
4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΕΣΚΛΟ'

Ή άνασκαφική ερευνά επί της προϊστορικής άκροπόλεως του Σέ
σκλου κατά το παρόν έτος άπέβλεψε κυρίως εις την λεπτομερειακήν σπου
δήν των έπιχώσεων τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής, μάλιστα δέ τής άρχαιοτά- 
της περιόδου, ή οποία, έκ τής παντελούς άπουσίας κεραμεικής, άπεκλήθη «Προ- 
κεραμεική» Νεολιθική. Αί σχέσεις τής περιόδου ταύτης προς τάς έπομένας 
«κεραμεικάς» φάσεις τής Νεολιθικής καί ή άκολουθία των φάσεων αυτών εις 
τήν στρωματογραφίαν, ύπήρξεν ό ειδικός προκαθωρισμένος στόχος τής ερ
γασίας μας.

Αί άνασκαφαί ένετοπίσθησαν είς τήν ΒΑ. πλευράν τής άκροπόλεως, όπου 
αί έπιχώσεις άφέθησαν κατά τό πλεϊστον άσκαφοι υπό του Χρ. Τςουντα καί 
υπήρχε προσέτι χώρος προς σκαφήν, χωρίς τήν θυσίαν άξιολόγων άρχιτεκτο- 
νικών λειψάνων τών μεταγενεστέρων περιόδων. Οί κύριοι τομείς υπήρξαν δύο, 
ό άνατολικός (Τομεύς I) καί ό βόρειος (Τομεύς II)1. 'Ολόκληρος ό άνασκαφείς 
χώρος διηρέθη είς τετράγωνα, πλευράς δύο μέτρων, τά δέ ευρήματα έλαβον 
πλήν του χαρακτηρισμού του στρώματος καί του βάθους καί τήν ενδειξιν τοϋ 
τετραγώνου, είς τό όποιον άνευρέθησαν. Κατ’ έξαίρεσιν, κατά τήν άνασκαφήν 
του προκεραμεικοΰ στρώματος είς τον τομέα II, τά ευρήματα έτοποθετοΰντο 
κατά χώραν επί σχεδίου ύπό κλίμακα 1:20.

Τομεύς I. Είς τον ανατολικόν τομέα ή σκαφή μόνον είς μικρόν τμήμα 
εφθασε μέχρι τοϋ στερεού εδάφους, λόγω τής παρεμβολής σημαντικών αρχι
τεκτονικών λειψάνων τοϋ λεγομένου «Πολιτισμού τοϋ Σέσκλου» (ήτοι τής 
κλασσικής περιόδου τής άλλοτε άποκαλουμένης «’Αρχαιοτέρας Νεολιθικής», 
τήν όποιαν χαρακτηρίζουν τά γραπτά αγγεία τών ρυθμών A3). Πρόκειται 
περί οικήματος τετραπλεύρου κατόψεως, λιθόκτιστου κατά τό θεμέλιον καί 
τήν κρηπίδα, πλάτους έσωτερικώς 6 μέτρων καί μήκους 6.50 εντός τοϋ το- 
μέως, όλικοΰ δέ μήκους πιθανώς ύπέρ τά 8 μέτρα. Τό κτίσμα αυτό είναι τ ό 
μέγιστον μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέν έν Σέσκλω τής

1 Τήν έπίβλεψιν τών άνασκαφικών συνεργείων είς τούς τομείς αυτούς καί τήν άμε
σον κατά χώραν καταγραφήν τών ευρημάτων άνέλαβον αί αρχαιολόγοι 8. Αΐκατερ. Παπα- 
ζαφείρη (Τομεύς I) καί κ. Μαρία Θεοχάρη (Τομεύς II).

