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ηοσ Χαλκού
Ε. Ποσλάκη Πανηερμαλή, Σ. Κοσλίδοσ, Ε. Παπαδοπούλοσ, Ε. Κλινάκη
Ο Βάιηνο είλαη εθηεηακέλε πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ηεο Μέζεο θαη
Ύζηεξεο Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κε επάιιειεο νηθηζηηθέο θάζεηο. Σελ ζπλαληάκε
αλαηνιηθά ηεο εζληθήο νδνύ, βόξεηα ηεο Λεπηνθαξπάο, ζε πςόκεηξν 5 έσο
13κ. Βξίζθεηαη ζηηο παξαζαιάζζηεο ππώξεηεο ηνπ Άλσ Οιύκπνπ, αλάκεζα ζε
δύν κεγάινπο ρεηκάξξνπο, ελώ επεξεάδεηαη άκεζα θαη από κηθξόηεξνπο. ηελ
άκεζε θαη επξύηεξε πεξηθέξεηα ηεο ζέζεο εληνπίδνληαη αξθεηνί
αξραηνινγηθνί ρώξνη πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηελ Νεώηεξε Νενιηζηθή Δπνρή
έσο θαη ηελ Ύζηεξε Αξραηόηεηα.
Η ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ηερληθώλ έξγσλ ΔΡΓΟΔ θαη Ννκαξρίαο
Πηεξίαο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ αλαζθάθεθε ε ζέζε, ήηαλ 4 ζηξέκκαηα, κεηά
όκσο ηηο θαηαζηξνθέο αλαζθάθεθαλ πεξίπνπ 2,5 ζηξέκκαηα, ζε βάζνο 2,5κ.
Αλαγλσξίζηεθαλ κε αζθάιεηα ηξεηο νηθηζηηθέο θάζεηο κε επηκέξνπο
επηδηνξζώζεηο θαη πξνζζήθεο (ρ. 1, Δηθ. 1). Οη ηειεπηαίεο δελ είλαη πάληνηε
ζαθείο εμαηηίαο ησλ ηερληθώλ εξγαζηώλ, ησλ δηαηαξάμεσλ από ηνπο
ρεηκάξξνπο θαη ηεο κεγάιεο πίεζεο ρξόλνπ γηα ηελ παξάδνζε ηεο ζέζεο. Οη
θάζεηο νλνκάζηεθαλ ζπκβαηηθά Βάιηνο 1 έσο 3 θαη ρξνλνινγνύληαη ζηε
Μέζε θαη Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. πλνπηηθά έρνπλ σο εμήο:
Βάληος 3: Δίλαη εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ζηξώκα
θαηαζηξνθήο εμαηξεηηθά πινύζην ζε θηλεηά επξήκαηα, κε ειάρηζηα, σζηόζν,
ζε έθηαζε θαη αξηζκό αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα. Σν κεγάιν πάρνο θαη ε
αξγηιώδεο ζύζηαζε ηνπ ζηξώκαηνο θαηαζηξνθήο νδήγεζε ζηελ ππόζεζε όηη
ε ηερληθή ησλ θαηαζθεπώλ ήηαλ πηζαλώο ε ηνπνζέηεζε σκώλ πιίλζσλ ζην
έδαθνο ή εθείλε κε ζηνηβαρηό πειό (pisé). Η θεξακηθή πνπ πξνήιζε από ην
παξαπάλσ ζηξώκα απνηέιεζε νδεγό γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάζεο ζηε
ΜΔΥ. Σε ζρεηηθή απηή ρξνλνιόγεζε επηβεβαίσζε ε ξαδηνρξνλνιόγεζε ηνπ
Γεκόθξηηνπ (1930-1745 π.Υ θαη 1885-1695 π.Υ.)
ην ΝΑ όξην ηνπ αλαζθαθηθνύ ρώξνπ εληνπίζηεθε ην Κηήριο Α (Δηθ.
2) πνπ ζώδεηαη απνζπαζκαηηθά θαη κάιινλ επαλαιεηηνύξγεζε ζηελ επόκελε
θάζε κε αιιαγή ηεο αξρηθήο ηνπ θάηνςεο. Ήηαλ ηνπιάρηζηνλ δίρσξν θαη
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δηαζώζεθε κόλν έλα ηκήκα ηεο κεζνηνηρίαο θαη ηνπ ελόο εμσηεξηθνύ ηνίρνπ.
