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ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ*

Πρόσφατα ευρήματα στον Πετρά Σητείας. 
Οι ανασκαφές του 21ου αιώνα

Ι. Εισαγωγή
Η ανασκαφή του Πετρά Σητείας, που ξεκίνησε το 1985, παρουσιά-
σθηκε για πρώτη φορά στο 6ο  διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο του 
1986 (Τσιποπούλου 1990). Περισσότερο από 20 χρόνια αργότερα, 
ένα τμήμα της μινωικής πόλης, καθώς και το ανάκτορο του Πετρά 
έχουν ανασκαφεί και έχουν πλέον ενταχθεί στη διεθνή βιβλιογρα-
φία (σχέδ. 1). Η συστηματική ανασκαφή διακόπηκε το 2000 και τα 
τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια προώθησης των τελι-
κών δημοσιεύσεων. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στις νέες, 
δοκιμαστικές ανασκαφές που διεξήχθησαν από το 2001 ως το 2006 
σε ιδιoκτησίες γύρω από τον απαλλοτριωμένο χώρο, οι οποίες 
έφεραν στο φως ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα. Για την ένταξη των 
νέων στοιχείων στη γενικότερη εικόνα της περιοχής υπενθυμίζο-
νται παρακάτω τα μέχρι πρότινος δεδομένα για την προϊστορική 
κατοίκηση, όπως έχουν προκύψει κυρίως από τις 26 στρωματογρα-
φικές τομές στην περιοχή του ανακτόρου (1993-1995), τα αποτελέ-
σματα των οποίων παρουσιάσθηκαν σε προκαταρκτική μορφή στο 
8ο Κρητολογικό Συνέδριο του 1996 (Τσιποπούλου – Wedde 2000), 
αλλά και από τις στρωματογραφικές τομές κάτω από τα ανασκαφέ-
ντα κτήρια του οικισμού: 
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Η πρώτη οργανωμένη και εκτεταμένη κατοίκηση του Λόφου Ι, 
από την οποία σώζονται αρχιτεκτονικά λείψανα, ακόμα και πλήρης 
κάτοψη ενός σπιτιού, χρονολογείται στην ΠΜ ΙΙ. Η δεύτερη φάση 
κατάληψης ήταν η ΠΜ ΙΙΙ / ΜΜ ΙΑ. Σε αυτήν ανήκουν μερικά 
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δάπεδα, που εντοπίσθηκαν σε στρωματογραφικές τομές, τόσο στο 
ανάκτορο, όσον και στον Τομέα ΙΙΙ του οικισμού. Κατά τη ΜΜ ΙΒ 
το πλάτωμα της κορυφής του λόφου καταλαμβανόταν από ένα ή 
περισσότερα σημαντικά κτήρια, τα οποία ισοπεδώθηκαν για να 
δώσουν τη θέση τους στο ανάκτορο, στην αρχική φάση της ΜΜ 
ΙΙΑ (Τsipopoulou 1999a). Στον Τομέα ΙΙΙ του οικισμού, εξάλλου, 
ανασκάφθηκε μεγάλος λάκκος με πλουσιότατο υλικό της τελευ-
ταίας Προανακτορικής φάσης, δευτερογενής απόθεση, προερχό-
μενη πιθανώς από την ισοπέδωση του πλατώματος της κορυφής την 
εποχή της κατασκευής του ανακτόρου. Η πρόσφατη δημοσίευση 
του συνόλου αυτού (Haggis 2007) πρόσφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ματιά στις κοινωνικές συνθήκες και τις συγκρούσεις που επικρατού-
σαν στον Πετρά (και πιθανότατα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης), 
λίγο πριν από την ίδρυση του ανακτόρου. Στο πλαίσιο κοινωνικών 
ταραχών και ανακατατάξεων πιθανότατα εντάσσεται και ερμηνεύ-
εται η ανέγερση των τειχών του Πετρά, που αποτελούν τμήμα των 
Παλαιονακτορικών μεγάλων έργων οργάνωσης του χώρου. Τα τείχη 
αυτά θα είχαν επομένως τόσον πραγματική (οχυρωματική) όσον και 
συμβολική σημασία, ιδιαίτερα εφόσον ήταν ορατά από τη θάλασσα 
για όποιον πλησίαζε τον Πετρά τόσον από τα βόρεια, όσον και 
από τα ανατολικά. Έτσι, παράλληλα με την ίδρυση του ανακτόρου 
κτίσθηκε ογκώδες τείχος, σχεδόν κυκλώπειας τοιχοδομίας, το οποίο 
περιέβαλλε την κορυφή του λόφου. Αντίστοιχο σε όγκο και κατα-
σκευή τείχος κατασκευάσθηκε, επίσης κατά την Παλαιοανακτορική 
περίοδο, στη ρίζα του λόφου του Πετρά, πολύ κοντά στην αρχαία 
ακτογραμμή (Tsipopoulou 1999). 

Στο τέλος της ΜΜ ΙΙΒ το ανάκτορο καταστράφηκε από φωτιά, 
και ένα από τα στρώματα καταστροφής, πεσμένο από τον όροφο, 
πάνω από τη βορειοδυτική είσοδο, περιείχε το ιερογλυφικό αρχείο 
(Tsipopoulou – Hallager 1996). Το κτήριο ανακατασκευάσθηκε 
σχεδόν αμέσως με μερικές αλλαγές στην κάτοψη, οι περισσότε-
ρες από τις οποίες μη ουσιώδεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η 
κεντρική αυλή και η μνημειώδης κλίμακα, που οδηγούσε σ’ αυτήν 
από τα βόρεια, παρέμειναν αμετάβλητες από την Παλαιοανακτορική 
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στην πρώτη Νεοανακτορική φάση του κτηρίου (εικ. 1). Ακολού-
θησαν δύο καταστροφές στη διάρκεια της Νεοανακτορικής περιό-
δου. Στη συνέχεια της πρώτης από αυτές, στην ΥΜ ΙΑ, έγιναν μεγά-
λης κλίμακας τροποποιήσεις στην κάτοψη του ανακτόρου. Κατά 
συνέπεια, στην τελική ανακτορική φάση, την ΥΜ ΙΒ,  άλλαξαν οι 
λειτουργίες διαφόρων χώρων, καθώς και οι τρόποι κυκλοφορίας στο 
κτήριο. Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις κατοίκησης κατά 
την ΥΜ ΙΙ στο τμήμα του οικισμού που έχει ανασκαφεί, ούτε και 
στην περιοχή του ανακτόρου. Μερική ανακατάληψη τμημάτων του 
λόφου και του πλατώματος της κορυφής συνέβη στην ΥΜ ΙΙΙΑ.1-
ΙΙΙΒ (Tsipopoulou 1999a). 