Χρέη συγκολλητοϋ έξετέλεσεν ό τεχνίτης Γ. Μαρίνης· ό έκτακτος φύλαξ τών αρχαιο
τήτων Σέσκλου Απόστολος Τσουρτσούλης είργάσθη μέ πραγματικήν αύτοθυσίαν διά τήν 
έπιτυχή διεξαγωγήν τοϋ άνασκαφικοϋ έργου.
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«Άρχαιοτέρας Νεολιθικής». Ή αρχική είσοδος του οικοδομήματος αύτοΰ εύ- 
ρέθη κατά τδ μέσον περίπου του νοτίου τοίχου, προσεκτίσθη και άπεφράχθη 
δμως μεταγενεστέρως, όταν έν επαφή σχεδόν έκτίσθη παραπλεύρως άλλο οί
κημα τής αυτής περιόδου, τοΰ οποίου μικρά τμήματα μόνον περιεσώθησαν, 
ένώ τό μεγαλύτερον μέρος κατεστράφη λόγω τής ΐσχυράς κλίσεως των έπι- 
χώσεων προς τό νότιον άκρον τής άκροπόλεως. Παρά τούς τοίχους του μεγά
λου οικήματος, προπάντων κατά την ανατολικήν γωνίαν και υπό στρώμα πη
λών έπαλείψεως τής στέγης, εύρέθησαν πολυάριθμα τεμάχια αγγείων, κατά 
μέγιστον ποσοστόν μονόχρωμα (Α1), προφανώς άποθηκευθέντα έκεΐ προ τής 
καταστροφής τής οικίας καί τής πτώσεως τής στέγης.

Εις τά ύπερκείμενα, νεώτερα στρώματα άνεκαλύφθησαν κατ’ άρχάς τρεις 
τάφοι τής ’Εποχής του Χαλκού, άκτέριστοι, περαιτέρω δέ τοίχοι, βόθροι καί 
έστίαι οικημάτων τής περιόδου τοΰ Ραχμανίου (Λιθοχάλκου) καί τής Νεωτέ- 
ρας Νεολιθικής, αξιόλογος κεραμεική τών περιόδων αύτών (μεταξύ άλλων δια- 
κρίνεται ή ωραία φιάλη τοΰ «ρυθμοΰ τοΰ Διμηνίου» τοΰ πίνακος 30α), ποσότης 
άπηνθρακωμένου σίτου καί άλλων δημητριακών καί πολλά άλλα ευρήματα, ως 
λίθιναι άξΐναι καί σμίλη, άφθονοι λεπίδες όψιανοΰ καί πυριτόλιθου, πήλινα 
ειδώλια καί σφραγίδες.

Τ ο μ ε ύ ς II. Ή σκαφή εις τον τομέα τοΰτον έφθασε μέχρι τοΰ στε- 
ρεοΰ εδάφους, άπέβλεψε δέ κυριώτατα εις τήν ερευνάν τοΰ προκεραμεικοΰ στρώ
ματος. Τά ύπερκείμενα στρώματα τής «Κεραμεικής» Νεολιθικής άπέδωσαν 
καί ένταΰθα άφθονον ύλικόν, σχετικώς δμως πενιχρά άρχιτεκτονικά λείψανα. 
Πρέπει πάντως νά σημειωθή, δτι όρυγμα τής περιόδου τοΰ Διμηνίου είχε 
διαταράξει μέρος τής έπιχώσεως, μέχρι βάθους 2.50 μ. περίπου. Κατωτέρω 
εύρέθησαν λείψανα σημαντικού κτηρίου τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής, κατα- 
στραφέντος διά πυρός, ώς έμαρτύρουν τά ίσχυρώς ώπτημένα τεμάχια πηλοΰ 
έπαλείψεως τής στέγης, τά όποια άπήρτιζον στρώμα ολόκληρον, πάχους ήμί- 
σεος μέτρου καί πλέον.

Τό στρώμα τής Άρχαιοτ. Νεολιθ. II άντιπροσωπεύεται εις τον τομέα II 
μέ σχετικώς λίαν λεπτήν έπίχωσιν, έκ τής οποίας προήλθε τό μαρμάρινον άγ- 
γείον τοΰ πίνακος 30γ, σπουδαϊον καθ’ εαυτό, αλλά καί επειδή είναι ώοει- 
δές τό σχήμα (μήκος 21.5 καί πλάτος 17.5 εκατοστόμετρα) καί ήμιτελες, 
άρα επί τόπου κατασκευασθέν.