Οη ηνίρνη θαηαζθεπάζηεθαλ ρσξίο ιάθθν ζεκειίσζεο, κε ππνδνκή από
αξγνιηζνδνκή, ζπλδεηηθό πιηθό πειόρσκα, θαη πηζαλόλ κε αξγηιηθή
επάιεηςε. Πεξηθιείνπλ έλα εμαηξεηηθά παρύ ζηξώκα δηαιπκέλσλ πιηζηώλ κε
έληνλα ίρλε θαύζεο, πηζαλόηαηα από ηελ θαηαζηξνθή ηεο πιίλζηλεο
αλσδνκήο. Καηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζηξώκαηνο θαηαζηξνθήο θαη ηνπ δαπέδνπ
από παηεκέλν πειόρσκα εληνπίζηεθε κεγάινο αξηζκόο αγγείσλ.
πγθεθξηκέλα απνθαιύθζεθαλ 14 αγγεία απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη
επηηξαπέδηα, ζρεδόλ ηζόπνζα θαηαλεκεκέλα ζηνπο δύν ρώξνπο. Σελ
νηθνζθεπή ζπκπιεξώλνπλ πήιηλα ζθνλδύιηα θαη ιίζηλα εξγαιεία.
ηε θάζε απηή απνδίδνληαη ζπλνιηθά επηά ειεύζεξεο ηαθέο πνπ δελ
παξνπζηάδνπλ ηππνινγηθέο δηαθνξέο. ην ζύλνιό ηνπο είλαη απινί
ιαθθνεηδείο ηάθνη πνπ ζε δύν πεξηπηώζεηο νξηνζεηνύληαη ππνηππσδώο από
αξγνύο ιίζνπο (Σαθέο 5 θαη 11)1. Έρνπλ θπκαηλόκελν βάζνο θαη ελίνηε
επηκειεκέλν δάπεδν από κηθξέο ιαηύπεο, πήιηλεο πιάθεο ή ζηξσκέλν
πειόρσκα. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θέξνπλ ιηζνζσξό – ζήκα. Ο λεθξόο
θείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, αξηζηεξά ή δεμηά.
Ο κηθξόο Ταθικός Τύμβος 2 (Δηθ. 3) πεξηέρεη ηελ Ταθή 5. Ο δαθηύιηνο
ηνπ ηύκβνπ απνηειείηαη από κία ζεηξά αξγνιίζσλ, ελώ ε ιηζνξξηπή ζην
γέκηζκα έρεη σο ζπλδεηηθό πιηθό ηδηαίηεξα αξγηιώδεο ρώκα. Ο ηαθηθόο
ιάθθνο είλαη απιόο ιαθθνεηδήο, έθθεληξνο ζε ζρέζε κε ην δαθηύιην ηνπ
ηύκβνπ θαη πεξηέρεη αθηέξηζηε ηαθή ελήιηθα. Με θαηεύζπλζε Α-Γ θαη θάζεηα
ηνηρώκαηα, ε ηαθή είλαη νξηνζεηεκέλε αλαηνιηθά θαη λόηηα από κεγάινπ θαη
κεζαίνπ κεγέζνπο αξαηνύο ιίζνπο θαη έθεξε ζηελ ηόηε επηθάλεηα ιηζνζσξόζήκα. Σν θεθάιη ηνπ λεθξνύ βιέπεη δεμηά, ν θνξκόο είλαη ζε ύπηηα ζέζε, ηα
ρέξηα ιπγηζκέλα ζηελ θνηιηά θαη ηα θάησ άθξα ζπλεζηαικέλα. Γηαπηζηώζεθε
αλαζθαθηθά όηη ν ηαθηθόο ιάθθνο πξνεγείηαη ζηξσκαηνγξαθηθά ηνπ ηαθηθνύ
κλεκείνπ, θαζώο ν ιάθθνο βξίζθεηαη θάησ από ην ζηξώκα θαηαζηξνθήο, ελώ
ην κλεκείν ςειόηεξα.

Στην περίπτωση μίας παιδικής ταφής διαπιστώθηκε ότι ο νεκρός ενταφιάστηκε κάτω από
το δάπεδο οικίας (Ταφή 12).
