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Μεταξία Τσιποπούλου

Ο Πετράς, η μινωική Σητεία, εκτείνεται σε δύο παραλιακούς λόφους, περίπου 2 χλμ. ανατολικά
της σύγχρονης πόλης, παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση από το τέλος της 4ης χιλιετίας μέχρι το
1200 π.Χ., ενώ περιλαμβάνει και το μοναδικό πλήρως ανασκαμμένο νεκροταφείο της Μέσης
Βυζαντινής περιόδου στην Κρήτη. Από την προϊστορική εποχή έχουν έρθει στο φως οικισμός
της Τελικής Νεολιθικής-ΠΜ Ι περιόδου, τμήμα της πόλης, το μινωικό ανάκτορο, ένα διπλό τείχος
μυκηναϊκού τύπου, καθώς και το ασύλητο νεκροταφείο της 3ης χιλιετίας π.Χ.1

Δεν θα μας απασχολήσουν εδώ τα ευρήματα. Θα παρουσιασθεί αφενός η στρατηγική της
οργάνωσης της έρευνας και αφετέρου οι μέθοδοι τεκμηρίωσης, συντήρησης, ανάδειξης, μελέτης
και προβολής, τόσο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό, την τοπική
κοινωνία, αλλά και το «παγκόσμιο χωριό», μέσω του κυβερνοχώρου. Ο πυρήνας της στρατηγικής
των ανασκαφών Πετρά είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του αρχαιολογικού υλικού, ακίνητων
και κινητών ευρημάτων, και η ένταξη εξαρχής στο σχεδιασμό όλων των δράσεων, ώστε να αλ-
ληλοϋποστηρίζονται με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Η ελληνική συστηματική έρευνα του Πετρά Σητείας διεξάγεται για 28 χρόνια, από το 1985,
και χρειάσθηκε επομένως να ανταποκριθεί στην πρόκληση της σταδιακής ενσωμάτωσης στις
πρακτικές των εξελίξεων των ανασκαφικών και αρχαιομετρικών μεθόδων, αλλά και των δρά-
σεων ανάδειξης και προβολής με πολλαπλά μέσα. Το ερευνητικό πρόγραμμα σκόπευσε εξαρχής
στην εξέταση συνολικά της περιοχής του κόλπου της Σητείας, σαφώς καθορισμένης από την το-
πογραφία της, καθώς και των αλλαγών των θέσεων κατοίκησης διαχρονικά. Κεντρική ιδέα ήταν
η αναζήτηση του ελλείποντος κρίκου για την κατανόηση σειράς σημαντικών θέσεων, ανασκαμ-
μένων παλαιότερα από τους Πλάτωνα και Δαβάρα, οι οποίες, παρά τη σημασία της καθεμιάς χω-
ριστά, δεν είχαν συνεξετασθεί ώστε να δώσουν μια συνολική εικόνα. Η συνεχής κατοίκηση του
Πετρά για περισσότερες από δύο χιλιετίες, αλλά και η ύπαρξη του ανακτόρου εκεί, απέδειξαν ότι
αυτός κατείχε την κεντρική θέση στον κόλπο της Σητείας και στην ενδοχώρα του.

Το 1986 διενεργήθηκε εντατική επιφανειακή έρευνα στην περιοχή, σε συνεργασία με το Δήμο
Σητείας, στο πλαίσιο Ελληνο-Γαλλικού προγράμματος ανταλλαγής νέων. Είχαν ήδη προηγηθεί,
το 1984-1985 η ανασκαφή ενός μοναδικού τειχισμένου κτηρίου του τέλους της Προανακτορικής

1. Για την πλήρη βιβλιογραφία του Πετρά βλ. τον ιστό-
τοπο της ανασκαφής www.petras-excavations.gr.



εποχής στη γειτονική Αγία Φωτιά και η αντίστοιχη εντατική επιφανειακή έρευνα της εκεί πε-
διάδας και δύο λόφων. Και η πρώτη αυτή επιφανειακή έρευνα είχε γίνει σε συνεργασία με το
Δήμο Σητείας, και με τη συμμετοχή ομάδας νέων από τη Γαλλία. Για τη συνεργασία της ανα-
σκαφής Πετρά με τη δημοτική αρχή θα γίνει παρακάτω εκτενέστερη αναφορά στο πλαίσιο της
παρουσίασης των δράσεων εξωστρέφειας.