Η παραπάνω εικόνα, η οποία έχει προκύψει από την ανασκαφική 
έρευνα δύο δεκαετιών, συμπληρώνεται από τα δεδομένα της εντα-
τικής επιφανειακής έρευνας του ευρύτερου χώρου του Πετρά, το 
1986 και το 1990, που επεκτάθηκε στους τέσσερις λόφους  της περι-
οχής (σχέδ. 2). Σημαντικά λείψανα είχαν εντοπισθεί στον Λόφο ΙΙ ή 
Κεφάλα, ανατολικά του Λόφου Ι, όπου ο οικισμός και το ανάκτορο. 
Συγκεκριμένα στη βορειοανατολική και τη νοτιοανατολική πλαγιά 
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του βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης της Τελικής Νεολιθικής, όστρακα και 
μεγάλη ποσότητα οψιανών, αλλά όχι επιφανειακοί τοίχοι. Ήδη από 
την προκαταρκτική αναφορά είχε επισημανθεί η σημασία της παλαι-
ότατης αυτής κατοίκησης και η σχέση της κεραμικής με το Νοτιοα-
νατολικό Αιγαίο. Επίσης, σχεδόν στην κορυφή της Κεφάλας Πετρά, 
είχαν ταυτισθεί ΥΜ ΙΙΙΑ-Γ κατάλοιπα (τοίχοι, καλής ποιότητας 
κεραμική και ένας ΥΜ ΙΙΙΑ σφραγιδόλιθος) (Τσιποπούλου 1986). Τα 
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μετανακτορικά αυτά λείψανα συνδέονται πιθανότατα με νεκροτα-
φείο, συλημένο ήδη από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, που βρισκό-
ταν στον λόφο ΙΙΙ της επιφανειακής έρευνας, από το οποίο έχουν 
διασωθεί μερικές λάρνακες, της ΥΜ ΙΙΙΒ και Γ, σήμερα στα Μουσεία 
Αγίου Νικολάου και Σητείας, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές και 
Μουσεία του εξωτερικού (Tsipopoulou – Vagnetti 1997).   

Τα στοιχεία που είχαν εντοπισθεί κατά την επιφανειακή έρευνα 
μας επέβαλαν τα τελευταία έξι χρόνια την έρευνα ιδιωτικών κτημά-
των, με δοκιμαστικές ανασκαφές, οι οποίες αποτελούν το αντικεί-
μενο της παρούσας ανακοίνωσης. Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε 
χρονολογική συνέχεια, ξεκινώντας από την παλαιότερη περίοδο, 
την Τελική Νεολιθική και την Πρωτομινωική Ι. 

ΙΙ. Ο οικισμός της Τελικής Νεολιθικής–Πρωτομινωικής Ι
Στη βόρεια πλαγιά της Κεφάλας, αποκαλύφθηκε ο πλέον εκτετα-
μένος μέχρι σήμερα οικισμός της Κρήτης της ΠΜ Ι, και μάλιστα σε 
στρωματογραφική συνάφεια με κτίσματα της Τελικής Νεολιθικής, 
από όπου προήλθαν ενδείξεις μεταλλουργίας. Το μοναδικής σημα-
σίας αυτό εύρημα μελετάται για δημοσίευση από τον Γιάννη Παπα-
δάτο (Παπαδάτος 2011). 
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ΙΙΙ. Το προανακτορικό νεκροταφείο
Η δεύτερη σημαντικότατη ανασκαφή των τελευταίων ετών στον 
Πετρά έγινε επίσης στην Κεφάλα, σε ιδιοκτησία γειτονική της προη-
γούμενης, η οποία έχει πολύ καλό οπτικό έλεγχο όλου του Κόλπου 
της Σητείας. Διευκρινίσθηκε καταρχάς ότι ο Τελικός Νεολιθικός– 
Πρωτομινωικός Ι οικισμός επεκτεινόταν και εκεί, και επομένως ήταν 
πολύ μεγαλύτερος από όσον είχε θεωρηθεί αρχικά. Επίσης ανασκά-
φθηκαν εν μέρει τα λείψανα του ΥΜ ΙΙΙ οικισμού που είχε εντοπισθεί 
κατά την επιφανειακή έρευνα (βλ. παρακάτω). Το πλέον εκπληκτικό 
όμως εύρημα, για το οποίο η επιφανειακή έρευνα δεν είχε προσφέ-
ρει καμιά ένδειξη, ήταν το ασύλητο Προανακτορικό νεκροταφείο 
του Πετρά, με άγνωστο προς το παρόν αριθμό τετράπλευρων ταφι-
κών κτηρίων, σε άμεση οπτική επαφή με τη μινωική πόλη (εικ. 2). Η 
ανασκαφή του είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και η μελέτη των ευρη-
μάτων δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, αλλά αξίζει να γίνει η πρώτη 
παρουσίασή του στο πλαίσιο του 10ου Κρητολογικού Συνεδρίου.   

Tα ταφικά κτήρια είναι κτισμένα από αδρούς λίθους και είναι 
μάλλον μεγάλου μεγέθους, 70-100 τετραγωνικά μέτρα (σχέδ. 3). 
Περιλαμβάνουν έξι ή περισσότερα δωμάτια και διαδρόμους, θεμελι-
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ωμένα απευθείας στο μαλακό φυσικό βράχο. Παρουσιάζουν περισ-
σότερες από μια αρχιτεκτονικές φάσεις, με τροποποιήσεις στην 
κάτοψη και προσθήκη χώρων. Θύρες σώζονται μόνον σε μερικές 
περιπτώσεις. Από την ανασκαφή προέκυψαν εξάλλου ενδείξεις για 
υπαίθριο χώρο, όπου είχαν αποτεθεί αγγεία, καθώς και για πιθανό 
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περίβολο. Η αρχιτεκτονική και η διευθέτηση των ταφικών κτισμά-
των του Πετρά είναι γενικά συγκρίσιμη, αλλά όχι όμοια, με αυτές 
άλλων γνωστών νεκροταφείων αυτού του τύπου στην Ανατολική 
Κρήτη, όπως των Γουρνιών, του Μόχλου και του Παλαικάστρου 
(Soles 1992). 