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Στ. 1. Λεπηοκαρσά Βάληος. Γενική κάηουη.

ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο αλαζθαθήο, εληνπίζηεθε έλαο αθόκε
απνζπαζκαηηθά ζσδόκελνο ηύκβνο κε ηα ίδηα θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν. Ο ηύκβνο πεξηέρεη ηελ Ταθή 11,
ιαθθνεηδή κε θάζεηα ηνηρώκαηα πνπ νξηνζεηείηαη πεξηκεηξηθά από κεζαίνπ
θαη κεγάινπ κεγέζνπο αξγνύο ιίζνπο. Ο ιάθθνο έρεη πξνζαλαηνιηζκό Γ-Α
θαη ν λεθξόο θείηαη ζηε δεμηά πιεπξά ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, κε ην θεθάιη
ειαθξώο ζηξακκέλν πξνο ηα λόηηα θαη ηε ιεθάλε λα θαιύπηεηαη από κεγάιν
ιίζν. Μνλαδηθό θηέξηζκα είλαη έλα ιίζηλν, θσδσλόζρεκν αληηθείκελν, πνπ
βξέζεθε ζηνλ θαξπό ηνπ ρεξηνύ. Ο ιάθθνο ηεο ηαθήο ρξνλνινγήζεθε κε ηελ
κέζνδν ηνπ 14C ζηα 2010 – 1770 π.Υ., δειαδή ιίγν πξσηκόηεξα από ην
ζηξώκα θαηαζηξνθήο πνπ ηνλ θάιππηε.
εκαληηθό εύξεκα, πηζαλόηαηα απηήο ηεο θάζεο, είλαη ε πινύζηα
θηεξηζκέλε ιαθθνεηδήο Ταθή 8. Ο αβαζήο ηαθηθόο ιάθθνο κε
πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν έθεξε ζηελ ηόηε επηθάλεηα ιηζνζσξό-ζήκα. Ο λεθξόο
είλαη λεαξό άηνκν2 θαη θείηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζε ζπλεζηαικέλε
Πξόθεηηαη γηα άηνκν ειηθίαο 9 εηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Π. Σξηηζαξόιε (Π. Σξηηζαξόιε,
ΑΔΜΘ 2007, ζηνλ παξόληα ηόκν).
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ζηάζε, κε ην θεθάιη ζην Βνξξά. ηελ πεξηνρή ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ ζώξαθα,
θάησ από έλαλ νγθώδε αξγόιηζν, εληνπίζηεθαλ θνζκήκαηα θαη αγγεία.
πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ (Δηθ. 4) δύν ελώηηα από ρξπζό ηαηλησηό έιαζκα πνπ
πεξηθιείεη ράιθηλν ζπεηξνεδέο θόζκεκα3, θαζώο θαη πεξηδέξαην
απνηεινύκελν από ρξπζέο, ράιθηλεο, γπάιηλεο θαη ιίζηλεο ράληξεο. ην δεμί
ρέξη ππήξρε ράιθηλν νθηώζρεκν δαρηπιίδη4, 5 αξθεηά παξόκνην κε αληίζηνηρα
επξήκαηα ηεο Πεξαηήο θαη ηεο Πξώηκεο επνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Οιύκπνπ, αιιά θαη κε αληίζηνηρα ηεο Μέζεο Δπνρήο Υαιθνύ εθηόο
Διιάδαο. ην ύςνο ηνπ ζώξαθα εληνπίζηεθαλ δύν αγγεία, έλα κόλσην
θύπειιν6 θαη κία κηθξή θηάιε (Δηθ. 5)7.
ε κηθξή απόζηαζε πξνο βνξξά εληνπίζηεθε απιή αθηέξηζηε ηαθή
κηθξνύ παηδηνύ (Ταθή 7)8. Δίλαη απιή ιαθθνεηδήο, αβαζήο ηαθή θαη έρεη
πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν. Ο ππζκέλαο ηνπ ιάθθνπ έρεη ππνηππώδε δηακόξθσζε
από ζηξσκέλεο κηθξέο ιαηύπεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε
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ππθλόηεηα ζηελ έθηαζε ηνπ ζθειεηνύ. Ο λεθξόο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε
δεμηά πιεπξά ηνπ ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, κε ην θεθάιη πξνο Βνξξά
Η επίζεο αθηέξηζηε ιαθθνεηδήο ηαθή ελήιηθα, Ταθή 10, ήηαλ
ζθξαγηζκέλε κε θπθιηθνύ ζρήκαηνο ιηζνζσξό-ζήκα . Ο ηαθηθόο ηεο ιάθθνο
είλαη αλνηγκέλνο ζε απνζέζεηο ρεηκάξξνπ θαη έρεη πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ.
