
5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΕΣΚΛΩι

Διά τοϋ ύπογράφοντος διενήργησεν εφέτος ή Εταιρεία άνασκαφικάς 
ερευνάς επί τής γνωστής προϊστορικής άκροπόλεως τοϋ Σέσκλου, παρά 
τον Βόλον. Ώς γνωστόν, την άποκάλυψιν τοϋ μεγάλου αυτού προϊστορικού 
κέντρου είχεν επιχειρήσει ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία προ εξήκοντα καί πλέον 
ετών διά τοϋ αειμνήστου Χρήστου Τςουντα, δστις διά τής εργασίας του 
εκείνης έθεμελίωσε την έρευναν ενός ολοκλήρου πολιτισμού, τού αρχαιότε
ρου νεολιθικού. Μετά την υποδειγματικήν δημοσίευσιν των πορισμάτων τού 
Τςουντα εις τό κλασσικόν έργον του «Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμη- 
νίου καί Σέσκλου», τό Σέσκλον είχε θεωρηθή — καί δικαίως —- ό τυπικώ- 
τερος σταθμός τοϋ άρχαιοτέρου νεολιθικού πολιτισμού καί απ’ αυτού ωνο- 
μάσθη διεθνώς ή περίοδος αυτή τής ελληνικής προϊστορίας «Πολιτισμός 
τού Σέσκλου».

Κατά τήν τελευταίαν δμως δεκαετίαν, νεώτεραι άνασκαφαί Γερμανών 
ερευνητών εις τήν Θεσσαλίαν έφαίνοντο ν’ ανατρέπουν βασικά συμπεράσματα 
τών ερευνών τού Τςουντα καί τού άκολουθήσαντος αυτόν A. Wace : 
Διεπιστώθη δηλ. ή ΰπαρξις εις τά βαθύτερα στρώματα τών έπιχώσεων πε
ριόδων δλων προγενεστέρων τοϋ κλασσικού «Πολιτισμού τού Σέσκλου» 
(προκαταρκτικώς ώνομάθησαν αί περίοδοι αυταί ύπό τού Mllojcic : 
«Vor - Sesklo», «Proto - Sesklo» ή «Fruhkeramikum»), έτι δε μάλλον, 
άνεκαλύφθη περίοδος, κατά τήν οποίαν ήτο άγνωστος ή τέχνη τής κατα
σκευής αγγείων εκ πηλού, άποκληθεΐσα «Προκεραμεική». Τής τελευταίας 
αυτής περιόδου στρώματα έπεσημάνθησαν τό πρώτον εν Έλλάδι τό 1956 
έν ’Αργίσση (υπό τού Mieojcic) καί εν Σέσκλφ (ύπό τού γράφοντος)' τότε 
παρετηρήθησαν εις τό Σέσκλον καί στρώματα τών πρωιμωτάτων περιόδων 
τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής.

Τοιουτοτρόπως άνέκυψεν ή ανάγκη εκ νέου έρεύνης τών έπιχώσεων 
τού σπουδαιότατου αυτού προϊστορικού συνοικισμού καί είς αυτό κυριώ- 
τατα άπέβλεψεν ή άνασκαφική εργασία τού 1962 : Είς τήν έ π α ν ε ξ έ- 
τασιν τής στρωματογραφίας τής άκροπόλεως. Διά τού τρό
που αυτού θά έπετυγχάνετο ό εκσυγχρονισμός τών πορισμάτων 
τού Τςουντα (τά όποια ό άνασκάπτων θεωρεί κατά τό πλεΐστον ίσχΰοντα 
καί σήμερον), μέ τήν επικουρίαν τής συγχρόνου άνασκαφικής μεθόδου καί
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ΰπό to φώς τής προόδου, την οποίαν έσημείωσεν εις τό μεταξύ ή ερευνά 
τής προϊστορίας εις τήν Ελλάδα και την Εγγύς ’Ανατολήν.

Την έπανεξέτασιν τής στρωματογραφίας καθίστα έπείγουσαν και ή έκ 
τής διαβρώσεως σημειουμένη καταστροφή των έπιχώσεων και αι πτώσεις 
τμημάτων τής άκροπόλεως κατά τα τελευταία έτη.

Γα κυριωτερα πορίσματα των νέων εργασιών έχουν εν περιλήψει 
ως εξής :

Α'. Στρωματογραφία.

Παχεΐαι έπιχώσεις τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής ήρευνήθησαν δια το
μών καί τάφρων κατά τήν βορειοανατολικήν πλευράν τής άκροπόλεως. 
Μικρότεροι τομαί έγιναν εις τό «διπλοϋν μέγαρον» τής περιόδου τοΰ Διμη- 
νίου, εις τήν μεγαροειδή οικίαν 7-8-9 τής άρχαιοτ. νεολιθικής καί εις 
τήν σύγχρονον οικίαν 38 (βλ. X. Τςουνταν, Αι προϊ,στ. άκροπ. Διμηνίου 
καί Σέσκλου, πίναξ III).

Εις ολας τάς τομάς ή στρωματογραφία έσχεδιάσθη υπό κλίμακα 1 : 10 
τά δέ γενόμενα ευρήματα ήριθμήθησαν κατά στρώσεις καί στρώματα.

