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Siegfried Ernst Kuss

Γεννήθηκε στις 7-2-1919 στο Margorin

του Posen  

Τελειώνει το σχολείο το 1938

Κατατάσσεται στο στρατό το 1938

1945 παρακολουθεί την Παιδαγωγική

σχολή του Keilhau στο Rudolfstadt

1946 ολοκληρώνει τις σπουδές του και

διορίζεται βοηθός καθηγητή στο Λαϊκό

σχολείο του Rudolfstadt

Προς το τέλος του 1946 ξεκινάει να

εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας του Rudolfstadt



Siegfried Ernst Kuss

Επιµελητής του µουσείου από το

1947-1950

Γνώρισε και παντρεύτηκε την Barbara

µε την οποία αργότερα απέκτησαν 3 

γιους

Το 1950 εγκαταλείπει την τότε

Ανατολική Γερµανία

Το Φθινόπωρο του 1950 φοιτά στην

Τεχνική Σχολή της Καρλσρούης όπου

σπουδάζει Γεωλογία, Ζωολογία και

Βοτανική

Το 1952 µεταπηδά στο Πανεπιστήµιο

της Χαϊδελβέργης όπου και παίρνει το

πτυχίο του



Siegfried Ernst Kuss

Το 1959 ολοκληρώνοντας τη διατριβή

του διορίζεται ως καθηγητής

Παλαιοντολογίας και Ιστορικής

Γεωλογίας στο Ινστιτούτο Γεωλογίας-

Παλαιοντολογίας του Πανεπιστηµίου

Albert Ludwig στο Freiburg

Έως το 1981 οπότε και πήρε πρόωρη

σύνταξη για λόγους υγείας

Απεβίωσε στις 30/12/1993 στο

Freiburg



Η εργασία του στην Κρήτη



Καλό Χωράφι 1963



Καλό Χωράφι 1963







Χαράλαμπος Τσικαλάς



Τα πρώτα χρόνια

�Καλό Χωράφι

�Σταυρός

�Σκαλέτα

�Καθαρό

�Κάτω Ζάκρος

�Παναγιά

�Γρίδα Αυλάκι

�Κουµπές

�Άγιος

Αντώνιος

�Κύθηρα



1967-1970

• 1967 ανασκαφές σε 8 σπήλαια, 
στο ακρωτήριο Μαύρο Μουρί
(Ρέθυμνο),  με πλήθος ελαφιών,  
αλλά και αρκετών ελεφάντων, 
μικροθηλαστικών και πτηνών

• 1968 Καρούμπες (Σητεία), τον
Μέλεκα (Αποκόρωνας)και το
ακρωτήριο Κόρακα (Ρέθυμνο),  
ενώ μεταβαίνει και στην Κάσο





1967-1970

• Στην επόμενη τριετία
σπήλαια του Γερανίου, Ρόδο, 
Κω και Κάρπαθο

• Ασχολείται για πρώτη φορά
με τους παλαιότερους
σχηματισμούς της Κρήτης και
εντοπίζει φουσουλίνες
(τρηματοφόρα) σε στρώματα
του Περμίου στα Ταλέα Όρη
(Μυλοπόταμο).



1974-1978

• θέσεις με σημαντικά
απολιθώματα κροκοδείλων, 
χελώνων, ρινόκερων, 
καμηλοπαρδάλεων κ.α. (12-10 
εκατ. χρόνων) στις Μέλαμπες
και τον Πλακιά και οποίες
αποτελούν την παλαιότερη
χερσαία πανίδα της Κρήτης



1974-1978

• 1974 Γεράνι και τη Ζουρίδα

• 1975 Κάλυμνο και εντοπίζει
απολιθώματα μικροθηλαστικών
του Κατώτερου Πλειστοκαίνου
(1.8–1.5 εκ. χρ.) 

• 1977 Τήλο

• 1978 και μετά, μελέτησε
στρώματα Πέρμιας – Τριαδικής
ηλικίας (300-200 εκατ. χρόνια) 



Οι έρευνες στην Κρήτη



Οι έρευνες στην Κρήτη

• Ως καθηγητής στο Freiburg 14 έτη
επισκέφτηκε την Κρήτη

• Η επιστημονική συνεισφορά του από τις
πλέον σημαντικές

• Από τις πολυετείς έρευνες και
ανασκαφές δημιούργησε μία εξαιρετικά
μεγάλη συλλογή. 

• Μεγάλο μέρος της συλλογής για πολλά
χρόνια αποθηκευμένο στο Ινστιτούτο
Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του
Πανεπιστημίου Albert Ludwig στο
Freiburg



Θέσεις στην Κρήτη



Άλλες θέσεις



Η συλλογή του

• Τμήμα της συλλογής από σπήλαια της
περιοχής του Ρεθύμνου παραδόθηκε
στο Δήμο Ρεθύμνου και αποτέλεσε το
υλικό για το Παλαιοντολογικό
Μουσείο που πρόσφατα
εγκαινιάστηκε

• Η συλλογή του Kuss παρέμεινε στο
Freiburg μέχρι το 1987 οπότε λόγω
έλλειψης πόρων και χώρου
παραχωρήθηκε στο Κρατικό Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας της Καρλσρούης.