Ο λεθξόο είλαη ειαθξά ζπλεζηαικέλνο πξνο ηα δεμηά κε ην θεθάιη ζηα ΒΓ, ζε
ειαθξώο ζπλεζηαικέλε ζηάζε. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ζηελ ηαθή απηή δελ
παξαηεξήζεθε ζηξσκαηνγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ ιάθθν ηεο
ηαθήο θαη ζην ηαθηθό κλεκείν.
Βόξεηα ηεο Σαθήο 10 εληνπίζηεθε κία αθόκε ιαθθνεηδήο ηαθή ελειίθνπ
(Ταθή 9) κε θάζεηα ηνηρώκαηα θαη πξνζαλαηνιηζκό ΒΓ-ΝΑ. Ο ππζκέλαο
είλαη ζηξσκέλνο κε θαζαξό αξγηινακκώδεο ρώκα, επάλσ ζην νπνίν είλαη
ηνπνζεηεκέλνο ν λεθξόο ζηε δεμηά ηνπ πιεπξά, ζε ειαθξώο ζπλεζηαικέλε
ζηάζε, κε ην θεθάιη ζηα ΒΓ. Σνλ ζπλνδεύνπλ έλα θαλζαξόζρεκν αγγείν,
ηνπνζεηεκέλν αξθεηά ςειόηεξα από ην θεθάιη, θαζώο θαη έλα ιίζηλν
θσδσλόζρεκν αληηθείκελν θάησ από ηε ιεθάλε. Αλάινγν αληηθείκελν
βξέζεθε θαη ζην λεθξνηαθείν ηύκβσλ ηεο ΜΔΥ ζηελ Πεγή Αζελάο. ην
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε Σαθή 9, θαηά ηελ επόκελε νηθηζηηθή θάζε (Βάιηνο 2)
θαηαζθεπάζηεθε κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα θηίζκα κε θάηνςε ζε ζρήκα Π, ην
νπνίν πεξηέβαιε ηελ ηαθή θαη εκθαλώο ζρεηίδεηαη κε απηήλ.
Βάληος 2: Πξόθεηηαη γηα κηα νξγαλσκέλε εγθαηάζηαζε κε πινύζηα
αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα (βι. Δηθ. 1) πνπ αθνινύζεζε ακέζσο κεηά ηελ
θαηαζηξνθή ηεο πξνγελέζηεξεο από θσηηά. Σε ζηξσκαηνγξαθηθή θαη
ρξνλνινγηθή δηαδνρή επηβεβαίσζαλ θαη νη αλαιύζεηο ηνπ 14C, πνπ
ηνπνζέηεζαλ ηελ θάζε ζηα 1670-1505π.Υ.
Οη κλεκεηαθόηεξεο θαηαζθεπέο απηή ηελ πεξίνδν είλαη ηξεηο πεξίβνινη,
θαζώο θαη θηίζκα θάηνςεο Π. Από ηνλ πξώην πεξίβνιν (Περίβολος 1)
ζώδεηαη κόλν ε ηειεπηαία ζεηξά ησλ ιίζσλ ηνπ. Οη Περίβολοι 2 και 3 είλαη
θακππιόγξακκεο, νκόθεληξεο θαηαζθεπέο (Δηθ. 6). Όπσο πξνέθπςε
αλαζθαθηθά, αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε ν εμσηεξηθόο Πεξίβνινο 2 κε
θαινζρεκαηηζκέλα ηα δύν ηνπ κέησπα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζαξηήζεθε ζηελ
αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά ν Πεξίβνινο 3, κε δηακνξθσκέλν κόλν ην νξαηό ηνπ
κέησπν. ηε ζπλέρεηα νη δύν θαηαζθεπέο ιεηηνύξγεζαλ εληαία. ώδνληαη ζε
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ύςνο 1κ. θαη ην πιάηνο ηνπο θπκαίλεηαη από 2,30κ. έσο 3,00κ. Δίλαη
θαηαζθεπαζκέλνη από αξγνιηζνδνκή κε πειόρσκα σο ζπλδεηηθό πιηθό.