Από το ξεκίνημα της έρευνας τεκμηριώνονται όλες οι ενέργειες συστηματικά. Έτσι, δεν ήταν
δύσκολο το πέρασμα από τη γραφομηχανή στους πρώτους υπολογιστές (προ Windows) και στη
συνέχεια στα προγράμματα Excel και το Access, αλλά και –πιλοτικά– στο Σύστημα του Εθνικού
Αρχείου Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Η τεκμηρίωση ξεκινά στο πεδίο, δημιουργούνται οι χειρό-
γραφοι κατάλογοι ευρημάτων, το απόγευμα περνούν σε βάση δεδομένων, και εκεί επίσης συμ-
πληρώνονται από τους ανασκαφείς τα δελτία περιγραφής των χαρακτηριστικών κάθε στρώματος.2

Για την τεκμηρίωση των διαφόρων ομάδων υλικού (αγγεία, όστρακα, λίθινα αγγεία, λίθινα εργα-
λεία, μετάλλινα, κονιάματα κ.λπ.) υπάρχουν ειδικά μηχανογραφημένα δελτία, τα οποία συμπλη-
ρώνονταν χειρόγραφα εξαρχής, με τη συνοδεία φωτογραφίας contact, ενώ στη συνέχεια η
τεκμηρίωση ξεκίνησε σε βάση δεδομένων Access. Aντίστοιχη τεκμηρίωση, με ενιαίο τρόπο και
φωτογράφιση εφαρμόζεται και για τη συντήρηση των κινητών3, αλλά και για τη στερέωση των
αρχιτεκτονικών λειψάνων.

Οι ομάδες κεραμικής καταγράφονται σε ειδικά μηχανογραφημένα δελτία4. Από τις ομάδες
κεραμικής αφαιρούνται και παίρνουν αριθμό ΜΕ (Μικρού Ευρήματος) όστρακα που σώζουν πλή-
ρες προφίλ, ή έχουν ιδιαίτερη διακόσμηση, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ξεχωρίζουν (π.χ. εισηγ-
μένα). Τα πήλινα και λίθινα αγγεία, τα λίθινα εργαλεία, τα υφαντικά βάρη και τα επιλεγμένα
όστρακα καταγράφονται σε διαφορετικά δελτία5. Οι εξειδικευμένοι μελετητές, π.χ. αυτοί που με-
λετούν τα οστά ζώων, τα όστρεα και το παλαιοανθρωπολογικό υλικό, έχουν αναπτύξει και χρη-
σιμοποιούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων.

μ. τσιποπουλου
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2. Τα δελτία περιγραφής των στρωμάτων περιλαμβάνουν:
Έτος. Τομή. Στρώμα/πάσα. Ημερομηνία. Αρχικά ανα-
σκαφέα. Χώμα (Munsell, Τύπος). Σχόλια. Ευρήματα
(ομάδα κεραμικής, ΜΕ αναλυτικά). Αρχιτεκτονική. Χρο-
νολόγηση. Φωτογραφίες.

3. Τα δελτία συντήρησης περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:
Ημερομηνία. Όνομα συντηρητή. Είδος. Αρ. Μουσείου.
Αρ. ανασκαφής. Θέση (ονομασία αρχαιολογικού χώρου).
Περιγραφή. Χρονολόγηση. Υλικό. Δοκιμές/παρατηρήσεις.
Εργασίες συντήρησης/ανάλυση μεθόδων/υλικών. Προ-
τεινόμενη μελλοντική συντήρηση. Αρ. φωτ. Αρχείου.

4. Τα δελτία ομάδων κεραμικής περιλαμβάνουν τα εξής
πεδία: Προέλευση. Αριθμό οστράκων. Βάρος. Διαγνω-
στικά: αριθμός και % αναλογία. Σχήματα αγγείων: περι-
λαμβάνονται τα ονόματα 23 από τα συνηθέστερα
σχήματα μινωικών αγγείων και ο υπέυθυνος συμπλήρω-
σης του δελτίου γράφει δίπλα στο καθένα τον αντίστοιχο
αριθμό, ενώ υπάρχει ελεύθερος χώρος για τη συμπλή-
ρωση και άλλων σχημάτων. Είδη πηλών: αναφέρονται
οι συνηθέστεροι στην περιοχή πηλοί, σε κατακόρυφη
διάταξη, ενώ οριζόντια σημειώνεται αν πρόκειται για
λεπτό, μέτριο ή χονδρό πηλό. Και στην περίπτωση αυτή