Όσα κτήρια ερευνήθηκαν, πλήρως ή εν μέρει, ή εντοπίσθη-
καν μέχρι σήμερα χρονολογούνται από τη ΜΜ ΙΒ ως τη ΜΜ ΙΙΑ. 
Το πρώτο ταφικό κτήριο (Τ.Κ. 1) (εικ. 3), αποτελείται από μακρύ 
διάδρομο με είσοδο στα δυτικά και εκατέρωθεν αυτού δωμάτια, 
χωρίς εισόδους, περίπου τετράγωνου σχήματος. Η πλήρης κάτοψη 
του ταφικού κτίσματος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Τα τρία μικρό-
τερα δωμάτια απέδωσαν ελάχιστα ευρήματα, και λίγο σκελετικό 
υλικό, κακοδιατηρημένο και καμένο, προφανώς διότι οι ταφές και 
τα κτερίσματα καθαρίσθηκαν κάποια στιγμή και η επιχείρηση αυτή 
ακολουθήθηκε από κάπνισμα των χώρων. Ο προθάλαμος αντίθετα, 
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περιείχε λίγα, πιο καλοδιατηρημένα, οστά, χωρίς ένδειξη καύσης. 
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τα κινητά ευρήματά του, πρόχου 
και λίθινη φιάλη (εικ. 4), δηλώνουν ότι στο χώρο αυτό δεν είχαν 
γίνει εργασίες καθαρισμού ή καθαρτήρια θυμιάματα, και επομένως 
η ταφή ή οι ταφές εκεί ήταν οι νεώτερες χρονολογικά. 

Ένα δεύτερο ταφικό κτήριο (Τ.Κ. 2), με 7 δωμάτια και δύο κύριες 
φάσεις, ανασκάφθηκε πλήρως (εικ. 5). Στην πρωιμότερη φάση 
αποτελείτο από πέντε χώρους με πρωτογενείς ταφές. Στη δεύτερη 
φάση, τρεις από τους χώρους εξακολούθησαν να χρησιμοποιού-
νται για ταφές, σε λάρνακες και πίθους, σε συνεσταλμένη στάση 
και χωρίς σταθερό προσανατολισμό (εικ. 6, σχέδ. 4). Τα κτερίσματα 
ήταν κυρίως πήλινα αγγεία, πρόχοι, κύπελλα και λύχνοι, και χάλκι-
νες τριχολαβίδες. Παράλληλα δύο άλλοι χώροι του κτηρίου είχαν 
καθαρισθεί εντελώς από το περιεχόμενό τους, ενώ δύο ακόμα δωμά-
τια προστέθηκαν στο νότιο άκρο του κτηρίου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
είναι ότι αυτά τα τελευταία είχαν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 
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Εικόνα 4 :  Πετράς: προανακτορικό νεκροταφείο, πρόχους 
και λίθινο αγγείο από το δωμάτιο 4 του Ταφικού Κτηρίου 1
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Εικόνα 5 :  Πετράς: προανακτορικό νεκροταφείο, 
Ταφικό Κτήριο 2
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Εικόνα 6 :  Πετράς: προανακτορικό νεκροταφείο, 
ταφή σε πίθο στο Ταφικό Κτήριο 2 
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Σχέδιο 4 :  Πετράς: Προανακτορικό νεκροταφείο, Ταφικό Κτήριο 2 (2010)

ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

αποθήκευση αγγείων σχετικών με ταφικές τελετουργίες, δηλώνο-
ντας ότι το νεκροταφείο της Κεφάλας Πετρά ήταν οργανωμένο και 
αποτελούσε κέντρο συνοχής της κοινότητας (εικ. 7). Όλο το σκελε-
τικό υλικό που βρέθηκε εκτός ταφικών αγγείων ανήκε σε δευτερο-
γενείς ταφές. Προσοχή είχε δοθεί μόνον στα κρανία. Ένας από τους 
χώρους του Τ.Κ. 2 απέδωσε έξι σφραγιδόλιθους, εξαιρετικής τέχνης 
και μεγάλης συμβολικής σημασίας. Οι τρεις πρώτοι, κατασκευασμέ-
νοι από καρνελίνη (εικ. 8) παρουσιάζουν αξιοσημείωτη στιλιστική 



ομοιό τητα, ενώ δεν θυμίζουν σε 
τίποτα ούτε το γνωστό Μεσομι-
νωικό εργαστήριο των Μαλίων, 
ούτε σφραγιδόλιθους άλλων 
εργαστηρίων. Φαίνεται επομέ-
νως ότι την εποχή αυτή υπήρχε 
εργαστήριο σφραγιδολίθων στον 
Πετρά, ικανό να παράγει αντικεί-
μενα υψηλής τέχνης. Άλλοι δύο 
τετράεδροι σφραγιδόλιθοι του 
ίδιου συνόλου φέρουν στις τρεις πλευρές τους ιερογλυφικές επιγρα-
φές (εικ. 9). Ο έκτος σφραγιδόλιθος, με παράσταση σκύλου στη μια 
πλευρά του και αιγάγρου στην άλλη, ανήκε στο βαθύτερο στρώμα, 
δηλαδή στην πρώτη φάση χρήσης του κτηρίου.  Το μοναδικής σημα-
σίας αυτό σύνολο σφραγίδων προσφέρει μια σπάνια ματιά στις 
κοινωνικές ανισότητες που επικρατούσαν στον Πετρά λίγο πριν από 
την ίδρυση του ανακτόρου. 
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Εικόνα 7 :  Πετράς: Προανακτορικό 
νεκροταφείο, αγγεία από το δωμά-