Ή τομή τής είκ. 1 παρέχει ευκρινή εικόνα τής στρωματογραφίας 
κατά τό ΒΑ. ά'κρον τής άκροπόλεως καί δΰναται νά θεωρηθή χαρακτηρι
στική τής διαδοχής τών στρωμάτων τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής. Εις τό 
σημεΐον αυτό ή έπίχωσις, από τής επιφάνειας τής παλαιάς σκαφής τοΰ 
Tsoynta μέχρι τοΰ στερεού, είχε μέγιστον πάχος 4.82 μέτρα. Εις τό 
άνώτερον πρώτον μέτρον περιείχε λείψανα τής άρχομένης Χαλκοκρατίας 
καί τής περιόδου τοΰ Ραχμανίου, έπειτα δέ άρχιτεκτονικά λείψανα καί κε- 
ραμεικήν τής περιόδου τοΰ Διμηνίου (Νεωτέρα Νεολιθική). Τά υπόλοιπα 
3.50 μ. αντιπροσωπευτούν τήν Άρχαιοτέραν Νεολιθικήν. Τό άνά>τερον 
στρώμα, πάχους 0.54 μ., (V έν τώ σχεδίω) είναι μελανόν, άποτελεΐται δε 
έκ γής άνθρακούχου, περιεχοΰσης καί τέφραν, είναι δηλαδή στρώμα καύ
σεως, μαρτυρούν περί τής βιαίας διά πυρός καταστροφής τοΰ συνοικισμοΰ 
περί τό τέλος τής άρχαιοτέρας Νεολιθικής. Τό στρώμα αυτό της καταστρο
φής διεπιστώθη διά τομών εις ά'λλα σημεία, δτι έξετείνετο καθ δλην σχε
δόν την έκτασιν τής άκροπόλεως. Αλλά οί φορείς τοΰ πολιτισμού τοΰ Δι
μηνίου, οί οποίοι είναι οί πιθανώτεροι καταστροφεϊς, δέν φαίνεται δτι 
έγκατεστάθησαν αμέσως είς τό Σέσκλον, τό όποιον καί ώς σταθμός τής 
νεωτερας νεολιθικής είναι άπό τούς σπουδαιότερους («μεγαρον», οχύρωμα 
τικός περίβολος).

Είς τό επόμενον στρώμα (IV έν τώ σχεδίω), τό όποιον είναι πολύ 
παχύτερον (1.20 μ. περίπου), εύρέθησαν τοίχοι λιθόκτιστων κατά τό θεμέ-
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λιον καί τήν κρηπίδα οικημάτων, άτινα ανήκουν — δπως καί ή δλη έπίχω- 
σις τοϋ στρώματος αυτοί) — εις τήν «Άρχαιοτέραν Νεολιθικήν», άκριβέστε- 
ρον εις τό τμήμα εκείνο τής περιόδου, τό όποιον άποκαλεΐται «Πολιτισμός 
τοϋ Σέσκλου». 'Η μακρά αυτή περίοδος χωρίζεται εις τρεις τουλάχιστον 
φάσεις (αλλαχού συνηντήσομεν και αντίστοιχα αρχιτεκτονικά λείψανα) καί, 
φυσικά, εις πλείονας στρώσεις, άποτελουμένας άλλοτε έκ πηλοϋ ή λειψάνων 
διαλελυμένων ωμών πλίνθων (στρώσεις 21 - 19 - 17 - 16 καί 15 έν τώ σχε- 
δίω), ά'λλοτε δέ έκ τεφρωπής γής (στρ. 20-18-14). Αί τελευταίοι αύταί 
στρώσεις, άπαρτισθεΐσαι έκ των υπολειμμάτων των εστιών ή τών απορριμ
μάτων κατοικιών, είναι πλοΰσιαι εις ευρήματα. Εις τήν κεραμεικήν τοΰ 
στρώματος αυτού έπικρατοϋν τα μονόχρωμα έρυθρά αγγεία (A 1) καί τά 
γραπτά δι’ έρυθροΰ έπί υπόλευκου ή ξανθού βάθους, τοΰ ρυθμού Α 3β τοΰ 
Τςουντα. Είναι ή κεραμεική, ή οποία συνήθως θεωρείται τυπική τής 
«Άρχαιοτέρας Νεολιθικής».

’Αλλά ή έπίχωσις συνεχίζεται εις βάθος, εις δέ τό επόμενον στρώμα 
(III), τό όποιον εις τήν άρχαιοτέραν περίοδον πρέπει έπίσης νά τοποθε- 
τηθή, έπικρατεΐ καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν μονόχρωμος κεραμεική, διαφόρων 
αποχρώσεων, κυρίως δμως καστανή, καστανέρυθρος καί έρυθρά, χονδροει
δής κατά μέγα μέρος.

Τό πάχος τοϋ στρώματος (0.67 - 0.78 μ.) μαρτυρεί περί τής μακράς 
σχετικώς διάρκειας τής περιόδου. Διότι πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι έπί 
τής κορυφής τής άκροπόλεως δεν ήτο ευχερής δ σχηματισμός παχειών έπι- 
χώσεων, ώς εις τούς πεδινούς συνοικισμούς. Άπετελέσθη δέ καί τό στρώμα 
τούτο έκ διαδοχικών στρώσεων πηλώδους χώματος καί τεφροΰ έναλλάξ, 
δπως περίπου καί τό προηγοΰμενον. Οικήματα λιθόκτιστα δεν παρετηρήθη- 
σαν, άντιθέτως δμως πολλαί ενδείξεις έμαρτΰρουν περί τής άφθονου χρή- 
σεως ωμών πλίνθων εις τήν οίκοδόμησιν τών κατοικιών.