υπάρχει ελέυθερος χώρος για συμπλήρωση και άλλων
τύπων. Διακόσμηση: αναφέρονται τα 10 συνηθέστερα
είδη διακόσμησης και αντίστοιχα συμπληρώνονται οι
αριθμοί που το καθένα είδος απαντά, ενώ υπάρχει ελεύ-
θερος χώρος για τη συμπλήρωση και άλλων διακοσμη-
τικών τύπων. Στη συνέχεια από την ομάδα αφαιρούνται
ορισμένα χαρακτηριστικά όστρακα (σημειώνεται στο
δελτίο ο αριθμός) τα οποία παίρνουν ιδιαίτερους αριθ-
μούς, περιγράφονται σε ειδικά δελτία, σχεδιάζονται και
φωτογραφίζονται και κατόπιν μπαίνουν σε χωριστή
μικρή σακκούλα μέσα στη σακκούλα της ομάδας. Τέ-
λος, στο δελτίο κεραμικής σημειώνεται η χρονολόγηση
της ομάδας καθώς και τα αρχικά του αρχαιολόγου που
συμπλήρωσε το δελτίο.

5. Τα δελτία των πήλινων αγγείων περιλαμβάνουν τα εξής
πεδία: Σχήμα. Αρ. Μουσείου. Αρ. ανασκαφής. Διαστάσεις
(ύψος, διάμετρος [βάσης, χείλους, μέγιστη], πλάτος,
πάχος). Αρ. φωτογραφικού αρχείου. Κατάσταση διατή-
ρησης/συντήρηση. Περιγραφή: βάση, σώμα, λαιμός, χεί-
λος, λαβές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: πηλός, αλείφωμα,
βαφή. Διακόσμηση. Παρατηρήσεις. Χρονολόγηση. Επει-
δή το συνηθέστερο σχήμα μινωικού αγγείου είναι το



Έχει προχωρήσει σημαντικά η ψηφιοποίηση των παλαιών χειρόγραφων ανασκαφικών ημε-
ρολογίων, των καταλόγων, του φωτογραφικού αρχείου (slides και αρνητικών) και των σχεδίων,
ανασκαφικών και κινητών ευρημάτων, ενώ από το 2000 όλη η τεκμηρίωση (ημερολόγια, κατά-
λογοι, φωτογραφίες και σχέδια) γίνεται σε ψηφιακή μορφή. Εξάλλου, ο χώρος έχει αποτυπωθεί σε
σύστημα GIS το 2001 και έκτοτε οι νέες περιοχές που ανασκάπτονται εντάσσονται στο σύστημα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές δημιουργούνται τρία τουλάχιστον ψηφιακά αντίγραφα,
τα οποία αποθηκεύονται στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και εκτυπώσεις. Επιπλέον τα παλαιά
χειρόγραφα δελτία καταγραφών σταδιακά ψηφιοποιούνται, ενώ τα τελευταία 12 χρόνια η τεκ-
μηρίωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Παράλληλα οι κατάλογοι των ΜΕ καταχωρούνται
σε βάσεις δεδομένων ανάλογα με το ανασκαφικό περιβάλλον6. Από το 1985 μέχρι το 2002 δη-
μιουργήθηκαν πάνω από 1800 Α/Μ 36άρια αρνητικά, και αρκετές χιλιάδες έγχρωμες διαφά-
νειες. Στον 21ο αιώνα η φωτογράφηση είναι πλέον ψηφιακή και καλύπτει ήδη μερικά terrabytes.

Στις ανασκαφές του Πετρά έχουν συνεργασθεί μόνον επιστήμονες συντηρητές7 και έχει προ-
σφερθεί η δυνατότητα σε αρκετούς φοιτητές ΤΕΙ και πρόσφατους απόφοιτους να κάνουν πρα-
κτική κοντά τους. Η ανασκαφική δραστηριότητα, σε όλη τη μακρόχρονη διάρκειά της, έχει την
υποστήριξη συντηρητή, in situ καθώς και στα εργαστήρια των Μουσείων Σητείας, Αγ. Νικο-
λάου και στο Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης του INSTAP, είτε για την αφαίρεση σημα-
ντικών ευρημάτων, είτε για τη στερέωση της αρχιτεκτονικής, ή ευπαθών υλικών (π.χ. κονιάματα).
Η συστηματική συντήρηση της κεραμικής ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές. Όλες οι παρα-
πάνω φάσεις τεκμηριώνονται φωτογραφικά.