τιο 6 του Ταφικού Κτηρίου 1

Εικόνα 8 :  Πετράς: Προανακτορικό 
νεκροταφείο, σφραγιδόλιθος από 

καρνελίνη, από το Ταφικό Κτήριο 2

Εικόνα 9 :  Πετράς: Προανακτορικό 
νεκροταφείο, σφραγιδόλιθος 

με ιερογλυφική επιγραφή, 
από το Ταφικό Κτήριο 2
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Το 2006 ανασκάφθηκαν αρκετές δοκιμαστικές τομές στο χώρο 
του νεκροταφείου, με σκοπό τον εντοπισμό νέων ταφικών κτηρίων 
και τον καθορισμό της συνολικής έκτασής του (σχέδ. 2). Η ανασκα-
φική αυτή έρευνα δυστυχώς διεκόπη, λόγω της έλλειψης πιστώ-
σεων, λίγο μετά την εμφάνιση των πρώτων τοίχων και αδιατάρα-
κτων μινωικών ταφικών επιχώσεων. Η κατάσταση στο νεκροταφείο 
παρουσιάζεται πλέον εξαιρετικά περίπλοκη, εφόσον δεν έχουν 
ακόμα διευκρινισθεί ούτε ο αριθμός των νέων ταφικών κτηρίων, 
ούτε η χρονολογική τους αλληλουχία, ούτε οι στρωματογραφικές 
φάσεις τους. Κατά πάσαν πιθανότητα πάντως οι τοίχοι που εντοπί-
σθηκαν ανήκουν τουλάχιστον σε τρία νέα ανεξάρτητα ταφικά οικο-
δομήματα (Τ.Κ. 3, 4 και 5), τα οποία παρουσιάζουν περισσότερες της 
μιας αρχιτεκτονικές φάσεις. Ανασκάφθηκαν εν μέρει μόνον τρία νέα 
δωμάτια. Το πρώτο από αυτά (Τ.Κ. 3, δωμάτιο 1) περιείχε μεγάλη 
ποσότητα οστών από δευτερογενείς ταφές, καθώς και πήλινα και 
λίθινα αγγεία, χρυσές ταινίες, χάνδρες, περίαπτα και ένα λίθινο 
σφραγιδόλιθο. Στο δεύτερο χώρο (Τ.Κ. 4, δωμάτιο 1), επίσης με 
μεγάλο αριθμό ανακομιδών, υπήρχαν πήλινα και ένα λίθινο αγγεία, 
χρυσή ταινία, χρυσό περίαπτο και χάλκινη τριχολαβίδα. Το τελευ-
ταίο δωμάτιο που ανασκάφθηκε το 2006 (Τ.Κ. 4, δωμάτιο 2) περι-
είχε λίγα οστά δευτερογενών ταφών, τέσσερα κρανία, και τέσσερα 
πήλινα αγγεία.

Τα μέχρι σήμερα ευρήματα του νεκροταφείου χρονολογούνται, 
όπως προαναφέρθηκε, στην τελική φάση της Προανακτορικής (για 
τον Πετρά), περιόδου, τη Μεσομινωική ΙΒ-ΙΙΑ. Δεν υπάρχει προς το 
παρόν ένδειξη για χρήση στην Παλαιοανακτορική εποχή όσων ταφι-
κών κτηρίων εντοπίσθηκαν, αν και δεν αποκλείεται άλλα κτήρια του 
νεκροταφείου, που δεν έχουν ακόμα έρθει στο φως, να χρονολογού-
νται στην Παλαιοανακτορική (δηλαδή την προχωρημένη Μεσομι-
νωική ΙΙΑ και τη Μεσομινωική ΙΙΒ).

Οι δοκιμαστικές τομές του νεκροταφείου του Πετρά προσέθε-
σαν εξάλλου σημαντικότατα ευρήματα, τα οποία παρέχουν ενδεί-
ξεις χρήσης του χώρου, πιθανότατα επίσης ταφικής, σε πρωιμότε-
ρες Προανακτορικές φάσεις. Καταρχάς η εύρεση, σε διαταραγμένα 
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στρώματα, εκτός των ταφικών 
κτηρίων, τριών τμημάτων μαρ-
μάρινων εισηγμένων κυκλαδικών 
ειδωλίων, υποδεικνύει τη χρή-
ση του χώρου στην Πρωτομινω-
ική περίοδο (εικ. 10). Πρόκειται 
για Πρωτοκυκλαδικά ΙΙ δείγματα, 
συγκρίσιμα με τα γνωστά του νε-
κροταφείου των Αρχανών (Papa-
datos 2005: pl. 18, 19, 29-33), τα 
οποία ανεβάζουν σημαντικά τον 
αριθμό των εισηγμένων κυκλαδι-
κών ειδωλίων στην Κρήτη. Ιδιαί-
τερα αξιοσημείωτο είναι ότι ένα 
από αυτά, από το οποίο σώζεται 
το κεφάλι και τμήμα του λαιμού, 
υπολογίζεται ότι έφθανε σε ύψος 
τα 58-60 εκ. Πρόκειται για τα πρώτα κυκλαδικά ειδώλια από ανα-
σκαφικό περιβάλλον στην Ανατολική Κρήτη. Η σημασία τους είναι 
ιδιαίτερη διότι δηλώνουν: 
α)  ότι οι σχέσεις της περιοχής του κόλπου της Σητείας με τις Κυκλά-

δες, δεδομένες κατά την ΠΜ Ι και την αρχική φάση της ΠΜ ΙΙ, 
συνεχίσθηκαν και μετά το τέλος της χρήσης του γειτονικού 
νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς (Davaras – Betancourt 2004) και 

β)  ότι αρχικά υπήρχαν ένας ή περισσότεροι τάφοι της ΠΜ ΙΙ στο 
νεκροταφείο του Πετρά, οι οποίοι είτε καταστράφηκαν για να 
δώσουν τη θέση τους σε άλλα ταφικά οικοδομήματα, είτε άδεια-
σαν από το περιεχόμενό τους για να δεχθούν νέες ταφές. 
Η συνέχιση της ανασκαφής ελπίζεται ότι θα φωτίσει το θέμα 

αυτό, αν βέβαια σώζονται αρχιτεκτονικά λείψανα αυτών των πιθα-
νών τάφων. 

Εξαιρετικής σημασίας πάντως εύρημα, και κυρίως απόδειξη ότι 
το προανακτορικό νεκροταφείο του Πετρά ξεκινούσε ήδη από την 
ΠΜ Ι, προσέφερε η σωστική ανασκαφή μιας γειτονικής ιδιοκτη-
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Εικόνα 10 :  Πετράς: Προανα-
κτορικό νεκροταφείο, μαρμάρινο 

πρωτοκυκλαδικό ειδώλιο
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σίας, επίσης στη δυτική πλαγιά 
του λόφου, λίγο χαμηλότερα από 
την προηγούμενη. Η ιδιοκτη-
σία περιλαμβάνει τουλάχιστον 
πέντε βραχοσκεπές, οι οποίες, 
εντοπίσθηκαν μεν, αλλά, εξαι-
τίας της πολύ πυκνής θαμνώδους 
βλάστησης και πεσμένων λίθων, 
δεν είχαν ερευνηθεί κατά την 
εποχή της επιφανειακής έρευνας. 
Υπήρχε πάντως εξαρχής η υποψία 
ότι οι βραχοσκεπές αυτές, ορατές 