Ακόμη προγενέστερον είναι φυσικά τό αμέσως επόμενον στρώμα (II), 
τό όποιον σαφώς υποδιαιρείται εις δύο περιόδους (στρ. 4-5 ή παλαιοτέρα 
καί στρ. 6 - 7 - 8 ή νεωτέρα) καί έχει πάχος 0.50 - 0.70 μ. Έδώ παύουν αί 
στρώσεις πηλού καί υπολειμμάτων πλίνθων, τό σύνολον δέ σχεδόν τής έπι- 
χώσεως άποτελεΐται έκ τέφρας γής. Έξ αυτού συνάγεται δτι τά οικήματα 
ήσαν άπλαϊ καλύβαι έκ κλάδων καί καλάμων ή χόρτων. Ή νεωτέρα περίο
δος (στρ. 6-7-8) αντιπροσωπεύεται εις ά'λλο σημεΐον μέ έπίχωσιν πάχους 
0.70 μ. καί χαρακτηρίζεται άπό τήν αφθονίαν καλής ποιότητος κεραμεικής 
καί ιδίως άπό τήν παρουσίαν τών πρώτων γραπτών αγγείων, τά όποια 
άποκαλοϋμεν «πρώιμα γραπτά».

Ή παλαιοτέρα περίοδος (στρ. 4-5) άντιπροσωπεύει τήν αρχήν τής κε- 
ραμεικής, ή οποία είναι τώρα άποκλειστικώς μονόχρωμος. Τής περιόδου
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αυτής δεν άνεκαλύφθησαν σημαντικού πάχους στρώματα είς τό Σέσκλον 
(τό μέγιστον πάχος δεν ΰπερέβαινεν ούδαμοΰ τά 0.45 μ.), ένω είς άλλους 
συνοικισμούς εύρέθησαν παχεϊαι έπιχώσεις, αμέσως υπέρ τό στερεόν έδαφος 
ή ύπεράνω τών έπιχώσεων τής «ΙΙροκεραμεικής» περιόδου.

Μετά τό βάθος τών 4.00 μ. περίπου από τής επιφάνειας τής παλαιάς 
άνασκαφής ή κεραμεική εξαφανίζεται, ένφ ή έντόνως τέφρα έπί- 
χωσις συνεχίζεται μέχρι βάθους 4.82 μ. Μικρά τεμάχια ανθράκων, «μικρο- 
λιθικά» εργαλεία από όψιανόν, συνήθως, σπανιώτερον δέ πυριτόλιθον 
(πίν. 12β), οστέινα εργαλεία καί άφθονα οστά ζώων, κατατεμαχισμένα ως 
επί τό πλεΐστον, αποτελούν τά μόνα λείψανα τά οποία συναντώμεν εις την 
έπίχωσιν τής περιόδου αυτής, την οποίαν άπεκαλέσαμεν «Προκερα- 
μεικήν Νεολιθικήν». Ή έπίχωσις διαιρείται είς τρεις τουλάχι
στον στρώσεις (στρ. 1-2-3) είς τό σημεΐον τής τομής, ενφ είς άλλας παρα- 
κειμένας θέσεις έφαίνετο μάλλον ενιαία. ’Αλλαχού πάλιν εύρέθησαν επί τού 
στερεού εδάφους μόνον τής «κεραμεικής» νεολιθικής στρώματα καί γενικώς 
ή Προκεραμεική είναι λίαν περιωρισμένη είς τό Σέσκλον' προφανώς, ό 
προκεραμεικός συνοικισμός έξετείνετο κυρίως επί τού διαβρωθέντος από 
χιλιετηρίδων ανατολικού καί βορειοανατολικού τμήματος τού υψώματος, 
πλησιέστερα προς την συμβολήν τών δύο ρευμάτων, άτινα περιβάλλουν την 
άκρόπολιν.

Παραλείποντες τάς στρωματογραφικάς παρατηρήσεις τών ά'λλων το
μέων τής άνασκαφής, σημειοΰμεν μερικά μόνον καίρια πορίσματα : α) Είς 
τό μέγαρον τού Διμηνίου ή Ιπανεξέτασις τής στρωματογραφίας έδειξεν, δτι 
δρθώς ό Τςουντλς άπεφαίνετο μετ’ απολύτου βεβαιότητος περί τής χρο
νικής τοποθετήσεώς του είς την νεωτέραν νεολιθικήν (Δ-Σ στ. 88) καί δτι 
ουδόλως εύσταθεΐ ή πολύ χαμηλοτέρα χρονολόγησις, ήν υπαινίσσεται ό 
G. Chh.dk, The Dawn of Europ. Civiliz., 6η έκδ., σ. 63, ΰποσημ. 2.

β) Είς τό μεγαροειδές οίκημα 7-8-9 ή στρωματογραφική έξέτασις 
έπέτρεψε τήν ακριβή χρονολόγησιν καί τήν διερεύνησιν τών παλαιοτέρων 
φάσεων τής άρχαιοτέρας νεολιθικής.

γ) Τό αυτό επετεύχθη καί εντός τής οικίας 38, δπου ήρευνήθησαν τά 
υπό τό δάπεδον τού οικήματος στρώματα τής άρχαιοτ. νεολιθικής.