Αντίστοιχα τα μετάλλινα και τα αντικείμενα από άλλα οργανικά και ανόργανα υλικά (λίθινα ερ-
γαλεία και αγγεία, οστά, κονιάματα) καθαρίζονται κάτω από μικροσκόπιο, και αποθηκεύονται σε
ειδικές συσκευασίες. Τα μετάλλινα φυλάσσονται σε χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρα-
σίας (25ο C) και υγρασίας 45%. Εννοείται ότι για τις περισσότερες από τις παραπάνω ενέργειες
η ανασκαφή του Πετρά έχει την ανεκτίμητη υποστήριξη του εξοπλισμού και της υποδομής του
Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης. Η βάση δεδομένων συντήρησης των κινητών ευρημά-
των και στερέωσης της αρχιτεκτονικής, ξεκίνησε από το 1986, αρχικά σε μηχανογραφημένα δελ-
τία και από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε βάση δεδομένων.
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άωτο κωνικό κύπελλο έχουν προβλεφθεί ειδικά δελτία
για την περιγραφή τους, τα οποία περιλαμβάνουν λιγό-
τερα πεδία στην περιγραφή.
Τα δελτία των λίθινων αγγείων περιλαμβάνουν τα εξής
πεδία: Σχήμα. Αρ. Μουσείου. Αρ. ανασκαφής. Προέλευση.
Διαστάσεις: (ύψος, διάμετρος [βάσης, χείλους, μέγιστη],
πλάτος, πάχος). Κατάσταση διατήρησης/συντήρηση.
Λίθος. Επιφάνεια. Περιγραφή (βάση, σώμα, χείλος, λα-
βές/αποφύσεις), Βιβλιογραφία. Παρατηρήσεις. Αρ. φω-
τογραφικού αρχείου.
Τα δελτία των (πήλινων) υφαντικών βαριδιών περιλαμ-
βάνουν τα εξής πεδία: Σχήμα (παραλληλεπίπεδο, δι-
σκοειδές, κυβικό, πυραμιδοειδές). Είδος και αριθμός
οπών. Αρ. Μουσείου. Αρ. ανασκαφής. Προέλευση. Κατά-
σταση διατήρησης/συντήρηση. Τεχνικά χαρακτριστικά
(πηλός, αλείφωμα, βαφή, κεραμεικό σημείο). Αρ. φωτο-

γραφικού αρχείου.
Τα δελτία των λίθινων εργαλείων περιλαμβάνουν: Εί-
δος. Αρ. Μουσείου. Αρ. ανασκαφής. Προέλευση. Σχήμα.
Διαστάσεις. Λίθος. Επιφάνεια. Περιγραφή. Παρατηρή-
σεις. Βιβλιογραφία. Αρ. φωτογραφικού αρχείου.

6. Τα πεδία του καταλόγου Access είναι τα εξής: Α/Α.
Τομή. Περιοχή. Στρώμα. Ημερομηνία. Σχόλιο. Περιγραφή.
Αριθμός Μουσείου. Αρ. φωτογραφικού αρχείου. Σχέδιο.

7. Η Στεφανία Χλουβεράκη, επικεφαλής του εργαστηρίου
συντήρησης του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρή-
της, Δρ. Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδί-
νου, και η Κλειώ Ζερβάκη, ΜΑ του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου στη Μουσειολογία και κάτοχος μεταπτυχια-
κού διπλώματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην τεκ-
μηρίωση και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην
αρχαιολογία.



