα

ταφικών γευμάτων, όπως συμβαίνει και

στην περίπτωση του προανακτορικού

και πρωτοανακτορικού νεκροταφείου.

Επίσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος

στο μεσαίο άνδηρο, το οποίο βρίσκεται

βόρεια του Κτηρίου CD. Το παράξενο σε

αυτή την περίπτωση είναι ότι η κατοίκηση

στο άνδηρο παρουσιάζει αρκετή ποικιλία

τόσο όσο αφορά την χρονολόγηση όσο

και το είδος των οικοδομημάτων. Το

ανατολικό τμήμα του ανδήρου είναι και

πάλι τελείως διαφορετικό και διατηρεί

ίχνη νεοανακτορικής κατοίκησης με

αποθέσεις κεραμικής καλής ποιότητας

και ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές

λεπτομέρειες. Η κεραμική φαίνεται ότι

ανήκει στο τέλος της περιόδου αυτής και

μπορεί να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο

μεταξύ της κοινής Υστερομινωικής

ΙΒ και της περισσότερο κνωσιακής

έμπνευσης Υστερομινωικής ΙΙ. Η έρευνα

προφανώς συνεχίζεται.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ  ΚΑΙ      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Η ομάδα στερέωσης της θέσης υπό τη

διεύθυνση του Μανόλη Κασωτάκη έπαιξε για

άλλη μια φορά σημαντικό ρόλο στερεώνοντας

γρήγορα και με ασφάλεια τα ιστάμενα

κατάλοιπα. Η δουλειά τους επικεντρώθηκε

στη Ζώνη 2, τη Νεοανακτορική Συνοικία

και σε διαφορετικούς τοίχους του Κτηρίου

με την Κεντρική Αυλή. Εγκαταστάθηκαν

ορισμένα διαχωριστικά τοιχία για την

απομάκρυνση του νερού στο νεκροταφείο.

Το πλεονέκτημα είναι ότι η πρόσοψη

είναι τώρα πλήρως ορατή, παρέχοντας

μια καλή θέα της Δυτικής Πτέρυγας και

ειδικά του μικρού τελετουργικού χώρου

στη βορειοδυτική γωνία. Σταδιακά, η θέση

γίνεται όλο και πιο παρουσιάσιμη και,

παρά τις αντίξοες συνθήκες το χειμώνα, –το

νεκροταφείο δέχεται συνεχώς τον ψεκασμό

των κυμάτων– οι τοιχοποιία αντιστέκεται

θαυμάσια. Στην αποθήκη, η Πέπη Σαριδάκη,

με τη βοήθεια της Αθηνάς Κρητικού και της

Ιωάννας Καναβάκη σημείωσαν τεράστια

πρόοδο στη συντήρηση των κινητών

ευρημάτων. Μια πρόσθετη χρηματοδότηση

από το ΙΝΣΤΑΠ για τα γύψινα επιχρίσματα

επέτρεψε επίσης στην ειδικό Nikki Pareja

να προχωρήσει σημαντικά την έρευνά

της και αναγνωρίστηκαν πολλά γραπτά

θραύσματα.

Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
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Μεταξύ των πολλών συγγενών, των

φίλων και των συναδέλφων που

έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να

έρθουν, το καλοκαίρι που πέρασε είχα

την τύχη να γιορτάσω τα 60α μου

γενέθλια στο χωριό του Βραχασίου,

μια στιγμή μεγάλης χαράς. 130 άτομα

συμμετείχαν σε μια βραδιά κρητικού

χορού, μουσικής και φαγητού, ενώ

τα όζα μας τα πρόσφεραν οι βοσκοί

φίλοι μας. Το ίδιο επαναλήφθηκε λίγο

αργότερα και στο πάρτι για το τέλος

της ανασκαφής κατά τη διάρκεια

του οποίου ο τοπογράφος-πιλότος-

πολυμήχανος Nicolas Kress (γνωστός

και ως Leo) έλαβε τον τιμητικό χρυσό

διπλό πέλεκυ (και ένα μπουκάλι του

αγαπημένου του ουίσκι) (φωτογραφία).

Κλείσαμε την ανασκαφική περίοδο με

ένα πάρτι στο δρόμο στο Kera bar στο

Σίσι, το οποίο είχε την ευγένεια να μας

κάνει η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.

Πολλοί ντόπιοι φίλοι μας συμμετείχαν

σε αυτές τις εκδηλώσεις…

Εκτός από την τηλεοπτική κάλυψη από

το Κρήτη TV) και το ενδιαφέρον που

μας έδειξε ο τοπικός τύπος (Ανατολή),

οργανώσαμε κάθε εβδομάδα μια ώρα

ανοιχτής ανασκαφής τις Τετάρτες,

χάρη στη συνεργασία της ΕΦΑΛΑΣ.