Τής άρχαιοτέρας φάσεως τής «Κεραμεικής» Άρχαιοτ. Νεολιθικής (Περιό
δου I) άνεκαλύφθη εις τό σημεϊον τοΰτο ή παχυτέρα έν Σέσκλω έπίχωσις 
(0.80-0.90 μ.) άντιστοίχως δέ τά εύρήματα καί άρχιτεκτονικά λείψανα ύπήρ- 
ξαν πλούσια καί ιδιαιτέρως διαφωτιστικά, έπιβάλλοντα τήν συνέχισιν τών άνα- 
σκαφών προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Τά οικήματα, ώς συνάγεται έκ τών περί-
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σωθέντων λειψάνων, ήσαν πασσαλόπηκτα, καί, εάν κρίνωμεν έξ ενός παρα
δείγματος, εύθυγράμμου κατόψεως.

’Από την κεραμεικήν (πίν. 30δ) δεν θά μνημονεύσωμεν, είμή μόνον ό,τι 
έχει ιδιαιτέραν σημασίαν: ’Από βάθους 4 μέτρων καί κατωτέρω, δηλ. προς 
τό κατώτατον δριον του άρχαιοτάτου κεραμεικοΰ στρώματος, τά όστρακα άγ- 
γείων είναι τόσον σπάνια, ώστε μετά βίας δικαιολογείται ό χαρακτηρισμός 
«Κεραμεική» φάσις. Τά άγγεία είναι έξαιρετικώς περιωρισμένα άριθμητικώς, 
αλλά καί άληθώς πρωτόγονα κατά την τεχνικήν, μελανών, τεφρών καί σκοτει
νών καστανών άποχρώσεων, χονδροειδή ώς επί τό πλεΐστον, άλλ’ έπαρκώς ώ- 
πτημένα. "Εν μικροσκοπικόν άγγεΐον, σχεδόν εντελές, είναι άξιον ιδιαιτέρας 
μνείας, έπειδή κοσμείται δι’ έμπιέστων βαθειών αυλακώσεων- ένθυμίζει τά πα- 
λαιότερα όμοια αγγεία τής Νέας Μάκρης έν ’Αττική, ουδόλως δέ τά έκ τής Θεσ
σαλίας καί άλλων περιοχών γνωστά πρώιμα έμπίεστα άγγεία (impressed). 
Τό άγγείδιον αυτό φαίνεται μιμούμενον ξύλινον πρότυπον καί δεν έχει τίποτε 
άπό την εύκαμψίαν τής πηλοπλαστικής (πίν. 30β).

’Έτι βαθύτερον ή κεραμεική τείνει νά έξαφανισθή σχεδόν όλοσχερώς, άλλά 
καί εις τό άνώτατον μέρος τής προκεραμεικής έπιχώσεως άπαντοΰν σπορα
δικά τινα όστρακα. Πρόκειται περί τών τεμαχίων 8-10 άγγείων έν συνόλω 
έκ τοϋ τομέως II, άτινα δύνανται νά θεωρηθούν ώς δείγματα τών πρώτων άπο- 
πειρών κατασκευής πήλινων άγγείων.