από μακριά και με οπτική επαφή με τον οικισμό και το ανάκτορο, 
θα είχαν πιθανώς ταφική χρήση. Το 2006 ανασκάφθηκε μια βραχο-
σκεπή, με σημερινές σωζόμενες διαστάσεις 4,5 x 3,50 μ. Την εποχή 
της χρήσης της ήταν βαθύτερη, όπως δείχνει μεγάλο τμήμα βράχου 
πεσμένο από την οροφή εμπρός από την είσοδό της, κάτω από το 
οποίο σώζεται αρχαιολογική επίχωση, όμοια με αυτήν της υπόλοι-
πης βραχοσκεπής, την οποία όμως δεν κατέστη δυνατόν προς το 
παρόν να ερευνηθεί. Η είσοδός της βρίσκεται προς τα δυτικά και 
αντικρύζει τον Λόφο Ι, όπου ο οικισμός και το ανάκτορο. Το εσωτε-
ρικό της έχει έκταση περίπου 10 μ2, ενώ το βάθος της επίχωσης ήταν 
τουλάχιστον 1 μ. Η ανασκαφή έδειξε ότι η βραχοσκεπή είχε δεχθεί 
δευτερογενείς ταφές για μακρό χρονικό διάστημα. Μεταξύ των 
οστών και των λοιπών ευρημάτων υπήρχε ελάχιστο χώμα, γεγονός 
που δηλώνει ότι οι αποθέσεις έμεναν αρχικά ακάλυπτες (εικ. 11). Η 
επίχωση ήταν αδιατάρακτη και δεν εντοπίσθηκε ένδειξη μεταμινωι-
κής χρήσης του χώρου. 

Σημαντικότατες ήταν η ποσότητα και η καλή διατήρηση του 
οστεολογικού υλικού. Η μελέτη και η δημοσίευσή του, η οποία απο-
τελεί μια από τις άμεσες προτεραιότητες της ανασκαφής Πετρά, από 
τη Σ. Τριανταφύλλου, θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην κατανόηση της 
Προανακτορικής φάσης της Κρήτης. Πολύ ευτυχής συγκυρία είναι 
η μελέτη των ανθρώπινων οστών της βραχοσκεπής του Πετρά να 
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Εικόνα 11 :  Ανασκαφή της βραχο-
σκεπής του νεκροταφείου 

του Πετρά
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ξεκινά στη συνέχεια της διενερ-
γούμενης τα τελευταία χρόνια 
συστηματικής μελέτης του εξαι-
ρετικά καλοδιατηρημένου και τε-
ράστιου σε ποσότητα ανθρωπο-
λογικού υλικού, από τη μεγάλη 
σπηλιά-οστεοφυλάκειο του Αγίου 
Χαραλάμπους στο οροπέδιο Λα-
σιθίου (Betancourt 2003). Η σύγ-
κριση των δύο αυτών συνόλων, 
σύγχρονων μεταξύ τους, αλλά 
προερχόμενων από εντελώς δια-
φορετικό περιβάλλον, ως προς το 
κλίμα και τις γενικότερες συνθή-
κες, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα και διδακτική. Η ανθρω-
πολογική μελέτη των οστών της 
βραχοσκεπής του Πετρά θα δεί-
ξει εξάλλου αν είχαν γίνει αρχικά 
ταφές και στη σπηλιά, οι οποίες 
παραμερίσθηκαν για να χρησι-
μοποιηθεί στη συνέχεια ως οστε-
οφυλάκιο, ή είχε χρησιμοποιηθεί 
εξαρχής για δευτερογενείς ταφές.

Εκτός των οστών η βραχοσκεπή απέδωσε 94 πήλινα αγγεία, χρο-
νολογημένα από το τέλος της ΠΜ Ι μέχρι και τη ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ, εποχή 
της ίδρυσης του ανακτόρου. Αξιοσημείωτα ήταν δείγματα κυκλαδι-
κού τύπου (εικ. 12), τόσον τοπικής κατασκευής, όσον και εισηγμένα, 
συγγενικά με αυτά του γειτονικού νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς 
(Δαβάρας 1971), γεγονός που δηλώνει ότι η κυκλαδική παρουσία, 
οιασδήποτε μορφής, ήταν πιο εκτεταμένη στην περιοχή του κόλπου 
της Σητείας, από όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα. Το θέμα της ερμη-
νείας κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, κυκλαδικών στοιχείων 
(εισαγωγών ή μιμήσεων), σε αρκετές θέσεις της Βόρειας Κρήτης, 
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Εικόνα 12 :  Αγγεία κυκλαδικού 
τύπου από τη βραχοσκεπή 

του νεκροταφείου του Πετρά
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αλλά και στη Μεσαρά, αναλύθη-
κε πρόσφατα (Papadatos 2007). H 
περίπτωση του Πετρά, στο πλαί-
σιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, λόγω της άμεσης γειτνία-
σής του με την Αγία Φωτιά. 

Στο άλλο άκρο του χρονο-
λογικού φάσματος χρήσης της 
βραχοσκεπής ανήκει η εύρεση 
μιας τελετουργικής πήλινης ΥΜ Ι 
πρόχου και ενός κωνικού κυπέλ-
λου, σχεδόν στην επιφάνεια του 
εδάφους, η οποία δηλώνει ότι και 
κατά τη Νεοανακτορική εποχή όχι 
μόνον η θέση του αρχαίου τότε 
νεκροταφείου εξακολουθούσε να 
είναι γνωστή, αλλά είχε διεξα-
χθεί μια τουλάχιστον τελετουργία 

προς τιμήν των προγόνων (εικ. 13). H επικείμενη πλήρης μελέτη 
των κινητών ευρημάτων της βραχοσκεπής θα δείξει αν η ιεροπρα-
ξία που δηλώνεται από την παρουσία των νεοανακτορικών αγγείων 
ήταν μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη. 