Έρνπλ ηζρπξό ζεκέιην από νγθόιηζνπο, ελώ ε αλσδνκή ηνπο είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από κεγάινπο αθαηέξγαζηνπο ιίζνπο ζηα κέησπα θαη
ιηζνξξηπή ζην γέκηζκα. Σν αλαηνιηθό ηνπο άθξν θαηαζηξάθεθε κεηά από
έληνλν πιεκκπξηθό επεηζόδην θαη ζηε ζπλέρεηα επηζθεπάζηεθε
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο.
εκαληηθό εύξεκα, αλ θαη πξνβιεκαηηθήο εξκελείαο, απνηειεί ε
Καηαζκεσή ζε ζτήμα Π (Δηθ. 7). Αξρηθά ζεσξήζεθε όηη πξόθεηηαη γηα δύν
παξάιιεινπο πεξίβνινπο. Ωζηόζν, κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ
δηαπηζηώζεθε όηη πξόθεηηαη γηα κία εληαία θαηαζθεπή επηκεινύο δόκεζεο,
παξόκνηαο κε ηνπο πεξηβόινπο. Η εξκελεία ηνπ νηθνδνκήκαηνο απηνύ δελ
είλαη ζαθήο θαη κάιινλ όρη κνλνζήκαληε. Βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε
ηνπο Πεξηβόινπο 2 θαη 3 θαη ίζσο απνηειεί ηε δηακόξθσζε εηζόδνπ κίαο
εληαίαο θαηαζθεπήο, ε νπνία αθνινπζώληαο ην θπζηθό αλάγιπθν
ελαιιάζζεηαη ζε θακππιόγξακκα θαη επζύγξακκα ηκήκαηα. Γπζηπρώο ζην
κεηαμύ ηνπο δηάζηεκα νη αξραηόηεηεο παξαζύξζεθαλ από ρείκαξξν θαη ε
ππόζεζε δε κπνξεί λα επηβεβαησζεί. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε λα
ππνζηεξηρζεί όηη πξόθεηηαη γηα ηαθηθό κλεκείν κε ζηόρν ηελ νξηνζέηεζε ηεο
Σαθήο 9 ηνπ Βάιηνπ 3, πνπ αλαιύζεθε παξαπάλσ.
ηε λνεηή ζπλέρεηα ηεο «Καηαζθεπήο Π» πξνο Νόην απνθαιύθζεθαλ
δύν ζπλεπζεηαθνί ηνίρνη νη Σρ. ΙΙΙ θαη ΙΙΙα κε ηελ ίδηα θαηεύζπλζε αιιά κε
εκθαλείο θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο. Ο Σρ. ΙΙΙα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
κεζαίνπ κεγέζνπο αξγόιηζνπο θαη ζπλδεηηθό πιηθό πειόρσκα θαη δηαζώδεη
κόλν ηελ θαηώηεξε ζεηξά ηεο ιηζνδνκήοηνπ. ην λόηην θαηεζηξακκέλν άθξν
ηνπ αλαζθάθεθε ζπλεπζεηαθόο ηνίρνο, ν Σρ. ΙΙΙ, ζεκειησκέλνο ζην ίδην
ζηξώκα, ρηηζκέλνο όκσο, ζε ςειόηεξν επίπεδν. Έρεη «νδνλησηό» κέησπν κε
ελαιιαζζόκελεο πξνβνιέο θαη εζνρέο θαη θαίλεηαη λα γσληάδεη θάζεηα πξνο
ηα ΝΑ.
ηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ αλαζθαθηθνύ ρώξνπ, όπσο
πξναλαθέξζεθε ζην Βάιην 3, αλαζθάθεθε ην Κηήριο Α, πνπ κεηαηξάπεθε ζε
επίκεθεο, κνλόρσξν θηίζκα (βι. Δηθ. 2), ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ
εληνπίζηεθαλ ειάρηζηα θηλεηά επξήκαηα. Ακέζσο δπηηθά ηνπ Κηεξίνπ Α
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απνθαιύθζεθε ηκήκα άιινπ θηεξίνπ, επίζεο θαηεζηξακκέλνπ από ηα
ζθαπηηθά κεραλήκαηα, από ην νπνίν ζώδεηαη κόλν ε ΒΑ ηνπ γσλία.