Η Συλλογή του Kuss και η
σημασία της

• αποτελείται από
8.200 δείγματα

• Κρήτη και άλλα
νησιά του νοτίου
Αιγαίου

• νάνοι ιπποπόταμοι
της Κύπρου

• ιδιόμορφο
μυρηκαστικό -
Myotragus
balearicus- από τη
Μαγιόρκα



Phanourious minutus



Myotragus balearicus



Μειοκαινικά Δείγματα

• ηλικίας 15-10 εκατ. χρόνων

• Μέλαμπες, Πλακιάς

• τα παλαιότερα χερσαία
απολιθώματα της Κρήτης

• καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, 
χελώνες, κροκόδειλοι κ.ά





Πλειστοκαινικό υλικό

• αποτελεί την κύρια μάζα της συλλογής

• αποτελείται κυρίως από ενδημικές
μορφές ελαφιών από την Κρήτη
(Candiacervus ropalophorus,  C. cretensis
κ.ά.) και την Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο και
Κύθηρα. 

• ενδημικούς μικρόσωμους ελέφαντες
(Elephas creutzburgi), και νάνους
ιπποπόταμους (Hippopotamus creutzburgi) 
της Κρήτης

• οστά από χελώνες και μια πληθώρα
οστών πτηνών και μικρών θηλαστικών









ΤαΤα ελάφιαελάφια

Candiacervus 
rethymniensis

Candiacervus 
ropalophorus

Candiacervus 
ropalophorus

Candiacervus 
ropalophorus

Candiacervus 
cretensis

Cervus 
dorotensis Cervus major











Η επιστροφή της συλλογής



Η επιστροφή της συλλογής



• Η επιστροφή της συλλογής στην Κρήτη
αποτελούσε διακαή πόθο του καθ. Kuss, 
που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει
όσο ζούσε. 

• 15 χρόνια μετά το θάνατό του
καταφέρνουμε όλοι μαζί να κάνουμε το
όνειρό του πραγματικότητα. 

• Η συλλογή του Kuss βρίσκεται στην
Κρήτη, και σύντομα θα εκτεθεί στην
Κρήτη, έτσι όπως ήθελε και ο καθ. Kuss. 





• Η αξία μιας τέτοιας συλλογής είναι
τεράστια. Όλοι οι συμβαλλόμενοι σε
αυτή την προσπάθεια είμαστε
περήφανοι, που καταφέραμε να
πραγματοποιήσουμε το όνειρο του καθ. 
Kuss και να προσφέρουμε στην Ελλάδα, 
την Κρήτη και τους επισκέπτες της
αυτά τα καταπληκτικά δείγματα των
οποίων η έκθεσή τους στον τόπο
προέλευσής τους τα κάνει ακόμα πιο
σημαντικά. 



Barbara Kuss, Rappeneckstraße 2, 
79183 Waldkirch

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Iliopoulos,

für die Einladung zur Eröffnung der Ausstellung der paläontologischen 
Sammlung meines Mannes danke ich herzlich. Leider kann ich an der 
Zeremonie, die in Ihrem Hause stattfindet, aus gesundheitlichen Gründen 
nicht teilnehmen. Ich hoffe aber, im nächsten Jahr, sofern es mein 
Gesundheitszustand erlaubt, auf einen Besuch bei Ihnen. 
Besonders Ihnen, Herr Iliopoulos, möchte ich für Ihr Engagement danken. Ich 
bin überzeugt, daß die Sammlung, die bisher unbeachtet war, bei Ihnen in 
sehr guten Händen ist. 
Das Bestreben meines Mannes war zeitlebens, daß diese Sammlung den Weg 
zurück nach Kreta findet. Leider waren seine mehrmaligen Bemühungen an 
dem Fehlen passender Räumlichkeiten in Rethymnon gescheitert.
Für Ihre Ausstellung wünsche ich guten Erfolg.

Mit besten Grüße,
Barbara Kuss



Ευχαριστίες

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καρλσρούης

• Dino Frey

• διευθυντή του Μουσείου Prof. Dr. Norbert 
Lenz

• Wolfgang Munk

• Heinz Eikamp

• κ. Barbara Kuss

• Δρ. Jens Franzen και καθ. Martin Sander



Ευχαριστίες

• Χαράλαμπο Φασσουλά

• Κατερίνα Βαρδηνογιάννη

• Βίκυ Εσερίδου

• Αποστόλη Τριχά

• Άννα Ράντος

• Όλγα Τζορτζακάκη

• Γιωργία Παπαδοκωστάκη

• Μαρία Τζάτζη

• Μανώλη Παπαδημητράκη

• Μεταφορική εταιρεία Μινώταυρος