Αρκετοί ήταν τόσο οι ντόπιοι όσο και οι

τουρίστες οι οποίοι ήρθαν να δουν τους

αρχαιολόγους επί τω έργω και ο ντόπιος

φωτογράφος-τεχνίτης-αρχαιολόγος

μας Gavin McGuire παρείχε επιδέξια

πληροφορίες σε όσους επιθυμούσαν να

μάθουν τι κάνουμε και τι βρίσκουμε.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών

δραστηριοτήτων του Συλλόγου

Βραχασίου, έγινε μια έκθεση με το

φωτογραφικό έργο του Gavin McGuire

στο Παλιό Σχολείο του Βραχασίου.

Αυτή τη χρονιά, στους επισκέπτες,

εκτός από τους συνηθισμένους,

συμπεριλήφθηκαν o V. Blondel

(πρύτανης του Πανεπιστημίου της

Λουβαίν), το ζεύγος της Α.Ε. κ. L.

Liebaut (πρέσβης του Βελγίου), και

ο Δρ Malcolm Wiener, μακροχρόνιος

χορηγός μας και ιδρυτικό μέλος του

ΙΝΣΤΑΠ.

Ωστόσο το καλοκαίρι αυτό έφερε

και μεγάλη λύπη… ιδιαίτερα για

τις οικογένειες στην Αττική που

καταστράφηκαν από τις μεγάλες

πυρκαγιές. Μαζί με τους φίλους

αρχαιολόγους από την ομάδα του

Αναβλόχου, οργανώσαμε τη συλλογή

χρημάτων για τους πληγέντες και

συνεισφέραμε 500€. Κλείνω αυτό

το newsletter με μια σκέψη για τη Jo

Cutler, η οποία έφυγε από τη ζωή τον

Ιανουάριο του 2018… Μας λείπει

πολύ.

Η ατρόμητη ομάδα της

επιφανειακής έρευνας του 2018

κάλυψε σημαντικό έδαφος και

εντόπισε ενδιαφέροντα στοιχεία

ποικίλων μορφών σχετικά με τη

μεγάλης διάρκειας κατοίκηση

στη λεκάνη του Σισίου. Σε

αυτά συγκαταλέγονται ταπεινές

συγκεντρώσεις φολίδων οψιανού,

ένα εγκαταλελειμμένο ιερό και ένα

κρησφύγετο του Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου. Πρώτα, κάλυψαν το

Κρέμασμα, ένα υψίπεδο δυτικά

της θέσης όπου κατά τη διάρκεια

παλαιότερων εξερευνήσεων

είχαν εντοπιστεί ορισμένες

λατρευτικές ενδείξεις. Έπειτα,

η ομάδα εστίασε στην περιοχή

νότια του λόφου, όπου εντόπισαν

μινωικά και μεταγενέστερα

στοιχεία σε δεκάδες σημεία.

Σταδιακά μαθαίνουμε

περισσότερα για τη διαχρονική

κατοίκηση της περιοχής.

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Καθώς είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς «όχι» σε ένα φοιτητή

που ζητάει να συμμετέχει στην ανασκαφή στο Σίσι, κάνουμε ό,τι

καλύτερο μπορούμε ώστε να τους διδάξουμε όσο περισσότερα

γίνεται σχετικά με τις ορθές πρακτικές στην αρχαιολογία. Κατά

τη διάρκεια των χρόνων έχουμε συνθέσει ένα εγχειρίδιο πεδίου

ή πρωτόκολλο σχεδόν 100 σελίδων όπου επεξηγείται το σύστημά

μας. Οι φοιτητές μας πρέπει να το ξέρουν απ’ έξω! Ωστόσο, ο

μεγάλος αριθμός των διαθέσιμων φοιτητών καθιστά δύσκολη

την απασχόλησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς

η αποθήκη μας δεν είναι αρκετά μεγάλη. Από το περασμένο

καλοκαίρι, οργανώνουμε ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων της θέσης

και απογευματινών διαλέξεων κατά τη διάρκεια των οποίων ένας

από τους ειδικούς της ομάδας επεξηγεί στους φοιτητές και το κοινό

που μπορεί να ενδιαφέρεται, διάφορα θέματα που σχετίζονται

με τις εργασίες μας. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται η

επίσκεψη θέσεων (Σίσι, Μάλια, Ανάβλοχος), η διδασκαλία του

σχεδίου, βασικές αρχές της τοπογραφίας ή της φωτογραφίας,

καθώς επίσης και διαλέξεις σχετικά με τη μινωική διοίκηση, τα

τριπτά εργαλεία, τους σφραγιδόλιθους ή το ταφικό τοπίο. Οι

φοιτητές παίρνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης και με αυτό τον

τρόπο, μπορεί να πάρουν μαζί τους εκτός από τις πρακτικές γνώσεις

και ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει. Ο

τοπικός πολιτιστικός σύλλογος του Σισίου είχε την ευγένεια να

μας παρέχει την αίθουσα χορού και τον προβολέα τους.

Επίσης, οι βασίλισσες της αποθήκης μας, η Charlotte Langohr, η

Ilaria Caloi και η Ηρώ Μαθιουδάκη, ξεκίνησαν τη διοργάνωση

ενός πρακτικού σεμιναρίου μινωικής κεραμικής στην αποθήκη

του Σισίου, όπου δεκάδες ειδικοί από όλο το νησί αντάλλαξαν

απόψεις σχετικά τα κεραμικά στυλ και τις κεραμικές ακολουθίες.

