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Μεγάλες ποσότητες πορφύρας και κτίσματα ενός μινωικού οικισμού
με ανθηρή οικονομία, όπως προκύπτει από τα εξαιρετικής
ποιότητας αντικείμενα στις κατοικίες του, εντόπισαν οι
ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου στα δυτικά της
νησίδας Χρυσή του Δήμου Ιεράπετρας, όπου στην παραλία σώζονται
αρχαίες λαξευτές ιχθυοδεξαμενές.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού, «το πλήθος των
σπασμένων οστρέων πορφύρας που βρέθηκαν στα δωμάτια των
κατοικιών αποδεικνύουν μία πρωιμότατη για τη Μεσόγειο
βιοτεχνική παραγωγή της πορφυρής βαφής, η οποία αναπτύχθηκε
κατά τη διάρκεια των πρώτων ανακτόρων της Κρήτης».

«Η επιφανειακή έρευνα που έγινε κατά το διάστημα 2008-2011
απέφερε ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας και κατοίκησης από
την Εποχή του Χαλκού, ενώ η συστηματική πλέον ανασκαφή το 2018
και 2019 στη Χρυσή υπό τη διεύθυνση της προϊσταμένης της ΕΦΑ
Λασιθίου, Χρύσας Σοφιανού, έφερε στο φως ένα μεγάλο κτήριο με
πολλά δωμάτια, το οποίο κατοικήθηκε χωρίς διακοπή στην
Παλαιοανακτορική και Νεοανακτορική Περίοδο, από τη Mεσομινωική
IIB έως την Υστερομινωική IB Περίοδο. (1800-1500 περίπου
π.Χ.)», προσθέτει του υπουργείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα δωμάτια είχαν απλά
αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως κτιστούς κάδους, πεζούλια,
επιφάνειες εργασίας, εστίες και ένα κλιμακοστάσιο με λίθινες
πλάκες. Η κεραμική αποτελεί τυπικό μίγμα από αγγεία πόσης,
βρώσης, μαγειρικά και αποθηκευτικά, ενώ περισυλλέχθηκαν πολλά
λίθινα εργαλεία. Εντύπωση προκάλεσε η έλλειψη στοιχείων
βιοτεχνικής δραστηριότητας για την παραγωγή πορφύρας από όλο
το κτίσμα, σε αντίθεση με τις άλλες ανασκαμμένες κατοικίες του
οικισμού.

Παρά την απλή αρχιτεκτονική τους,
”θησαυρούς” από μέταλλα, γυαλί και
πρώτος θησαυρός βρέθηκε το 2018 σε
χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος.
τμήματα από χάλκινα τάλαντα, μία
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Η απόθεση περιείχε δύο
μάζα από σκωρίες και

κοσμήματα: Ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα χρυσό βραχιόλι, 26 χρυσές
χάντρες (δισκοειδείς, σφαιρικές και σε σχήμα πάπυρου), μία
αργυρή χάντρα, 5 χάλκινες, σφενδόνη χάλκινου δαχτυλιδιού. Μαζί
με αυτά ήταν μεγάλος αριθμός από γυάλινες χάντρες διαφόρων
σχημάτων, (39 σφαιρικές και 25 σε σχήμα πάπυρου), 4 από το
λεγόμενο αιγυπτιακό μπλε, 20 από κορνεόλιο λίθο, 1 από
αμέθυστο, 10 από λάπις, μία σφραγίδα από αχάτη με παράσταση
πλοίου που η πρύμνη του έχει τη μορφή κεφαλής ζώου και ένα
λίθινο περίαπτο με μορφή πιθήκου».

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο
Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!
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inoikoy-oikismoy-sto-fos-apo-arhaiologiki-anaskafi-foto