Τέλος, πρέπει νά σημειωθή ενταύθα, δτι κατά τάς εργασίας είς τήν 
τάφρον Α (κατά τήν ανατολικήν κλιτύν τής άκροπόλεως) πλήν τής άνα
σκαφής σημαντικού τμήματος τών έπιχώσεων τών πρωίμων φάσεων τής 
άρχαιοτ. νεολιθικής, διεκρίθησαν αί επάλληλοι στρώσεις είς μήκος 12 περί
που μέτρων.
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Β'. ’Αρχιτεκτονικά λείψανα.

Ή άκρόπολις τοϋ Σέσκλου είναι, ώς γνωστόν, ό πληρέστερον ανασκα
φείς νεολιθικός συνοικισμός τής Ελλάδος, τά δέ λείψανα οικημάτων, τά 
όποια άπεκάλυψεν επ’ αυτής ό Τςουντας, είναι τά σπουδαιότερα καί κα
λύτερον διατηρούμενα αρχιτεκτονικά λείψανα τής Νεολιθικής Εποχής. Καί 
τά αρχαιότερα αυτών (τά άνήκοντα δηλ. εις τήν τυπικήν περίοδον τοϋ 
«Πολιτισμού τοϋ Σέσκλου») είναι λιθόκτιστα κατά τό θεμέλιον, ενώ εις 
τους πεδινούς συνοικισμούς τά σύγχρονα οικήματα αποτελούνται έκ πλίνθων 
ωμών καί δεν είναι δυνατή ή διατήρησίς των.

Κατά τήν έπανεξέτασιν τών στρωμάτων εύρέθησαν τμήματα τοίχων 
οικημάτων τής Νεολιθικής, αλλά δεν προσθέτουν τίποτε σχεδόν είς τάς 
γνώσεις μας. Περιοριζόμεθα επομένως είς τήν έ'κθεσιν τών λειψάνων τών 
άρχαιοτέρων περιόδων : 1. Τής Προκεραμεικής Νεολιθικής άνεκαλΰφθησαν 
τμήματα δύο οικημάτων- τό πρώτον είναι όρυγμα ελλειψοειδές, πιθανώς, 
τοϋ οποίου μόνον μικρόν τμήμα άνεσκάφη κατά τό προς Β. αύτοΰ πέρας. 
Είς τό σημεΐον αυτό τό όρυγμα είχε πλάτος δύο μέτρων περίπου καί βάθος
0.60 μ. (διακρίνεται είς τό βάθος τής τομής τής εϊκ. 1). Κατά τήν παρυ
φήν τοϋ ορύγματος παρετηρήθησαν λίθοι εν σειρά, δεν φαίνεται όμως δτι 
πρόκειται περί τοίχου, αλλά περί στηριγμάτιυν τών κλάδων τοϋ οικήματος 
εις τά πέρατα, όπου ήπτοντο τοϋ εδάφους. "Ομοια ακριβώς οικήματα 
άνεκάλυψεν ό Mioojeic είς τήν "Αργισσαν, εντός τοϋ στερεού εδάφους 
λαξευμένα επίσης καί άνήκοντα εις τήν ΙΙροκεραμεικήν Νεολιθικήν, "Αλλου 
οικήματος τμήμα άπεκαλύφθη είς παρακείμενον τομέα τών άνασκαφών, εν
τελώς είς τό ά'κρον τοϋ κρημνοϋ (σωζόμενον μήκος 0.20 μ.), είς τον όποιον 
από μακροΰ προφανώς είχε καταπέσει τό υπόλοιπον. Πρόκειται κυρίως περί 
απλού δαπέδου, όριζομένου υπό δτίο έπιμήκων αύλακοειδών λαξευμάτων, 
εύθυγράμμων οπωσδήποτε. Τά λείψανα αυτά είναι τόσον πενιχρά, ώστε 
δεν επαρκούν διά νά τεκμηριώσουν τήν ΰπαρξιν καί τετραπλεύρου κατόψεως 
οικημάτων.

Τής άρχαιοτέρας περιόδου τής κεραμεικής Νεολιθικής (στρώμα II) 
άνεκαλύφθη οίκημα λαξευτόν πάλιν εντός τοϋ στερεοΰ και κατά τό νότιον 
τμήμα τής τάφρου Α. Τό όρυγμα έχει βάθος 0.70 μ. μέγιστον καί μήκος 
5.60 μ., είναι δέ Ιλαφρώς καμπύλον, όχι όμως ελλειψοειδές. Η εστία 
έκειτο είς τό νότιον άκρον, εκεί δέ είχε σωρευθή μεγάλη ποσότης τέφρας, 
απορρίμματα τροφών καί όστρακα αγγείων κατά μάζας. Όπαί διά τήν 
έμπηξιν δοκών δέν παρετηρήθησαν εντός τοϋ οικήματος, ενώ κατά τήν 
περίμετρον καί εκτός αύτοϋ πλήν δύο μεγάλων οπών, εύρέθη πηλός κιτρι
νωπός. Πλίνθων ωμών δέν εύρέθησαν ίχνη. Διά μεγάλων πλακοειδών λί
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θων ήτο, τέλος, έστρωμένον μέρος τοΰ τελευταίου δαπέδου τοϋ οικήματος.
3. ’Από τό στρώμα τής επομένης περιόδου (III) ελλείπουν επίσης οί 

λιθόκτιστοι τοίχοι, ενώ αφθονα είναι τά λείψανα ωμών πλίνθων καί τμη
μάτων πηλοϋ έπαλείψεως τής στέγης.