Τα ευρήματα της βραχοσκεπής παρουσιάζουν αξιοσημείωτο 
πλούτο και ποικιλία, και περιλαμβάνουν αργυρά αντικείμενα και 
κοσμήματα της ΠΜ Ι περιόδου, χάλκινα κοσμήματα και εργαλεία 
της ΠΜ Ι έως και ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ, λίθινες χάνδρες, όστρεα και οψια-
νούς, καθώς και τμήματα από χρυσά κοσμήματα ή ταινίες. Σημαντι-
κότατες για την εποχή και την περιοχή είναι εξάλλου δύο λίθινες και 
τρεις οστέινες σφραγίδες, χρονολογημένες στην ΠΜ ΙΙΒ και ΜΜ 
ΙΒ-ΙΙΑ περίοδο (εικ. 14). Οι οστέινες ιδιαίτερα ανήκουν σε τύπους 
της Κεντρικής Κρήτης, με καλύτερα παραδείγματα από τους θολω-
τούς τάφους της Μεσαράς και ήταν μέχρι σήμερα σπανιότατες στην 
Ανατολική Κρήτη. (Συγγενικές οι σφραγίδες από χαυλιόδοντα ιππο-
ποτάμου από τους θολωτούς τάφους της Αγίας Τριάδας, του Πλατά-
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Εικόνα 13 :  Νεοανακτορική 
πρόχους από τη βραχοσκεπή 
του νεκροταφείου του Πετρά
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νου και του Μαραθοκεφάλου, π.χ. 
Krzyszkowska 2005: 65).   

Το νεκροταφείο του Πετρά, το 
πρώτο που ανασκάπτεται στην 
Ανατολική Κρήτη στη σύγχρο-
νη εποχή με λεπτομερειακή μέ-
θοδο τεκμηρίωσης, προσφέρει 
σημαντικότατα νέα στοιχεία και 
αναμένεται να διευκρινίσει πολ-
λά ζητήματα που παραμένουν 
μέχρι σήμερα ανοικτά, ως προς 
τα θέματα των ταφικών πρακτι-
κών της Προανακτορικής περιό-
δου, συγκε κριμένα την πρωτογε-
νή και δευτερογενή διαχείριση των νεκρών, αλλά και τα είδη και τις 
διά φορες κατηγορίες κτερισμάτων, καθώς και τη σημασία τους για 
την οργάνωση της Προανακτορικής κοινωνίας. Η ολοκλήρωση της 
ανασκαφής του νεκροταφείου του Πετρά, συμπεριλαμβανομένης 
και της έρευνας των υπόλοιπων βραχοσκεπών, αλλά και η μελέτη 
των ευρημάτων, η οποία βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της στάδιο, εί-
ναι βέβαιο ότι θα συνεισφέρει πολλά νέα στοιχεία για την κοινωνι-
κή εξέλιξη της Προανακτορικής περιόδου, όχι μόνον στην περιοχή 
του Κόλπου της Σητείας, αλλά γενικότερα της Ανατολικής Κρήτης.  

Πολλά και συναρπαστικά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα που 
προκύπτουν από τη νέα έρευνα στο λόφο Κεφάλα του Πετρά, τα 
οποία αξίζει να επισημανθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκα-
ταρκτικής ανακοίνωσης: Ενδεικτικά αναφέρεται ένα σημαντικό 
θέμα που προκύπτει από την έρευνα στη βραχοσκεπή του Πετρά, 
και αφορά στη σύνδεση του υλικού της πρωιμότερης φάσης της με 
μια συγκεκριμένη θέση κατοίκησης. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα 
απάντηση στο ζήτημα αυτό. Διευκρινίζεται καταρχάς ότι η κεραμική 
τύπου Αγίας Φωτιάς δεν φαίνεται να συνδέεται με τον οικισμό του 
γνωστού νεκροταφείου, εξαιτίας της απόστασης των 4 περίπου χλμ 
που χωρίζει τις δύο θέσεις. Επομένως το ΠΜ Ι-ΙΙΑ υλικό προέρχε-
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Εικόνα 14 :  Σφραγιδόλιθος από 
τη βραχοσκεπή του νεκρο-

ταφείου του Πετρά



ται από άλλο οικισμό της ίδιας εποχής, οι κάτοικοι του οποίου είχαν 
πρόσβαση σε κεραμική κυκλαδικού τύπου ή κυκλαδικής προέλευ-
σης. Το τμήμα του ΠΜ Ι οικισμού στη γειτονική ιδιοκτησία, αν και 
δεν έχει ακόμα μελετηθεί πλήρως, φαίνεται ότι προηγείται χρονο-
λογικά της ίδρυσης του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς. Αν λοιπόν 
αυτές οι ταφικές αποθέσεις δεν συνδέονται με τον ανασκαμμένο ΠΜ 
Ι οικισμό, πρέπει να υποτεθεί ότι υπήρχε άλλος οικισμός της Πρωτο-
μινωικής Ι-ΙΙΑ στην Κεφάλα, ο οποίος διαδέχθηκε αυτόν της Τελικής 
Νεολιθικής/Πρωτομινωικής; Εναλλακτικά ίσως υπήρξε άλλος ΠΜ Ι 
οικισμός στον Λόφο Ι του Πετρά, για τον οποίο όμως, σημειωτέον, 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία ένδειξη, παρά τις στρωματογραφικές 
τομές, όχι μόνον στην περιοχή του ανακτόρου, αλλά και αυτές στην 
περιοχή του Σπιτιού Ι.1, όπου και πάλι τα πρωιμότερα ευρήματα ήταν 
ΠΜ ΙΙΒ με χαρακτηριστική κεραμική Βασιλικής. Τα τρία σημαντικό-
τατα κυκλαδικά ειδώλια εξάλλου, αν υποτεθεί ότι πράγματι προέρχο-
νται από τάφους, ανήκαν σε κατοίκους οικισμού της Κεφάλας ή στον 
κυρίως οικισμό του Πετρά στον Λόφο Ι; 

