Μινωικός και ασύλητος ο αρχαίος τάφος στον Κρουσώνα

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011
Ένας ασύλητος, καλά διατηρημένος Μινωικός τάφος, που χρονολογείται περίπου από το
1300 π. Χ., ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του νέου
δρόμου Γαζίου Κρουσώνα, λίγο πριν τον ιστορικό οικισμό.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, πρόκειται για τάφο ομαδικού
περιεχομένου, που συνοδευόταν από πλούσιες προσφορές. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο
φως ευρήματα σε αρκετά καλή κατάσταση, όπως μεγάλος αριθμός ζωγραφιστών πήλινων
αγγείων, κοσμημάτων, χάλκινων αντικειμένων, όπλων, κλπ. Σημειώνεται επίσης, ότι αυτή η
ανακάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει την διατυπωμένη από χρόνια θεωρία του αείμνηστου
αρχαιολόγου Ιωάννη Σακελαράκη για την ύπαρξη της Πλατωνικής διαδρομής του Μίνωα,
μιας διαδρομής που είναι στα πλάνα της δημοτικής αρχής προς τουριστική ανάδειξη και
αξιοποίηση.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης παρακολουθεί από την πρώτη
στιγμή στενά την εξέλιξη των εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας και μάλιστα έχει
διαθέσει και τον αρχαιολόγο που διαθέτει ο δήμος Μαλεβιζίου, έτσι ώστε να συνδράμει στο
έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Παράλληλα, εκφράζει την πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής να συντηρηθεί και να
αποκατασταθεί ο τάφος, έτσι ώστε να καταστεί επισκέψιμος και να αποτελέσει ένα ακόμα
ενδιαφέρον σημείο επίσκεψης, για Έλληνες και ξένους επισκέπτες της περιοχής.
Ο δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης θα ήθελε και δημόσια να εκφράσει τις ευχαριστίες της
δημοτικής αρχής προς την κ. Αθ. Κάντα και τους αρχαιολόγους της ΚΓ' Ε.Κ.Π.Α. για την
άμεση ανταπόκρισή τους, καθώς επίσης και προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και
τα ΤΑΕ που παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας με την φύλαξη του μνημείου σε
24ωρη βάση.
Σημειώνεται τέλος ότι η παραπάνω ανακάλυψη, δεν θα επηρεάσει το έργο κατασκευής του
δρόμου Γαζίου - Κρουσώνα αφού βρίσκεται εκτός του εύρους κατάληψης του
οδοστρώματος, οπότε οι εργασίες θα προχωρήσουν κανονικά. Μικρή παράκαμψη όμως,
ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει στον παράλληλο δρόμο που οδηγεί προς το ιστορικό
μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Κοκκινιάκου.
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