Τοΰτο τούλάχιστον δεικνύουν καί ή στρωματογραφική τάξις καί τά τε
χνικά χαρακτηριστικά τών άγγείων αυτών: 'Ο πηλός είναι ώς επί τό πλεΐ
στον λίαν άκάθαρτος, ή πλάσις αύτοΰ άτελής, τά τοιχώματα έξαιρετικώς πα- 
χέα (συνήθως παχύτερα του ενός έκατοστομέτρου) καί έμφανή τά ίχνη τής 
προσπάθειας τοϋ πρωτογόνου άγγειοπλάστου προς έξομάλυνσιν τής επιφά
νειας. 'Η οπτησις είναι άλλοτε ύπέρ τό δέον ισχυρά, άλλοτε δέ άτελής, ή έπι- 
φάνεια καπνισμένη καί τά τοιχώματα εύθρυπτα. ’Επί πλέον τά σχήματα τών 
άγγείων είναι σφαιρικά καί λίαν μικρά κατά τό μέγεθος, τά χείλη κλίνουν προς 
τά έσω πάντοτε καί άντί βάσεων εδράζονται έπί τοϋ πεπλατυσμένου πυθμένος. 
Γενικώς φαίνονται μιμήσεις ξύλινων ή λίθινων άγγείων καί δέν έ'χουν τίποτε 
κοινόν μέ την ρευστότητα τών μορφών τής πηλοπλαστικής.

Εις δύο παραδείγματα διακρίνονται εις την εξωτερικήν επιφάνειαν τά άπο- 
τυπώματα τής ψιάθου, διά τής όποιας τό πήλινον άγγεΐον συνεκρατεΐτο, άλλα 
δέ δύο άγγεία είναι έντελώς άνοπτα. Τών τελευταίων τούτων άγγείων 
ό καθαρισμός έπετεύχθη μέ πολλήν δυσκολίαν, έπειδή τά όστρακα διελύοντο 
έν τώ ΰδατι- προφανώς, είχον απλώς ξηρανθή εις τον ήλιον.

Τά πρωτόγονα γνωρίσματα τών τεμαχίων αυτών δέν είναι άσφαλώς τυ
χαία. Μαρτυρούν περί τής πρωιμότητος καί συμφωνούν προς τήν στρωματο- 
γραφικήν των τάξιν, ή οποία έπιτρέπει τήν χρονολόγησιν αύτών εις τά μέσα
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περίπου της 7ης Χιλιετηρίδος π.Χ. (έφ* όσον βεβαίως άποδεχθώμεν τάς αλ
λαχού έπιτευχθείσας άπολύτους χρονολογίας, διά τής μεθόδου τοϋ ραδιενεργού 
άνθρακος). Τόσον πρώιμα άγγεΐα δεν είναι γνωστά έξ άλλων συνοικισμών τής 
Ελλάδος — καί πιθανώς καί έκτος αύτής.

Εΐμεθα ήδη υποχρεωμένοι έκ τών ευρημάτων νά δεχθώμεν, δτι κατά τό 
τέλος τής «Προκεραμεικής» Περιόδου οί κάτοικοι τής άκροπόλεως του Σέ
σκλου ήρχισαν την κατασκευήν καί άγγείων έκ πηλοΰ, παραλλήλως προς τά 
ξύλινα καί ψιάθινα άγγεΐα καί δοχεία, τά όποια από μακροϋ ήσαν έν χρήσει, 
κατ’ άκολουθίαν δέ δτι ή μετάβασις άπό τοϋ «προκεραμει- 
κοΰ» σταδίου εις τό «κεραμεικόν» ύπήρξεν ομαλή 
καί φυσιολογική.

Τό πόρισμα τοΰτο έχει τεραστίαν σημασίαν διά τήν ελληνικήν προϊστο- 
ριολογίαν, ώς θά ’ίδωμεν δέ αμέσως έν συνεχεία, έπιβεβαιοΰται καί ένισχύεται 
καί έξ άλλων ευρημάτων καί άνασκαφικών δεδομένων: Τό χαρακτηριστικώτε- 
ρον στοιχεΐον άποδείξεως τής συνεχείας τών δύο περιόδων είναι τά μέχρις έσχά- 
των θεωρούμενα «τυπικά» τής Προκεραμεικής Περιόδου ευρήματα, τά λε
γάμενα «ένώτια», ήτοι μικρά λίθινα, κατά τό πλεΐστον, ή πήλινα μυκητόσχη- 
μα κοσμήματα(;), τά όποια εύρέθησαν εις τά προκεραμεικά στρώματα τής 
Άργίσσης (Milojcic), τοΰ Σέσκλου, τής Σουφλί Μαγούλας κ.ά. προϊστορι
κών συνοικισμών τής Θεσσαλίας. Τοιαΰτα «ένώτια» εύρέθησαν εφέτος εις τό 
Σέσκλον δώδεκα (12), έξ αυτών δέ τά εξ προέρχονται έξ άδιαταράκτων προ- 
κεραμεικών στρωμάτων τά άλλα δέ εΐτε έξ αμφιβόλου θέσεως τοΰ προκερα- 
μεικοΰ στρώματος (2), εΐτε έκ τοΰ βαθυτέρου μέρους τοΰ στρώματος τής άρ- 
χαιοτέρας κεραμεικής περιόδου (πίν. 31α).