ην Βάιην 2 ηέινο, απνθαιύθζεθε κηίζμα δύο δωμαηίων κε
πξνζαλαηνιηζκό ΝΓ-ΒΑ. (Δηθ. 8). Δίλαη θαηεζηξακκέλν ζην αλαηνιηθό
ηκήκα ηνπ από ρείκαξξν θαη απνηειείηαη από δύν δηαδνρηθά κνλόρσξα
θηίζκαηα κε εθαπηόκελνπο ηνπο δύν εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Σν βόξεην θηίζκα
έρεη νξζνγώληα θάηνςε κε κέγηζην κήθνο 7,50κ. Σν λόηην θηίζκα, αλ θαη είλαη
κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ, απνηειείηαη από ηνίρνπο ρηηζκέλνπο κε
νγθσδέζηεξνπο αξγόιηζνπο. Η εθαπηόκελε δηάηαμε ησλ δύν θηηζκάησλ θαη ε
πην εληζρπκέλε θαηαζθεπή ηνπ λόηηνπ θηίζκαηνο κάιινλ πξνθύπηνπλ από ηελ
αλάγθε γηα πξνζηαζία από ηα δηαρξνληθά θαη έληνλα πιεκκπξηθά επεηζόδηα
πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νηθηζκνύ. Γηα ζπλδεηηθό πιηθό
ησλ ιίζσλ ρξεζηκνπνηείηαη πειόρσκα, ελώ ε αλσδνκή θαίλεηαη πσο ήηαλ
πιίλζηλε, όπσο πξνθύπηεη από ην ζηξώκα θαηαζηξνθήο ηνπ θηεξίνπ. Σν
εζσηεξηθό δάπεδν είλαη από παηεκέλν πειόρσκα θαη εμσηεξηθά ηεο
θαηαζθεπήο εληνπίδεηαη αδξή ιηζόζηξσζε.
Η θάζε Βάιηνο 2 θαιύθζεθε από δηαβξώζεηο ηνπ Οιύκπνπ ζηηο αξρέο
ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ.
Δληππσζηαθό θαη κνλαδηθό ηαθηθό εύξεκα ηεο θάζεο απηήο απνηειεί ν
κεγάινο Ταθικός Τύμβος 1 (Δηθ. 9), ν νπνίνο δπζηπρώο είλαη
θαηεζηξακκέλνο ζην λόηην ηκήκα ηνπ από ρείκαξξν. Έρεη ηζρπξό δαθηύιην κε
βαζύ ζεκέιην θαη δηακνξθσκέλν ην εμσηεξηθό, νξαηό ηνπ κέησπν πνπ
ζώδεηαη κέρξη ην ύςνο ησλ 5 δόκσλ. Η ιηζνξηππή απνηειείηαη από κηθξόηεξεο
πέηξεο θαη πειόρσκα.
Πεξηθιείεη ηξεηο ιαθθνεηδείο ηαθέο, κία θεληξηθή θαη δύν πεξηθεξεηαθέο
ζε άκεζε γεηηλίαζε. Οη ηάθνη είλαη απινί ιαθθνεηδείο κε εμαίξεζε ηε κία
πεξηθεξεηαθή ηαθή, ζηελ νπνία ν ιάθθνο νξηνζεηείηαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ
από αξγνύο ιίζνπο. Έρνπλ θπκαηλόκελν βάζνο θαη ζε δύν πεξηπηώζεηο
εζσηεξηθό αλαβαζκό. Δπηπιένλ, ν ιάθθνο ηεο δεύηεξεο πεξηθεξεηαθήο ηαθήο
έρεη επηκειεκέλν δάπεδν από ζηξσκέλα βόηζαια. Όιεο θέξνπλ ιηζνζσξό–
ζήκα. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο είλαη Β-Ν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κίαο
πεξηθεξεηαθήο ηαθήο ΒΓ-ΝΑ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνύ δηαθνξνπνηείηαη ζε
ύπηηα ή πιάγηα ζπλεζηαικέλε ζέζε κε ην θεθάιη βόξεηα ή λόηηα αληίζηνηρα.