Εκτός των αρχαιομετρικών αναλύσεων διαφόρων κατηγοριών υλικού, σε συνεργασία με ελ-
ληνικά και ξένα Ιδρύματα, τα εξειδικευμένα εργαστήρια και το προσωπικό του Κέντρου Μελέ-
της Ανατολικής Κρήτης μας έχουν προσφέρει, από το 2000 και εξής, εξαιρετικές ευκαιρίες
κατανόησης του υλικού με μεθόδους φυσικών επιστημών. Διενεργούνται πετρογραφικές αναλύ-
σεις σε κεραμική του Πετρά, με συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, σχετικά με τη χρονολό-
γηση ή την προέλευση, οι οποίες σε συνδυασμό με άλλες αντίστοιχες άλλων ανασκαφών έχουν
συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην κατανόηση της μινωικής Κρήτης και τις σχέσεις της με
άλλες περιοχές εντός και εκτός του Αιγαίου. Εξάλλου η ανασκαφή του Πετρά συμμετέχει σε προ-
γράμματα ανάλυσης οργανικών καταλοίπων με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας - φα-
σματοσκοπίας μάζας, και σε φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ για την εξέταση
των μεταλλικών αντικειμένων, αλλά και σε αναλύσεις με φασματοσκοπία XRF για τα μετάλ-
λινα. Το σημαντικό για την ελληνική συστηματική ανασκαφή του Πετρά είναι ότι οι αναλύσεις
γίνονται δωρεάν και έχουν ως αποτέλεσμά τους το συνεχή εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων.

Από το ξεκίνημά τους οι ανασκαφές του Πετρά έχουν εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό φοιτητών
ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα διδάκτορες με ανα-
γνωρισμένο έργο. Επιδίωξη ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν συνολική εμπειρία. Συχνά
οργανώθηκαν διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδρομές για την εξοικείωσή τους με άλλες αρχαιολο-
γικές αποστολές και αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Επιπλέον, το 1985 και το 1986, όταν
ομάδες νέων από τη Γαλλία συμμετείχαν στις επιφανειακές έρευνες στην Αγία Φωτιά και στον
Πετρά, το πρόγραμμα, το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με το Δήμο Σητείας, περιελάμβανε και
μαθήματα νέων ελληνικών και κρητικών χορών. Το 1995 διοργανώθηκε στην ανασκαφή Πετρά
συστηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20μελούς ομάδας φοιτητών από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ
και του Καναδά, με επικεφαλής Αμερικανό καθηγητή αρχαιολογίας. Όλες οι παραπάνω δράσεις
έγιναν με την έγκριση του ΚΑΣ.

Η πόλη της Σητείας, απομακρυσμένη από τα κέντρα της Κρήτης, και με μάλλον δυσχερή
πρόσβαση, δεν περιελάμβανε, πριν από την έναρξη της έρευνάς μας, αρχαιολογικούς χώρους
εντός των ορίων της. Ευτυχώς η δημοτική αρχή κατανόησε εξαρχής τις δυνατότητες που άνοι-
γαν οι αρχαιολογικές έρευνες για την τοπική κοινωνία, μια μη αμελητέα παράμετρος των οποίων
είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας, είτε με την παραμονή στην πόλη της ανασκαφικής ομά-
δας, τις προσλήψεις εργατών κ.λπ. είτε, μεσο-μακροπρόθεσμα, με την αναμενόμενη αύξηση των
επισκεπτών.

Δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με έγκυρο επιστημονικό
τρόπο, χωρίς μεγάλη οικονομική δαπάνη, σε συνεργασία με το Δήμο, πραγματοποιήθηκαν πολ-
λές. Το 1985 οργανώθηκε η πρώτη, υπαίθρια, φωτογραφική και εκπαιδευτική έκθεση, στο μικρό
δημοτικό κήπο της Σητείας με θέμα «Σητεία: Προϊστορία - Αρχαιότητα», με 50 πίνακες, η οποία
τα επόμενα δύο χρόνια μεταφέρθηκε σε γαλλική πόλη αδελφοποιημένη με τη Σητεία και σε δύο
βρετανικά Πανεπιστήμια.

Το 1993, πάλι σε συνεργασία με το Δήμο, οργάνωθηκε «Ημέρα γνωριμίας με τη μινωική Ση-
τεία και τους ανθρώπους που δουλεύουν γι’ αυτήν», με πλήθος δράσεων στο Μουσείο, τον αρ-
χαιολογικό χώρο και την πόλη, και σκοπό την εξοικείωση του κοινού με τα στάδια της διαδικασίας
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που ακολουθούν τα ευρήματα του Πετρά από την ανασκαφή, τη συντήρηση, την καταγραφή και
τη μελέτη, μέχρι την αποθήκευση ή την έκθεση στο Μουσείο. Η τοπική κοινωνία συμμετείχε με
ενθουσιασμό και είχε την ευκαιρία να προσεγγίσει διαδικασίες προσιτές μόνο στους αρχαιολόγους,
αλλά και να γνωρίσει δραστηριότητες της ομάδας ανθρώπων που συμμετέχουν σε όλες αυτές τις
φάσεις (αρχαιολόγοι, συντηρητές, σχεδιαστές, εργάτες).