Γ'. Κεραμεική.

"Αφθονα δείγματα τής κεραμεικής του συνοικισμού, από τής αρχής 
τής Κεραμεικής Νεολιθικής μέχρι τής Μέσης Χαλκοκρατίας, εύρέθησαν κατά 
την έπανεξέτασιν τών στρωμάτων. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει φυσικά τό 
υλικόν τών παλαιοτέρων περιόδων τής άρχαιοτέρας νεολιθικής' 4.500 περί
που όστρακα κατεγράφησαν κατά στρώσεις, έξ αυτών δμως μόνον 30 αγγεία 
συνεπληροόθησαν καί ταϋτα ανάγονται κατά τό πλειστον εις τάς πρωιμω- 
τέρας φάσεις.

Εις τήν παλαιοτέραν περίοδον, την αμέσως ακολουθούσαν τήν προκε- 
ραμεικήν, τά αγγεία είναι, ώς έσημειώσαμεν ήδη, άποκλειστικώς μονόχρωμα, 
καστανά, τεφρά, μελανωπά, άλλα καί άνοικτόχρωμα ενίοτε. Είναι καλώς 
ωπτημένα εις τό ανοικτόν πϋρ, έχουν δε πηλόν μεμειγμένον μετ’ ά'μμου ή 
τριμμάτων λιθαρίων, χείλη πρός τά έσω κλίνοντα καί τοιχώματα χονδρά 
μάλλον. Τά σχήματα είναι ήμισφαιρικά (πίν. 13α) ή σφαιροειδή, βάσεις απαν
τούν σπανίως καί είναι λίαν χαμηλαί, αντί δε λαβών υπάρχουν τετρημένα 
ογκώματα. Πλήν τών χονδροειδών αγγείων συναντώμεν εις τάς έπιχώσεις τής 
περιόδου αυτής καί λεπτότερα αγγεία, κυρίως σκάφους επί ταπεινής βάσεως 
ή φιάλας, άρίστης όπτήσεως καί εξαιρετικούς επιμελούς κατασκευής.

'Η κεραμεική τής επομένης περιόδου («Protosesklo» κατά τήν δρολο - 
γίαν τοΰ Mn.ojcic) παρουσιάζει τά φαινόμενα μιας φυσιολογικής αλλά τα
χείας επί τά βελτίω έξελίξεως : τά σχήματα γίνονται κομψότερα καί ή δπτη- 
σις βελτιοΰται κατά πολύ, ενώ τά τοιχώματα γίνονται όχι σπανίως τόσον 
λεπτά (1.5 χιλιοστόμετρον ενίοτε!), δσον ουδέποτε ά'λλοτε εις τήν προϊστο
ρικήν κεραμεικήν. Ή χρωματική ποικιλία τών μονοχρώμων αγγείων τής 
περιόδου αυτής καταπλήσσει, άλλ’ ιδία ή παρουσία τών πρώτων γραπτών 
αγγείων αποτελεί τό χαρακτηριστικόν αυτής γνώρισμα.

Τά κοσμήματα τών «πρωίμων γραπτών» (τά όποια ώνομάσαμεν οΰτω 
διά νά τά διαστείλωμεν από τά παρά Τςουντα καί Wace γραπτά τοϋ 
ρυθμοϋ Α 3β κλπ.) ανάγονται εις δύο βασικάς κατηγορίας, συμπαγή καί 
γραμμικά. Τά πρώτα έχουν ως βασικόν στοιχεΐον κοσμήσεως τό τρίγωνον, 
άνηρτημένον από τοΰ χείλους, σπανιώτατα τό ημικύκλιον ή τήν απλήν υπό 
τό χείλος ταινίαν. Τά δεύτερα βασίζονται επί τής κινήσεως τής τεθλασμέ
νης γραμμής. Τεχνικώς δύο είναι πάλιν οί τρόποι έπιθέσεως τών κόσμημά -
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των εις τό Σέσκλον, ήτοι σκοτεινή κόσμησις επί ανοικτής επιφάνειας ή σπα- 
νιώτερον ανοικτά κοσμήματα επί σκοτεινοΰ βάθους. Ό δεύτερος αυτός τρό
πος είναι γνωστός προς τό παρόν μόνον από τό Σέσκλον. ‘Ως προς τό 
χρώμα, τό συνηθέστερον είναι εις μέν τά σκοτεινά τό ερυθρόν, εις δέ τά 
ανοικτά τό ύπόλευκον.

Τά «πρώιμα γραπτά» αυτά αγγεία είναι κυρίως κομψοί φιάλαι μέ δα
κτυλιοειδή βάσιν (πίν. 13γ), αλλά όχι σπανίως κσί στενόλαιμα δοχεία ή άλλα 
σχήματα. Διαστέλλονται εύχερώς από των τυπικών γραπτών τής κλασσικής 
περιόδου τοΰ «Πολιτισμού τοΰ Σέσκλου» κοσμητικώς καί τεχνικώς καί είναι 
κατά αιώνας δλους παλαιότερα εκείνων.

