Ένας νέος αρχαιολογικός χώρος αναδεικνύεται από τη δημοτική αρχή Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στον τομέα του
πολιτισμού και της ανάδειξης των μνημείων του Μαλεβιζίου, πραγματοποίησε η δημοτική
αρχή, αφού μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προχώρησε στην αγορά 3
αγροτεμαχίων στη σημαντική αρχαιολογική θέση "Κούπος", κοντά στον Κρουσώνα.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η - σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία προστασία της σημαντικότατης αυτής αρχαιολογικής θέσης, η οποία κινδυνεύει από τις
καταστροφές που προκαλούσαν η καλλιέργεια και η βόσκηση, αλλά και η ανάδειξη του
αρχαίου οικισμού, που παρά τη σημασία του, παραμένει εν πολλοίς άγνωστος στην
αρχαιολογική έρευνα.
Ο δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης έχει ήδη αποστείλει επιστολή στη διευθύντρια της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
κ. Αθ. Κάντα, τονίζοντας τη πρόθεση του δήμου να συνεισφέρει στην ανάδειξη του αρχαίου
οικισμού.
Μετά την υπογραφή των συμβολαίων ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων για την θετική τους στάση και εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας:
"Για μια ακόμα φορά και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων μας. Η απόκτηση των
ακινήτων στον αρχαιολογικό χώρου του Κούπου, στον Κρουσώνα, αντανακλά τη σταθερή
θέση της δημοτικής αρχής, σε σχέση με τον οφειλόμενο σεβασμό στα αρχαία μνημείο μας.
Είμαστε και θα παραμείνουμε σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές
εφορείες και συνδράμουμε καθημερινά στο έργο της προστασίας των πολιτιστικών
θησαυρών του Μαλεβιζίου".
Παρόντες στη σύναψη των συμβολαίων ήταν ο αντιδήμαρχος Κώστας Φασουλάκης, η
δικηγόρος του δήμου Χρ. Κοκκινάκη και ο αρχαιολόγος του δήμου Γιώργος Τζωράκης.
Η αρχαιολογική θέση «Κούπος»
Πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα του εκτεταμένου λόφου που δεσπόζει πάνω από τον
Κρουσώνα, όπου έχει εντοπιστεί ένας πολύ σημαντικός αρχαίος οικισμός, που άκμαζε για
περισσότερα από 1100 χρόνια, από την ύστερη Μινωική έως και την Ελληνιστική Εποχή. Οι
εν λόγω αρχαιότητες έγιναν γνωστές τον περασμένο αιώνα, από τον Στ. Ξανθουδίδη, ενώ
πριν από 30 περίπου χρόνια, λείψανα του οικισμού είχαν έρθει στο φώς, ύστερα από
δοκιμαστικές τομές που πραγματοποίησε η ΚΓ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, τις οποίες
χρηματοδότησε η τότε κοινότητα Κρουσώνα.
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