Αξίζει να επαναληφθεί…

© N. Kress



ΔΩΡΕΕΣ
Δωρεές από την Ευρώπη μπορούν να

αποσταλούν στο λογαριασμό του Ιδρύματος της

Λουβαίν 

IBAN : BE29 2710 3664 0164

BIC : GEBABEBB

 Είτε σε αυτόν της Βελγικής Σχολής Αθηνώνs

IBAN: GR05 0140 1280 1280 0200 2003 193

BIC: CRBAGRAA

Δωρεές από την Αμερική μπορούν να γίνουν

μέσω επιταγής στο Ινστιτούτο Αιγαιακής

Προϊστορίας (INSTAP) Δρ. Karen Vellucci (www.

aegeanprehistory.net)

Μην ξεχάσετε να αναφέρετε: Sissi Project

Περισσότερες πληροφορίες : sarpedon.be/donate

Η ανασκαφή, η μελέτη και η δημοσίευση δεν θα ήταν δυνατές εάν δεν υπήρχε μια σπουδαία ομάδα στην οποία μπορείς να

βασιστείς –η οποία σίγουρα υπάρχει– καθώς και με τη συνεχή στήριξη από το ίδρυμα προέλευσής μας και άλλους χορηγούς.

Μέρος της υπερηφάνειας ανήκει και στο Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (ΙΝΣΤΑΠ), το οποίο, από την σύλληψη του

ανασκαφικού προγράμματος του Σισίου, έχει υπάρξει γενναιόδωρο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, ωφεληθήκαμε σημαντικά

από τη χρηματοδότηση της Κλασικής Βιβλιοθήκης Loeb και από το ARC ‘A World in Crisis’ εκτός από την Περιφέρεια

Βαλλωνίας-Βρυξελών και το FNRS. Ευχαριστούμε, επίσης, για την οικονομική τους βοήθεια το Ίδρυμα της οικογένειας

Rust, την οικογένεια Henry και Bell Davis, τη Βελγική Σχολή Αθηνών (και ιδιαίτερα τον Π. Ιωσήφ και τον Α. Παπαδάκη)

καθώς και τον κ. J.-M. Van der Hoeven, ο οποίος όχι μόνο μας βοήθησε οικονομικά, αλλά υπήρξε επίσης σημαντικός

υποστηρικτής του προγράμματος.

Για άλλη μια φορά δεχτήκαμε σημαντική βοήθεια από την εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων Motorplan, από τον κ. Κ.

Μπαγορδάκη (Supermarket Φαιστός), τον κ. και την κα. G. McGuire, τον κ. Γ. Ζερβό (Φρονιμάκης-Peugeot), τον κ.

Χ. Μαμελούκο, την οικογένεια Δ. Δινέρη, το προσωπικό του Kera Bar, του Coba Bar & Beach Bar και τους πολλούς

ντόπιους φίλους μας από τα χωριά του Σισίου και του Βραχασίου. Ευχαριστούμε, επίσης, τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και

τον διευθυντή της, τον καθ. A. Farnoux, ο οποίος έθεσε στη διάθεση μας την κα. Κυβερνητάκη, τον Δρ. T. Brogan από το

INSTAPEC, τον κ. Χ. Παπανικολόπουλο, τον κ. Β. Μηλαθανιάκη και τον κ. Ν. Τερζάκη.

Τέλος, αξίζει να επαναλάβουμε ότι το 2018 δημοσιεύτηκε ο τέταρτος

μας τόμος προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της ανασκαφής με τον τίτλο

Aegis 13. Ο τόμος (353 σελίδων) παρουσιάζει λεπτομερώς τα ευρήματα

των ανασκαφών του 2015 και του 2016… Τη στιγμή που γράφονται

αυτές οι γραμμές, γράφουμε τον πέμπτο τόμο. Ως συνήθως, μπορείτε να

παραγγείλετε τον τόμο μέσω του i6doc… Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς

να βρει μια σύντομη παρουσίαση του τελετουργικού κτηρίου στο Σίσι

στην ιστοσελίδα https://12iccs.proceedings.gr.

Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στην ομάδα μας στο Facebook με

τίτλο ‘Sissi Excavations’, η οποία αριθμεί πάνω από 1300 μέλη, για να

παραμένετε ενήμεροι ή στην ιστοσελίδα μας www.sarpedon.be, η οποία

έχει τώρα μεταφραστεί στα ελληνικά χάρη στη Δανάη Θεοδωράκη.

Διαλέξεις σχετικά με το Σίσι δόθηκαν στο Μουσείο των Βρυξελλών

(Δεκέμβριος 2018), στην Αθήνα και τη Λαμία (Μάιος 2018), στη

Λουβαίν-λα-Νεβ (Μάρτιος 2018), στο Σαρλερουά (Φεβρουάριος 2018),

στη Βοστώνη και τη Βιέννη (Ιανουάριος 2018).
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