Μαζί μέ τά γραπτά, τά όποια είναι πάντως σπάνια, εμφανίζονται 
λεπτότατα αγγεία έκ λευκού πηλού, ως πορσελλάνη, μελανά αγγεία καί άλλα, 
τών οποίων ή επιφάνεια λαμβάνει διαφόρους αποχρώσεις έκ τής δπτή- 
σεως. “Οπως έσημειώσαμεν καί ανωτέρω, ή χρωματική ποικιλία καί ή 
τεχνική τελειότης τών πλείστων αγγείων τής περιόδου ταύτης προκαλεΐ 
κατάπληξιν.

Είς τήν έπομένην περίοδον, ή οποία προηγείται τής έμφανίσεως τών 
γραπτών αγγείων τοΰ ρυθμού A 3 β, ή ποιότης τών αγγείων χειροτερεύει 
αίσθητώς. Τά μονόχρωμα επικρατούν όλοκληρωτικώς, τά τοιχώματα είναι 
παχύτερα, ή δπτησις Ισχυροτέρα καί ή παραγωγή τών αγγείων φαίνεται 
μαζική, ενώ είς τάς προηγουμένας φάσεις έ'καστον άγγεΐον φαίνεται νά έ'χη 
ίδια, αυτοτελή χαρακτηριστικά. Κατά τήν αυτήν περίοδον είς τους περί τήν 
Λάρισαν συνοικισμούς παρατηρεΐται μία σπουδαία μεταβολή, ή έμφάνισις 
καί έπικράτησις τών εγχαράκτων αγγείων (Α 2), τά όποια όμως είναι εντε
λώς άγνωστα είς τό Σέσκλον. Πράγματι, εξαιρέσει ενός τμήματος εγχαρά
κτου αγγείου, τό όποιον εύρέθη είς πρώιμον στρώμα τής περιόδου ταυτης 
καί πιθανώς είναι έπείσακτον, τά τρία ή τέσσαρα εγχάρακτα όστρακα, τά 
όποια εΰρέθησαν είς τό Σέσκλον (ό Τςουντας δεν είχε παρατηρήσει 
όστρακα τοΰ ρυθμού αυτού), ανάγονται είς τήν έπομένην περίοδον καί είναι 
βεβαίως εισηγμένα έκ τών άλλων συνοικισμών τής πεδινής Θεσσαλίας. Τό 
φαινόμενον αυτό (δηλ. ή απουσία τών έγχαράκτων) παρετηρήθη καί εις 
άλλους συνοικισμούς τής νοτιοανατολικής Θεσσαλίας, όπου, προφανώς, δεν 
είσέδυσαν οί φορείς τής νέας τεχνικής.

Μέ μονόχρωμα αγγεία, τά όποια από τής προηγούμενης ήδη φάσεως 
έχουν τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών έρυθρών A 1 τοΰ Τςουντα καί 
τού Wace (πίν. 13β), άρχεται ή περίοδος τοΰ τυπικού «Πολιτισμού τού 
Σέσκλου», ή κοινώς δνομαζομένη «’Αρχαιότερα Νεολιθική». Είς τά γραπτά 
παρατηρεΐται άρχικώς έπικράτησις τοΰ λεγομένου συμπαγούς ρυθμού («Solid 
style» τοΰ Wace), έ'πειτα τών φλογοειδών κοσμημάτων, τά όποια είναι
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γνωστά από την άνασκαφήν τοΰ Τςουντα εις τό Σέσκλον καί τού Wage 
εις τό 'Γσαγγλί. "Ολα τα κοσμήματα κατάγονται, όπως παρετήρησεν ήδη 
ό Τςουντας, από την απλήν ρυθμικήν κίνησιν. τής τεθλασμένης καί φαί
νονται γενικώς καταγόμενα από υφαντά ή πλεκτά πρότυπα. Κατά την πε
ρίοδον αυτήν τέλος απαντούν συχνά τά ερυθρά μονόχρωμα, άρίστης ποιό- 
τητος αγγεία, τά όποια είναι γνωστά ως A 1 καί έθεωρήθησαν τυπικά τής 
«Άρχαιοτέρας Νεολιθικής».

Τό τέλος τής περιόδου αυτής, ή οποία είναι ή τέταρτη 
εις την ιστορίαν τής έξελίξεως τής νεολιθικής κεραμεικής, ύπήρξεν, ως εση- 
μειώσαμεν, βίαιον.

Άπό τής πριότης έμφανίσεως τής κεραμεικής μέχρι τού τέλους αυτού 
δεν βλέπομεν εις το Σέσκλον αποτόμους μεταβολάς, αλλά άντιθέτως φυσι
κήν καί ομαλήν έξέλιξιν. Θεωροΰμεν επομένως τήν περίοδον ένιαίαν.

Είκ. 2. Τεμάχια φιαλών τοΰ «ρυίλμου τοΰ Διμηνίου» (Β 3α) έκ Σέσκλου.

Άπό τήν Νεωτέραν Νεολιθικήν εις τό Σέσκλον αντιπροσωπεύεται κάλ- 
λιον πόσης ά'λλης ή περίοδος τοΰ «Πολιτισμού τού Διμηνίου» (είκ. 2). Τό 
Σέσκλον κατά τήν εποχήν αυτήν είναι εις έκ των σπουδαιότερων συνοικι
σμών, όμοϋ μετά τοΰ έναντι συνοικισμού τοΰ ΙΙυργου καί τού γειτονικού 
Διμηνίου, δπως άποδεικνυουν τά σπουδαιότατα αρχιτεκτονικά λείψανα καί 
άλλα ευρήματα τών άνασκαφών τοΰ Τσουνιά. Εις τά εγνωσμένα αυτά δεν 
προσέθεσαν σημαντικά νέα στοιχεία αί πρόσφατοι άνασκαφαί.