Χαρακτηριστικόν έπίσης στοιχεΐον, άποδεικνΰον τήν συνέχειαν τών δύο 
περιόδων, είναι δ παρατηρηθείς «μικρολιθισμός» τών έξ όψιανοΰ καί πυριτό
λιθου λίθινων λεπίδων τής Προκεραμεικής καί τής πρώτης «Κεραμεικής» πε
ριόδου. Έξ άλλου πρέπει νά τονισθή, δτι ούδαμοΰ παρετηρήσαμεν έν Σέσκλφ 
στρωματογραφικήν διάκρισιν μεταξύ «Προκεραμεικής» καί Κεραμεικής Νεο
λιθικής.

Τά αρχιτεκτονικά λείψανα τής Προκεραμεικής περιόδου υπήρξαν καί εφέ
τος πενιχρά. Εις τον τομέα II ή άνασκαφή τοΰ στρώματος αύτοΰ (πίν. 32) 
άπεκάλυψε μόνον λαξεύματα ακανόνιστου σχήματος έντός τοΰ στερεοΰ εδά
φους καί πολλάς όπάς δοκών ή πασσάλων. 'Η ερμηνεία τών λαξευμάτων αυ
τών δέν είναι εύχερής, έλπίζομεν δέ νά έπιτευχθή κατά τήν έπέκτασιν τής 
σκαφής εις τό μέλλον. Σημειοϋμεν πάντως, δτι παρόμοια ορύγματα εύρέθη
σαν ύπό τοΰ Milojcic εις τήν !,Αργισσαν.

Τά κινητά εύρήματα τοΰ στρώματος ήσαν άφθονα καί χαρακτηριστικά, 
μάλιστα τά πολλά (περί τά 150) τεμάχια λεπίδων έκ πυρίτου καί όψιανοΰ
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(πίν. 31β). ’Αξιόλογα έξ αύτών είναι ιδίως τυπικά τινα «μικρολιθικά» εργα
λεία,— ημισέληνος, τραπέζια, καί χαράκται (burins)—, τύπων καθαρούς «Με
σολιθικών», προσέτι δε έλάχισται κανονικού μεγέθους λεπίδες έκ πυριτόλι
θου. 'Ο όψιανός είναι συχνότερος εις άναλογίαν 3:2 έν σχέσει προς τον πυρι
τόλιθον, τοΰτο δέ ύποδηλοΐ ότι ήτο εύχερέστερον προσιτός. Τό σπουδαϊον δέ 
είναι, ότι όχι μόνον έξ δψεως άλλα καί κατόπιν πετρογραφικής άναλύσεως 
έβεβαιώθη1 ότι είναι κυκλαδικής (καί δη Μηλιακής) προελεύσεως.

’Αποδεικτικά στοιχεία τής καλλιέργειας δημητριακών κατά την άπω- 
τάτην αυτήν νεολιθικήν περίοδον πρέπει νά θεωρηθούν οΐ εύρεθέντες άπηνθρα- 
κωμένοι καρποί, μεταξύ τών οποίων προσδιωρίσθησαν’ πίσον (Pisum sati
vum ) καί άλλα εϊδη οσπρίων άπο τό προκεραμεικόν στρώμα (από τό προηγού- 
μενον έτος έχομεν έκ του αύτοϋ στρώματος καί σίτον (Triticum dicoccum), 
κριθήν (Hordeum vulgare), ως καί σίτον (Trit. dicoccum) από τό άρχαι- 
οτατον κεραμεικόν στρώμα. ’Έμμεσοι έξ άλλου ένδείξεις καλλιέργειας δημη
τριακών είναι καί τινα λίθινα έργαλεΐα (μυλόλιθοι καί ΰπεροι), όδοντωταί καί 
εστιλβωμέναι έκ τής χρήσεως λεπίδες δρεπάνων έκ πυριτόλιθου κλπ.