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τουλάχιστον, η ανασκαφέας του Πετρά σχεδίαζε την
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, στη συνέχεια της απαλλοτρίωσης από το Υπουργείο Πολι-
τισμού 40 στρεμμάτων το 1987 και της περίφραξης την επόμενη χρονιά. Σε συνεργασία με το
Δήμο Σητείας, η απαραίτητη χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα LEADER
PLUS και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου πραγματοποιήθηκε τα έτη 2005-2006, με τη συ-
νεργασία μουσειολόγου. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι ο σχεδιασμός περιελάμβανε και την ανα-
σκαφή όλης της πορείας των μονοπατιών μέχρι το φυσικό βράχο, δράση η οποία αύξησε
σημαντικότατα τις γνώσεις μας για τη στρωματογραφική αλληλουχία της κατοίκησης του χώρου.

Από το Σεπτέμβριο του 2006 ο χώρος είναι ανοικτός για το κοινό. Η ανάδειξη περιλαμβάνει
πλακόστρωτα μονοπάτια πρόσβασης στους ανασκαμμένους τομείς, 20 μεγάλου μεγέθους δί-
γλωσσες ενημερωτικές πινακίδες, χώρους σκίασης και στάσης των επισκεπτών, με αναρριχητικά
φυτά, πέργκολες και πάγκους, επιλεκτική φύτευση με τοπικά φυτά και χώρους υγιεινής, ενώ ανα-
στηλωμένος από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πύργος της Ενετοκρατίας χρησι-
μοποιείται ως φυλάκειο. Το 2010 εγκαινιάσθηκε ο διαρκώς ανανεούμενος δίγλωσσος ιστότοπος
για την παρουσίαση των ανασκαφών, των μελετών και των δράσεων εξωστρέφειας www.pe-
tras-excavations.gr. Περιέχει επίσης πληροφορίες για την πολυπληθή διεθνή ανασκαφική ομάδα
και την αυξανόμενη βιβλιογραφία, με τη λειτουργία μάλιστα λήψης των αρχείων όλων των δη-
μοσιεύσεων σε μορφή PDF. Παράλληλα, ο επισκέπτης του ιστότοπου μας έχει πρόσβαση σε εκα-
τοντάδες φωτογραφίες της ανασκαφής και των κινητών ευρημάτων, στα ανασκαφικά χρονικά
από το 2004 έως σήμερα, στα νομικά κείμενα των κηρύξεων και οριοθετήσεων του αρχαιολογι-
κού χώρου, όπως φαίνονται στο Διαρκή Κατάλογο των Κηρύξεων που τηρεί η Διεύθυνση Εθνι-
κού Αρχείου Μνημείων, καθώς και σε νέα-πληροφορίες και συμμετοχές σε συνέδρια.

Το 2010, με τη συμπλήρωση των 25 χρόνων ανασκαφών και μελετών στον Πετρά, διοργα-
νώθηκε διήμερο διεθνές συμπόσιο στην Αθήνα με σκοπό την παρουσίαση της ιστορίας του χώρου
από την Τελική Νεολιθική έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού, αλλά και στη Βυζαντινή πε-
ρίοδο, τις σχέσεις του με γειτονικές θέσεις και πρόσφατα ευρήματα από το προανακτορικό και πα-
λαιοανακτορικό νεκροταφείο. Συμμετείχε όλη η ανασκαφική ομάδα, 24 μελετητές από έξι χώρες
(Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, Ιταλία, Αγγλία και Δανία), και παρακολούθησαν περισσότερα από
100 άτομα. Τα Πρακτικά κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2012 στη σειρά μονογραφιών του Ιν-
στιτούτου της Δανίας στην Αθήνα.