Άπό τήν περίοδον τοΰ Ραχμανίου (ή Λιθόχαλκον) έχομεν λίαν ενδια
φέροντα κεραμεικά λείψανα, ως επίσης καί άπό τήν άρχαιοτέραν περίοδον 
τής Εποχής τοΰ Χαλκού.

Δ'. Διάφορα ευρήματα.

1. Τής Προκεραμεικής Νεολιθικής έμνημονεΰσαμεν 
ή}η τά κυριιότερα ευρήματα, ήτοι τά μικρά άπολεπίσματα ή τμήματα λεπί
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δων δψιανοΰ καί πυρίτου, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται κα'ι ευάριθμα 
μικρολιθικά «τραπέζια» (γνωστού Μεσολιθικού τύπου), τα οστέινα έστιλ- 
βωμένα εργαλεία (κυρίως δπεϊς), λίθινα κοσμήματα, μεταξύ τών οποίων 
ψήφοι ορμών κα'ι «ενώτια» καί τά άφθονα δστά ζώων.

2. Άπό τά διάφορα ευρήματα τής Άρχαιοτέρας Νεολιθι- 
κ ή ς, τά όποια είναι καταπληκτικούς άφθονα, σημειοϋμεν έν πρώτοις δύο 
«ενώτια» πήλινα, προερχόμενα έκ τού κατωτάτου στρώματος, όμοιου δέ 
περίπου τύπου προς τά «προκεραμεικά».

Σπουδαιότερα έκ τών λοιπών είναι τά ειδώλια, ιδίως τά πρωιμώτερα, 
άτινα είναι καί τά φυσιοκρατικώτερα, πήλινα πάντα, πλήν ενός, άναγομέ- 
νου εις την περίοδον τού τυπικού «Πολιτισμού τού Σέσκλου», τό όποιον 
είναι μαρμάρινον (πίν. 13δ). Παρετηρήθη έπίσης δτι τά παλαιότερα ειδώλια 
δεν έχουν τούς τυπικούς λοξούς δφθαλμούς εις σχήμα κόκκου σίτου, αλλά 
υπό μορφήν απλών χαρακτών γραμμών ή δπών έπιμήκων.

Σχηματοποιημένα ειδώλια απαντούν κυρίως εις την περίοδον τών μονό
χρωμων αγγείων, αλλά καί εις τάς άλλας περιόδους. ’Άξια Ιδιαιτέρας μνείας 
είναι κεφαλή μεγάλου ειδωλίου, πλαστική κεφαλή μόσχου έξ αγγείου τής 
περιόδου τών «πρωίμων γραπτών», είδώλιον κυούσης γυναικός καί τέλος 
κεφαλή ανδρικού ειδωλίου μέ έντονα χαρακτηριστικά.

"Από τά λίθινα έργαλεΐα άναφέρομεν πολλάς άξίνας καί σμίλας 
(πίν. 12α), κυριώτατα τού τύπου Β, δστις άπαντά ήδη εις τό βαθύτατον 
κεραμεικόν στρώμα, λίθινον πλάθανον, βάσιν λίθινου αγγείου, πεσσόν σφεν
δόνης λίθινον, τριπτήρας κ. ά.

Έκ πηλού εύρέθησαν άφθονοι πεσσοί σφενδονών, πώμα αγγείου έξ 
άνόπτου πηλού, κοχλιάρια, σφονδύλια.

’Άφθονα είναι καί τά όστέϊνα έργαλεΐα, μεταξύ δ’ αυτών πλεονάζουν 
οί δπεϊς, περόναι καί λεπίδες ή σπαθίδες (spatulae). ’Αλλά τό σπουδαιότε- 
ρον έκ τών οστέινων είναι μετατάρσιον ζώου, φέρον κατά μήκος έντομήν, 
εντός τής όποιας παρετηρήθησαν λείψανα ρητινώδους, πιθανώς, ύλης. 'Υπο- 
θέτομεν δτι έντός τής έγκοπής έτοποθετούντο άπολεπίσματα πυρίτου καί 
τό δστούν έχρησιμοποιεΐτο ώς στέλεχος πρίονος ή δρεπάνου, διότι όμοΰ 
μετά τού δστού εύρέθησαν επτά τεμάχια πυρίτου.

Γενικαϊ παρατηρήσεις.

Βασικόν πόρισμα τής έπανεξετάσεως τής στρωματογραφίας εις τό Σέ- 
σκλον είναι ή διαπίστωσις μιας συνεχούς ζωής καί ομαλής έξελίξεως άπό τής 
λίαν παρφχημένης Προκεραμεικής Νεολιθικής μέχρι τού τέλους τής Άρ-

3
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χαιοτέρας Νεολιθικής. Ή έξέλιξις αυτή καλύπτει μακροτάτην περίοδον, πι
θανώς τρεις ολοκλήρους χιλιετηρίδας !

Ή Προκεραμεική άπεχωρίσθη ως ιδία περίοδος, λόγιο τής απουσίας 
τής κεραμεικής, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία δτι πρόκειται περί πρωίμου 
σταδίου τής Νεολιθικής Εποχής. Διότι τα άλλα θεμελιώδη συστατικά τοΰ 
νεολιθικού τρόπου ζωής, δηλ. ή μόνιμος οΐκησις καί ή καλλιέργεια δημη
τριακών (καί εις τό Σέσκλον εΰρέθησαν άπηνθρακωμένοι κόκκοι σίτου καί 
οσπρίων), υπάρχουν καί εις την περίοδον αυτήν.