Το μόνο βέβαιο από τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ότι υπήρξαν 
δύο οικισμοί στην περιοχή του κόλπου της Σητείας, σε απόσταση 
λίγων χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλον, και οι δύο με κάποιου 
είδους σύνδεση με τις Κυκλάδες, ο ένας στον οποίο ανήκε το 
γνωστό νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, και ο άλλος στον οποίο 
ανήκαν οι ταφές στην Κεφάλα Πετρά. Ο δεύτερος αυτός οικισμός, 
δεν φαίνεται ότι μπορεί να συνδεθεί με κανενός είδους μετακίνηση 
πληθυσμού από τις Κυκλάδες, αλλά πάντως, ορισμένοι κάτοικοί 
του ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν πήλινα, μετάλλινα και λίθινα 
αντικείμενα κυκλαδικού τύπου ή μιμήσεις τους, για λόγους κοινω-
νικού γοήτρου, όπως συνέβαινε την ίδια εποχή και σε άλλες θέσεις 
της Κρήτης (Papadatos 2007). Οπωσδήποτε η εύρεση των μαρμάρι-
νων ειδωλίων δείχνει ότι ο οικισμός αυτός είχε χρησιμοποιηθεί για 
μακρότερο χρονικό διάστημα από αυτόν της Αγίας Φωτιάς. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που ελπίζεται ότι θα διευκρινίσει 
η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στον Πετρά είναι η σχέση του 
οικισμού αυτού με αυτόν του Λόφου Ι, ο οποίος συνέχισε να κατοι-
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κείται για πολλούς αιώνες και κατέληξε να γίνει ανακτορικός. Το 
γεγονός της τελετουργικής —προφανώς— απόθεσης των δύο νεο-
ανακτορικών αγγείων στη βραχοσκεπή, δείχνει ότι οι κάτοικοι του 
Πετρά της εποχής αυτής όχι μόνον γνώριζαν την ύπαρξη του αρχαί-
ου (τότε) νεκροταφείου, αλλά αισθάνονταν πως είχαν κάποιας μορ-
φής σύνδεση, πραγματική ή πλασματική, ή σχέση με τους ανθρώ-
πους που είχαν ταφεί εκεί. 

IV. Η Υστερομινωική ΙΙΙ παρουσία 
Το επόμενο κενό στην ιστορία της κατοίκησης του Πετρά, το οποίο 
συμπληρώθηκε με τις ανασκαφικές έρευνες του 21ου αιώνα αφορούσε 
την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο. Μέχρι το 2000 δεν είχαν εντοπισθεί στο Λόφο Ι 
του Πετρά αρχιτεκτονικά λείψανα της προχωρημένης φάσης της ΥΜ 
ΙΙΙΒ και της ΥΜ ΙΙΙΓ (Τsipopoulou 1997). Δύο περιοχές προσέφεραν 
πρόσφατα σημαντικά νέα ευρήματα για τις περιόδους αυτές, το ένα 
μάλλον αναμενόμενο, και το άλλο εντελώς αναπάντεχο και μονα-
δικό. Συγκεκριμένα το 2002 σε ανασκαφή οικοπέδου στους πρόπο-
δες του Λόφου Ι, στα δυτικά του απαλλοτριωμένου χώρου, ήρθε σε 
φως μοναδικό για την Κρήτη διπλό τείχος μυκηναϊκού τύπου, το 
οποίο βαίνει σχεδόν κάθετα προς την αρχαία ακτογραμμή (σχέδ. 5, 
εικ. 15). To εύρημα αυτό έχει ήδη παρουσιασθεί αλλού σε προκαταρ-
κτική μορφή (Tsipopoulou 2005: 312-14). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα 
(2007) δεν έχει καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της ολοκλή-
ρωσης της ανασκαφής, η οποία θα πρόσφερε πολλά νέα στοιχεία, 
ιδιαίτερα για τη λειτουργία και το λόγο ύπαρξης αυτού του καθαρά 
μυκηναϊκού τύπου οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, για το κτίσιμο του 
οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί οι λίθοι του εγκαταλελειμμένου τότε 
μινωικού ανακτόρου και οικισμού, σε μια περιοχή της Κρήτης, όπου 
δεν είχε μέχρι σήμερα επισημανθεί εκτεταμένη μυκηναϊκή παρου-
σία. (Αν και δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει την ύπαρξη του θολω-
τού τάφου στα Αχλάδια Σητείας, επίσης μυκηναϊκού τύπου, βλ. 
Τsipopoulou – Vagnetti 1995.) Είναι βέβαιο ότι το μνημείο αυτό, του 
οποίου η σημασία δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί πλήρως, αλλάζει 
τις επικρατούσες απόψεις για τη μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη 
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και ιδιαίτερα την Ανατολική. Ας 
σημειωθεί, πάντως, ότι τα τελευ-
ταία χρόνια όσο πληθαίνουν οι 
μελέτες και οι δημοσιεύσεις ΥΜ ΙΙΙ 
υλικού από την Ανατολική Κρήτη 
η μυκηναϊκή παρουσία εμφανίζε-
ται εντονότερη (για παράδειγμα, 
Smith 2005). Ως προς τον Πετρά 
το θέμα αυτό ήταν μέχρι σήμερα 
μάλλον ασαφές καθώς τα στοιχεία 
που είχε προσφέρει η ανασκα-
φική έρευνα του οικισμού και του 
ανακτόρου ήταν ανεπαρκή και αποσπασματικά (Tsipopoulou 1997). 
Πάντως η ύπαρξη αυτού του τείχους δηλώνει οπωσδήποτε ουσιαστι-
κότερη μυκηναϊκή παρουσία, από όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα, αν 
και πρέπει να τονισθεί, ότι πριν από την ολοκλήρωση της ανασκα-

— 358 —

ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

Σχέδιο 5 :  Πετράς: διπλό 
τείχος μυκηναϊκού τύπου

Εικόνα 15 :  Πετράς: διπλό 
τείχος μυκηναϊκού τύπου



φής και τη μελέτη για την τελική 
δημοσίευση, δεν είναι δυνατόν να 
μιλήσει κανείς για τη μορφή της 
παρουσίας αυτής.

Το δεύτερο ΥΜ ΙΙΙ εύρημα, 
είναι ο οικισμός που ανασκάφηκε 
εν μέρει, στις υψηλές πλαγιές του 
λόφου της Κεφάλας, στις ίδιες 
ιδιοκτησίες όπου ήρθαν στο φως 
η κατοίκηση της Τελικής Νεολι-
θικής και Πρωτομινωικής Ι, και 
το Προανακτορικό νεκροταφείο 
(σχέδ. 3). Αν και η ανασκαφή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, και είναι, 
επομένως, πολύ νωρίς για να καθορισθεί με βεβαιότητα η έκταση 
και η χρονική διάρκεια κατάληψης της θέσης, φαίνεται πολύ πιθανό 
ότι ο οικισμός αυτός ήταν αρκετά σημαντικός. Τα αρχιτεκτονικά 
λείψανα ανήκουν σε έξι τουλάχιστον μεγάλα ορθογώνια κτήρια, τα 
οποία είναι κτισμένα με μεγάλους λίθους και πανταχόθεν ελεύθερα. 
Δεν διαθέτουμε ακόμα πλήρεις κατόψεις, και η διατήρησή τους 
δεν είναι πολύ καλή, γιατί βρίσκονται σχεδόν στην επιφάνεια του 
εδάφους. ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμική, που περιλαμβάνει πολλά διακοσμη-
μένα αγγεία, βρέθηκε στα ανώτερα στρώματα όλης της ανασκαμμέ-
νης έκτασης στην Κεφάλα Πετρά (εικ. 16). Τόσον τα αγγεία, όσον 
και τα υπόλοιπα ευρήματα (λίθινα, πήλινα και χάλκινα εργαλεία, 
πήλινα υφαντικά βαρίδια μυκηναϊκού τύπου, και λεπίδες οψιανού) 
δηλώνουν οικιακή εγκατάσταση. Εκτιμάται ότι η συνολική έκταση 
του οικισμού υπερβαίνει τα πέντε στρέμματα. 

Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι ο Πετράς ήταν σημαντι-
κός και κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ. Από τη μέχρι σήμερα μελέτη του υλικού 
φαίνεται ότι ο οικισμός της Κεφάλας ιδρύθηκε σε προχωρημένη 
φάση της ΥΜ ΙΙΙΒ, ή την αρχή της ΙΙΙΓ, ακριβώς την εποχή που 
σταματά η κατοίκηση στον Λόφο Ι (Tsipopoulou 1997). Τη χρονική 
αυτή στιγμή συνέβησαν γενικευμένες αναταραχές και στη συνέ-
χεια ανακατατάξεις στην Κρήτη, και φαίνεται ότι πλήθος θέσεων 
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από τον ΥΜ ΙΙΙΓ οικισμό 

της Κεφάλας Πετρά



με μακρά διάρκεια κατοίκησης εγκαταλείφθηκαν, ενώ νέες ιδρύ-
θηκαν σε υψηλότερες προστατευμένες θέσεις. Τα γνωστά παρα-
δείγματα των Γουρνιών ως προς το Βρόκαστρο και τους οικισμούς 
της περιοχής του Ισθμού της Ιεράπετρας (Καβούσι, Χαλασμένος, 
Κεφάλα Βασιλικής κ.λπ.), αλλά και του Παλαικάστρου (Ρουσολάκ-
κος ως προς το Καστρί) αποτελούν περιπτώσεις με αρκετές αναλο-
γίες ως προς τον Πετρά. Ενδιαφέρον πάντως είναι ότι άλλοι από 
αυτούς τους νέους οικισμούς, όπως το Βρόκαστρο και το Καβούσι– 
Κάστρο, έμελαν να έχουν μακρότατη συνεχή ιστορία, μέχρι τις αρχές 
του 7ου αιώνα, εποχή ίδρυσης των πρώτων πόλεων, ενώ άλλοι όπως 
η Κεφάλα Πετρά, το Καστρί Παλαικάστρου και ο Χαλασμένος Ιερά-
πετρας, ήταν ιδιαίτερα βραχύβιοι. Προφανώς οι κάτοικοι εγκατέ-
λειψαν αυτές τις μάλλον εκτεθειμένες σε κίνδυνο από τη θάλασσα 
περιοχές, είτε για να μεταναστεύσουν προς την Ανατολική Μεσό-
γειο, είτε για να μετοικήσουν σε πιο προστατευμένες υψηλές θέσεις, 
στο εσωτερικό της περιοχής. 

V. Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Πετρά
Κατά τα έτη 2005 και 2006 προχωρήσαμε, με τη βοήθεια του Δήμου 
Σητείας, και προσωπικά του τότε Δημάρχου Ν. Τσικαλάκη, και με 
χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Leader Plus» και 
το Υπουργείο Πολιτισμού, στην ανάδειξη του απαλλοτριωμένου 
χώρου, όπου ο κυρίως οικισμός και το ανάκτορο. Ο Πετράς από τον 
Σεπτέμβριο του 2006 είναι πλέον επισκέψιμος και έχει φύλακα. Οι 
εργασίες ανάδειξης περιέλαβαν την κατασκευή πέτρινων μονοπα-
τιών που οδηγούν προς τα ανασκαμμένα τμήματα του οικισμού και 
το ανάκτορο, σημεία στάσεων με πέργκολες, ενημερωτικές δίγλωσ-
σες πινακίδες, κατασκευή βοηθητικών χώρων και φύτευση χαμηλών 
φυτών και θάμνων χαρακτηριστικών της περιοχής (Τσιποπούλου – 
Ζερβάκη 2008). Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που προηγήθη-
καν της κατασκευής των μονοπατιών, οι οποίες έφθασαν μέχρι το 
φυσικό βράχο, ήρθαν σε φως αρκετά νέα στοιχεία σχετικά με την 
ιστορία της κατοίκησης του χώρου. Ανάλογα με τη σημασία των 
νέων ευρημάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις η πορεία των μονοπα-
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τιών τροποποιήθηκε, τα νέα ευρήματα στερεώθηκαν και αναδεί-
χθηκαν, για να γίνουν προσιτά στους επισκέπτες, ενώ άλλα από 
αυτά καταχώθηκαν. Σημαντικά νέα στοιχεία που προήλθαν από τις 
ανασκαφές αυτές είναι:  
α) τμήμα του νεοανακτορικού οικισμού (πιθανότατα ΥΜ ΙΑ) και 

ισχυρό αναλημματικό τείχος της ίδιας περιόδου, αμέσως στα 
ανατολικά της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, τα οποία αφού 
στερεώθηκαν, παρέμειναν εν μέρει ακάλυπτα. 

β) τμήμα παλαιοανακτορικού κτηρίου, χρονολογημένου στη ΜΜ 
ΙΙΑ, από το οποίο σώθηκαν τρεις κίονες, διαμέτρου 50 εκ., οι 
μεγαλύτεροι μέχρι σήμερα γνωστοί στον Πετρά. 

γ) τμήμα νεοανακτορικού (ΥΜ ΙΑ) κτηρίου, από το οποίο προήλθε 
αρκετή οικιακή και λεπτή κεραμική, καθώς και ένας πίθος. 
Η ανασκαφική έρευνα και η μελέτη του Πετρά συνεχίζονται στον 

21ο αιώνα, καθώς ο χώρος αποτελεί «εξελισσόμενο έργο», δηλαδή 
εργοτάξιο παραγωγής και επεξεργασίας νέων αρχαιολογικών δεδο-
μένων. Είναι βέβαιο ότι και τα επόμενα χρόνια η θέση θα προσφέ-
ρει πολλά νέα στοιχεία για την κατανόηση του μινωικού πολιτισμού.  
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