Από προσωπική άποψη, αλλά και από υπηρεσιακή υποχρέωση, ως Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., προώθησα τα τελευταία χρόνια δράσεις
προβολής με ηλεκτρονικά μέσα, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, κινητών και ακίνητων μνη-
μείων ανά τη χώρα. Αναμενόμενη ήταν η ένταξη και της ανασκαφής του Πετρά στα προγράμ-
ματα αυτά, με σκοπό να πεισθούν να συμμετέχουν και άλλοι συνάδελφοι Διευθυντές συστηματικών
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ανασκαφών, αλλά και οι Ξένες Σχολές. Έτσι ο Πετράς συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βι-
βλιοθήκη EUROPEANA (www.european.eu) μέσω των προγραμμάτων ATHENA για τα κινητά,
και CARARE (www.carare.eu), για τα ακίνητα μνημεία και τα μνημειακά σύνολα. Προϋπόθεση
για την προβολή στην EUROPEANA είναι η παρουσίαση σε εθνικό ιστότοπο, και έτσι το υλικό του
Πετρά συμμετέχει, μαζί με άλλα ευρήματα του Μουσείου Σητείας και στο site προβολής που δη-
μιούργησε η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης
Πληροφορικής (http://collections.culture.gr). Έχουν μέχρι σήμερα ενσωματωθεί πιλοτικά περισ-
σότερα από 50 κινητά ευρήματα, στη συνέχεια της ένταξής τους στο Σύστημα του Εθνικού Αρ-
χείου Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., και έχουν καταχωρηθεί επίσης πάνω από 20 επιμέρους μνημεία
για προβολή μέσω του δικτύου CARARE, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2013.

Μετά από 28 χρόνια έρευνας στον Πετρά η πολυπληθής ομάδα μελετητών εξακολουθεί να
εργάζεται σκληρά με σκοπό την ολοκλήρωση της ανασκαφής στο σημαντικό προανακτορικό /
παλαιοανακτορικό νεκροταφείο, και τη διάχυση των πορισμάτων μέσα από δημοσιεύσεις, συμ-
μετοχές σε συνέδρια, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε
πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και χωρίς την διαρκή χρηματοδότηση του
ΙNSTAP.

Oλοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγάλης κλίμακας έρευνα του Πετρά δημιούρ-
γησε δύο τρόπον τινά «θυγατρικές» έρευνες και άλλη μία αρκετά σχετική και γειτονική: Στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, σε συνεργασία με το Ιταλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και συν-
διευθύντρια τη Lucia Vagnetti ολοκληρώσαμε την ανασκαφή και προχωρήσαμε στη δημοσίευση
του πολύ σημαντικού θολωτού τάφου μυκηναϊκού τύπου στα Αχλάδια Σητείας, εν μέρει ανα-
σκαμμένου από τον Ν. Πλάτωνα, ένα εξαιρετικό μνημείο για τη διερεύνηση της μυκηναϊκής πα-
ρουσίας στην ΥΜ ΙΙΙΑ Κρήτη. Το 2001-2003 ανασκάφθηκε ο μοναδικός στην Κρήτη οικισμός
της Τελικής Νεολιθικής στην Κεφάλα Πετρά, με συνεργάτη τον Γιάννη Παπαδάτο, τότε ωρο-
μίσθιο υπάλληλο της ΚΔ΄ ΕΠΚΑ, o οποίος στη συνέχεια ανέλαβε τη δημοσίευση, δημιουργώ-
ντας τη δική του διεθνή επιστημονική ομάδα. Το τρίτο «παρακλάδι» της ανασκαφής Πετρά είναι
η ανασκαφή του μινωικού οικισμού στον Παπαδιόκαμπο, από τη Χρύσα Σοφιανού και τον Tom
Brogan, θέση στο βορειοδυτικό άκρο της επικράτειας του Πετρά, με εξαιρετικά ήδη αποτελέ-
σματα.

Δεν ξέρω για πόσα ακόμα χρόνια θα είμαι σε θέση να διαχειρίζομαι ένα τόσο μεγάλο όγκο δε-
δομένων. Εξαιρετικοί συνεργάτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς τις μελέτες για τις τελικές
δημοσιεύσεις, το ΚΑΣ ενέκρινε το 2012 ένα 5ετές πρόγραμμα συνέχισης της ανασκαφής του
ασύλητου νεκροταφείου ως συστηματικής έρευνας. Ελπίζεται ότι θα βρεθεί τρόπος να προωθη-
θεί η απαλλοτρίωση της έκτασης 10 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το νεκροταφείο, η οποία εκ-
κρεμεί, ώστε να σωθεί ένα σημαντικό μινωικό μνημείο.
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