Την «Άρχαιοτέραν Νεολιθικήν» άντικρΰζομεν τώρα καί εις τό Σέσκλον 
υπό νέον πρίσμα: ή όλη περίοδος είναι πολύ μακρά, μόλις δέ τό τελευταΐον 
αυτής τρίτον αντιστοιχεί προς τήν τυπικήν περίοδον τών A 1 καί τών A 3(3. 
Εις τό σημεϊον αυτό είναι ανάγκη νά παρατηρήσωμεν, δτι ή έκθεσις τοΰ 
Τςουντα δεν εΰρίσκεται εις άντίθεσιν προς τά νεώτερα πορίσματα. Διότι 
σαφώς εις αυτήν περιγράφονται καί τά παλαιότερα τών ερυθρών μονοχρώ- 
μων αγγεία (Δ-Σ στ. 159 εξ.) καί επανειλημμένους τονίζεται ή ΰπαρξις 
στρωμάτων μονοχρώμου κεραμεικής εις τό βαθΰτερον μέρος τών έπιχώσεων. 
Είχε μάλιστα ό Τςουντας πλήρη συνείδησιν τής ΰπάρξεως περιόδου πα- 
λαιοτέρας τής πρώτης νεολιθικής (Α), τήν οποίαν δεν άπεχώρισεν ώς ιδίαν 
περίοδον, διότι ένόμισεν δτι έπρεπε νά περιορισθή τότε «εις άδρομερεστέραν 
διαίρεσιν» (Δ-Σ Πρόλογος). Έχρειάσθη νά παρέλθη ήμισυ αίώνος καί πλέον 
διά νά κατανοήσωμεν τώρα τά διδάγματα αυτά. ’Από τής άπόψεως δέ 
αυτής ή έπανεξέτασις τής στρωματογραφίας υπήρξε καί αναγκαία άποκατά- 
στασις τής αλήθειας.

Κατά τά μέχρι τοΰδε Ιγνωσμένα δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τήν Άρ- 
χαιοτέραν Νεολιθικήν εις τό Σέσκλον εις τάς εξής περιόδους : I. ΓΙ ρ ο κ ε- 
ραμεική Νεολιθική. II. ’Αρχαιότερα Νεολιθική 1 
(Μονόχρωμος φάσις). III. ’Αρχαίο τ. Νεολιθική 2 (Ποικιλό
χρωμος φάσις ή τών «πρωίμων γραπτών»), IV. Ά ρ χ α ι ο τ. Νεο
λιθική 3. V. Ά ρ χ α ι ο τ. Νεολιθική 4 (Περίοδος τοΰ κλασ- 
σικοΰ «Πολιτισμοΰ τοΰ Σέσκλου»).

Ή Χρονολογία τών διαφόρων περιόδων μόνον σχετικώς είναι 
δυνατόν νά δοθή. ’Απόλυτος χρονολόγησις δέν είναι επί τοΰ παρόντος δυ
νατή, καίτοι υπάρχει ελπίς νά χρησιμοποιηθοΰν εις τό μέλλον τά αποτελέ
σματα τής έξετάσεως δειγμάτων άνθρακος, τά όποια έλήφθησαν μέ δλας 
τάς επιβαλλομένας προφυλάξεις έκ τών έπιχώσεων τοΰ ΙΙροκεραμεικοΰ 
στρώματος καί τής αρχής τής Κεραμεικής Νεολιθικής. ’Άν πάντως δύνανται 
νά ληφθοΰν ΰπ’ όψιν σοβαρώς αί εξ ά'λλων περιοχών προερχόμενοι απόλυ
τοι χρονολογήσεις κατωτέρων Νεολιθικών στρωμάτων, διά τής μεθόδου τής 
ραδιοχρονολογήσεως (Cu), ή Προκεραμεική Περίοδος πρέπει νά τοποθετηθή
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εις την 7ην χιλιετηρίδα π. X. και τό β' ήμισυ της 6ης, ή δέ («κεραμεική») 
’Αρχαιότερα Νεολιθική, άντιστοίχως, από τών μέσων τής 6ης χιλιετηρίδος 
μέχρι ή ολίγον μετά τά μέσα τής 4ης, Αι χρονολογίαι αύταί φαίνονται λίαν 
ύψηλαί, συγκρινόμεναι μέ τάς μέχρι προ τίνος ακόμη παραδεδεγμένος, άλλα 
δεν πρέπει να θεωρηθούν υπερβολικοί. Αι νεώτεραι έρευναι εις την Εγγύς 
’Ανατολήν έδειξαν, δτι από τής 8ης ήδη χιλιετηρίδας π. X. δ ά'νθρωπος 
έγκατεστάθη εις μονίμους συνοικισμούς καί ήρχισε νά ζή τό νεολιθικόν στά- 
διον τής πολιτιστικής του εξελίξεως. Δεν υπάρχουν δέ λόγοι συνηγοροϋντες 
υπέρ τής παραδοχής μιας σημαντικής καθυστερήσεως τοΰ σταδίου αύτοΰ 
εις την Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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β. ’Εργαλεία έκ πυρίτου καί όψιανοΰ έκ τοΰ προκεραμεικοΰ στρώματος.
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