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Οη ηαθέο είλαη αθηέξηζηεο, κε εμαίξεζε ηε κία πεξηθεξεηαθή ηαθή λεαξήο
γπλαίθαο (20-30 εηώλ) θηεξηζκέλεο κε ράιθηλα θνζκήκαηα: ζθηθσηήξεο, έλα
πεξηδέξαην από ζπζπεηξσκέλν ζύξκα θαη έλα βξαρηόιη από ζθαηξηθέο
ράληξεο.
Γείγκα άλζξαθα από ηελ θεληξηθή ηαθή ηνπ ηύκβνπ ηελ ηνπνζεηεί
λσξίηεξα (1925 – 1750 π.Υ.) από ην ζηξώκα θαηαζηξνθήο πάλσ ζην νπνίν
είρε θαηαζθεπαζηεί ν ηύκβνο. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν επαλαθέξεη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό γηα ην θαηά πόζν ζην λεθξνηαθείν ηνπ Βάιηνπ ηα ηαθηθά
κλεκεία θαη νη ιάθθνη ζπλαλήθνπλ ρξνληθά ή νη ηαθέο ησλ λεθξώλ
πξνεγνύληαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαθηθνύ κλεκείνπ. ηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε, ε ιαθθνεηδήο ηαθή ζα ζεκαηλόηαλ απινύζηεξα (κε κηθξό
ιηζνζσξό ή κε θάπνην θζαξηό ζήκα) ην νπνίν ζα παξέκελε νξαηό, ώζηε λα
θαηαζθεπαζηεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ηαθηθό κλεκείν.
Βάληος 1: Πξόθεηηαη γηα κία πξόρεηξε εγθαηάζηαζε, ε νπνία
ζεκαηνδνηεί ηε λεόηεξε θάζε ηνπ νηθηζκνύ, κάιινλ ζηα ηέιε ηεο Δπνρήο ηνπ
Υαιθνύ θαη αθνύ πξνεγήζεθε ε επηθάιπςε ηεο ζέζεο κε δηαβξώζεηο ηνπ
Οιύκπνπ.
ηελ ηειηθή απηή θάζε ηνπ νηθηζκνύ εληνπίζηεθαλ δύν απνζπαζκαηηθά
ζσδόκελνη ηνίρνη κε δηαθνξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό, αιιά παξόκνην ηξόπν
δόκεζεο, θαζώο θαη παζζαιόηξππεο, ιάθθνη, ιηζνζεηξέο θαη ιηζνζηξώζεηο.
Οη πξώηεο έξεπλεο ηνπ 2000 ζηε ζέζε Βάιηνο ηεο Λεπηνθαξπάο δελ
ήηαλ δπλαηό λα πξντδεάζνπλ ηνλ εξεπλεηή γηα ηνλ όγθν θαη ην είδνο ησλ
επηθείκελσλ επξεκάησλ. Καηά ηηο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο πνπ αθνινύζεζαλ
ηεο αξρηθήο, επηβεβαηώζεθε ε εληαηηθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζηελ πεξηνρή θαηά
ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, ηόζν ζε νηθηζηηθό επίπεδν όζν θαη ζε ηαθηθό.
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Δηθ. 1: Γεληθή άπνςε ηεο αλαζθαθήο. ε πξώην πιάλν
ην θηήξην ζρήκαηνο Π θαη ζην βάζνο νη Πεξίβνινη 2 &
3, ν Σαθηθόο Σύκβνο 1 θαη ην δίρσξν θηήξην.

Δηθ. 2: Κηήξην Α.

Δηθ. 3: Ο Σαθηθόο Σύκβνο 2 κε ηελ Σαθή 5.

Δηθ. 4: Κηεξίζκαηα Σαθήο 5.

Δηθ. 5: Σαθή 5. Μόλσην θύπειιν θαη θηάιε.
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Δηθ. 6: Πεξίβνινη 2 & 3.

Δηθ. 7: Καηαζθεπή ζρήκαηνο Π.

Δηθ. 8: Κηήξην δύν ρώξσλ.

Δηθ. 9: Σαθηθόο Σύκβνο 1.
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