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Το Υποςπγείο Σςγκοινυνιών και Έπγυν, Τμήμα Απσαιοηήηυν, ανακοινώνει ηη λήξη ηυν
αναζκαθών ηος 2011 ζηη θέζη ηηρ Ύζηεπηρ Δποσήρ ηος Φαλκού, Φαλά Σοςληάν Τεκκέ, κονηά
ζηο διεθνή αεπολιμένα ηηρ Λάπνακαρ. Οι θεηινέρ αναζκαθέρ διήπκηζαν πένηε εβδομάδερ και
διεξήσθηζαν καηά ηοςρ μήνερ Αππίλιο και Μάιο, ςπό ηη διεύθςνζη ηος Καθ. Peter M. Fischer
ηος Πανεπιζηημίος ηος Gothenburg ηηρ Σοςηδίαρ.
Οι θεηινέρ έπεςνερ αποκάλςταν ένα μεγάλυν διαζηάζευν κηίπιο πος σπονολογείηαι γύπυ ζηο
1200 π.Φ. Η ανακάλςτη έγινε με βάζη ηα αποηελέζμαηα ηηρ εθαπμογήρ ηηρ μεθόδος γευπανηάπ
(ground penetrating radar) η οποία ππαγμαηοποιήθηκε ηο 2010. Το γευπανηάπ θα μποπούζε να
σαπακηηπιζηεί υρ ‘ακηινογπαθία’ ηος ςπεδάθοςρ και η μέθοδορ αςηή έσει αποδείξει όηι, ζηην
πεπίπηυζη ηηρ θέζηρ Φαλά Σοςληάν Τεκκέ, ηα κύμαηα ηος πανηάπ μποπούν να διειζδύζοςν
πέπαν ηυν 2 μέηπυν κάηυ από ηην επιθάνεια ηος εδάθοςρ. Τα αποηελέζμαηα ηηρ μεθόδος αςηήρ
ήηαν ιδιαίηεπα λεπηομεπή αθού όσι μόνο αποκάλςταν ηο πεπίγπαμμα ηος κηιπίος αλλά
εμθάνιζαν επίζηρ και λεπηομέπειερ όπυρ δυμάηια και ειζόδοςρ. Το κηίπιο, ηο οποίο έσει
διαζηάζειρ πεπίπος 30 μ. Φ 20 μ., πεπιλαμβάνει σώποςρ καηοίκηζηρ και επγαζηήπια. Σθονηύλια
και βαπίδια πος βπέθηκαν ζηα επγαζηήπια δείσνοςν όηι ζηο σώπο διεξάγονηαν ςθανηοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ ενώ ηα κοσύλια ηηρ θάλαζζαρ πος αναζκάθηκαν ζηοςρ σώποςρ αςηούρ δείσνοςν
όηι ηα ςθάζμαηα βάθονηαν μυβ. Σηο σώπο βπέθηκαν και ανηικείμενα από λιυμένο μόλςβδο και
ζκοςπιά σαλκού, ζηοισεία πος θανεπώνοςν ηην παπαγυγή μεηαλλικών ανηικειμένυν ζηο σώπο.
Τα σάλκινα και ηα μολύβδινα ανηικείμενα πος αποκαλύθθηκαν πεπιλαμβάνοςν σάνηπερ, βαπίδια
και επγαλεία.
Σηοςρ σώποςρ καηοίκηζηρ βπέθηκε ιδιαίηεπα μεγάλη ποικιλία ςτηλήρ ποιόηηηαρ κεπαμικήρ
ειζηγμένηρ κςπίυρ από ηο Μςκηναφκό κόζμο (Δλλάδα και Δλληνικό απσιπέλαγορ). Τα αγγεία
πεπιλαμβάνοςν ππόσοςρ, κύπελλα, κπαηήπερ και άυηα αγγεία. Η νηόπιαρ παπαγυγήρ κεπαμική
πεπιλαμβάνει ηην Κεπαμική ζε Γακηςλιόζσημη Βάζη η οποία πιζηεύεηαι όηι μιμείηαι μεηαλλικά
ππόηςπα και είναι τημένη ζε πολύ τηλέρ θεπμοκπαζίερ. Ππόσοι και πποσοφζκερ αςηού ηος
ηύπος θαίνεηαι όηι πεπιείσαν όπιο, παπόλο πος σπηζιμοποιούνηο για ηη μεηαθοπά και διαθόπυν
άλλυν ςγπών. Η κεπαμική πεπιλαμβάνει επίζηρ και Λεςκόσπιζηη κεπαμική ηοπικήρ παπαγυγήρ
η οποία ςπήπξε ιδιαίηεπα δημοθιλέρ είδορ ζε όλη ηην αναηολική Μεζόγειο. Τα κύπελλα και οι
ππόσοι Λεςκόσπιζηηρ κεπαμικήρ είναι ιδιαίηεπα λαμπεπά και διακοζμούνηαν με πεπίπλοκα
μοηίβα επςθπού, μελανού και καθέ σπώμαηορ. Τα αγγεία αςηά εξάγονηαν ζηη Μέζη Αναηολή,
ηην Αίγςπηο, ηην Δλλάδα και ηην Αναηολία ενώ κάποια έσοςν βπεθεί και ζηην Ιηαλία.
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Από ηα πιο ενηςπυζιακά ανηικείμενα πος βπέθηκαν καηά ηη θεηινή αναζκαθική πεπίοδο είναι
έναρ ζθπαγιδοκύλινδπορ από αιμαηίηη με έξι εγσάπακηερ ζκηνέρ θπηζκεςηικού πεπιεσομένος. Οι
ζθπαγιδοκύλινδποι σπηζιμοποιούνηο υρ ζθπαγίδερ από ζημανηικούρ ανθπώποςρ ενώ ο
ζςγκεκπιμένορ πιθανόν να ειζήσθη από ηη Σςπία. Ένα άλλο ζημανηικό εύπημα είναι ένα ειδώλιο
από λεςκό και μελανό λίθο πος παπιζηάνει γςναικεία θεόηηηα. Το ειδώλιο αςηό πιθανόν να είσε
ειζασθεί ακόμη και από ηη Μεζοποηαμία, δηλαδή ηην πεπιοσή ηος ζημεπινού Ιπάκ.
Οι αναζκαθέρ θανεπώνοςν όηι η απσαία αςηή πόλη θα είσε ηοςλάσιζηον ηπειρ θάζειρ
καηοίκηζηρ, από πεπίπος ηο 1450 π.Φ μέσπι πεπίπος ηο 1200 π.Φ. Φαίνεηαι υζηόζο όηι ηα
θεμέλια ηηρ πόληρ αςηήρ πποσυπούν ακόμη πιο πίζυ ζηο σπόνο αν λάβοςμε ςπότη ηην
κεπαμική πος βπέθηκε ζηο σώπο.
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