’Άφθονα εύρέθησαν οστά ζώων, κυρίως αιγών ή προβάτων, χοίρων καί 
σπανιώτερον βοών, άλλά τά σπουδαία αύτά λείψανα δεν κατέστη δυνατόν νά 
έξετασθοϋν υπό ειδικού. Τέλος, έκ του προκεραμεικοϋ στρώματος κυρίως, άλλά 
καί έκ τών στρωμάτων τών έπομένων περιόδων, περισυνελέγησαν δείγματα 
άνθράκων ή άνθρακούχου γής, συσκευασθέντα έντός πλαστικών σακκιδίων, μέ 
την έλπίδα ότι κάποτε θά έξετασθοϋν εις τά ειδικά έργαστήρια, ώστε νά έπι- 
τευχθή άπόλυτος χρονολόγησις τών στρωμάτων τοΰ Σέσκλου.

Άπό τά πορίσματα τών έφετινών άνασκαφών εις τό Σέσκλον πρέπει ιδιαι
τέρως νά έξαρθή ή σημασία τής διαπιστώσεως κάποιας συνεχείας με
ταξύ τής Προκεραμεικής καί τής Κεραμεικής Νεολιθικής, ως καί ή παρατήρησις 
λειψάνων τών πρώτων ίσως άποπειρών κατασκευής αγγείων έκ πηλοΰ (άνο- 
πτα άγγεΐα!).

Τά στοιχεία ταΰτα θεωροΰμεν ΐσχυράς ένδείξεις περί τοΰ αυτόχθο
νος τοΰ νεολιθικοΰ πολιτισμού τής Θεσσαλίας καί τής καταγωγής αύτοΰ έξ 
ενός εικαζομένου, άλλά κατ’ άνάγκην πάλιν αυτόχθονος «Μεσολιθικού» ή έσχά- 
του Παλαιολιθικοΰ σταδίου, λείψανα τοΰ οποίου δεν έχουν προς τό παρόν εύ- 
ρεθή.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 2

1 Ή έξέτασις δείγματος όψιανοϋ έκ του προκεραμεικοϋ στρώματος τοΰ Σέσκλου 
οφείλεται είς τον κ. Colin Renfrew, τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής.

2 Τούς άπηνθρακωμένους καρπούς τοΰ Σέσκλου καί άλλων προϊστορικών συνοικι
σμών τής Θεσσαλίας έξήτασεν είς το Μουσεΐον Βόλου ή κ. Jane Renfrew, τά πορί
σματα δέ τής έργασίας της θά δημοσιευθοΰν προσεχώς.
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ΠίΝΑΞ 30 ΠΑΕ 1963. — 4. αναςκαφαι εν ςεςκλΩι
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ΠΑΕ 1963. — 4. αναςκαφαι εν ςεςκλω* ΠίΝΑΞ 31

α. Λίθινα «ενώτια» ψήφοι δρμου κ.ά. άντικείμενα έκ τοϋ προκεραμεικοϋ 
στρώματος τοϋ Σέσκλου (τά δύο πρώτα, άνω, προέρχονται έκ των άρχών 

τής κεραμεικής Νεολιθικής).
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β. «Μικρολιθικά» εργαλεία έκ πυριτολίθου.
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ΠίΝΑΞ 32 ΠΑΕ 1963. — 4. αναςκαφαι εν ςεςκλω.

’Άποψις τμήματος τής άνασκαφής τοϋ προκεραμεικοϋ στρώματος.
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