
5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΕΣΚΛΟ.

(Πίν. 22)

’Ιδιαιτέρως σημαντικά υπήρξαν τά αποτελέσματα τής πέμπτης και τελευ
ταίας περιόδου των έπ'ι τής άκροπόλεως τοΰ Σέσκλου άνασκαφών τής 
Εταιρείας κατά τό 1968 *, διά των οποίων έκλεισεν ό ερευνητικός κύκλος 
τής έπανεξετάσεως τοΰ μεγάλου αυτού προϊστορικού κέντρου τής Θεσσαλίας *.

Αί άνασκαφαί ένηργήθησαν άφ’ ενός είς τον βορειοανατολικόν τομέα, 
δπου ώλοκληρώθη ή άποκάλυψις τής μεγάλης ΟΙκίας 50 καί των παρα
κειμένων Οικιών 47 καί 37, άφ’ ετέρου δέ είς τον δυτικόν τομέα, ένθα 
συνεπληρώθη ή άνασκαφή τοΰ οικήματος 11-12 (άποκληθέντος υπό τοΰ 
αειμνήστου Χρ. Τσοΰντα «κεραμεικοΰ εργαστηρίου») καί των πέριξ. Μικρό
τεροι σκαψαί εξ άλλου έγένοντο είς άλλα σημεία τής άκροπόλεως, δπου 
παρέστη ανάγκη έξακριβώσεως λεπτομερειών καί συμπληρώσεως τοΰ νέου 
τοπογραφικοΰ σχεδίου.

Μετά τό πέρας τών άνασκαφών έπεχειρήθη εφέτος (1968) εΰρείας κλί- 
μακος συντήρησις τών άρχιτεκτονικών λειψάνων τής άκροπόλεως, δαπάναις 
καί έπιβλέψει τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. Ή σχετική προπαρασκευα
στική εργασία (καθαρισμοί, άποχωματώσεις κλπ.) παρέσχε την ευκαιρίαν 
λεπτομερειακής σπουδής καί έπανεξετάσεως τών αρχιτεκτονικών λειψάνων 
είς τό σΰνολον σχεδόν τής άκροπόλεως, αί γενόμεναι δέ κατ’ αυτήν παρα
τηρήσεις διεφώτισαν πλεΐστα σκοτεινά ζητήματα, άπέδωκαν δέ σπουδαιό
τατα νέα στοιχεία, τά όποια — εν συνδυασμφ προς τά άνασκαφικά δεδο
μένα — συνθέτουν ήδη μίαν νέαν καί άγνωστον μέχρι σήμερον εικόνα τής 
μορφής καί τής έξελίξεως τής άκροπόλεως τοΰ Σέσκλου.

I. Είς μίαν σύντομον άνασκαφικήν έ'κθεσιν δέν είναι βεβαίως δυνατόν 
νά εκτεθούν έπαρκώς τά άφθονα νέα άρχιτεκτονικά πορίσματα" άπλή δμως 
μνεία τών σπουδαιοτέρων είναι, νομίζομεν, αναγκαία :

α) Ό συνοικισμός τής Μέσης Νεολιθικής (ήτοι τής «Περιόδου τοΰ * 2

* Πρβ. ΠΑΕ 1962, 25 έξ. 1963, 40 έξ. 1965, 5 έξ. 1966, 5 έξ.
2 Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών άνασκαφών μεγίστην βοήθειαν παρέσχεν 

ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. Γ. Χουρμουζιάδης, άναλαβών τήν ευθύνην τής 
λεπτομερούς έπανεξετάσεως τού οικήματος 38 καί έν μέρει τοΰ οικήματος 11 - 12.
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Σέσκλου») ήτο ώχυρωμένος. Ή όχύρωσις αύτη είναι η αρχαιότερα 
γνωστή έν Έλλάδι, άφοΰ ανάγεται χρονικώς εις τά μέσα τής 5*15 Χιλιε
τίας π. X. τουλάχιστον.

β) Κατά την αυτήν περίοδον 6 επί τής άκροπόλεως οικισμός ήκολοΰθει 
έν'προκαθωρισμένον καί ένιαΐον πολεοδομικόν σχέ
διο ν, προβλέπον σύστημα καθέτων καί παραλλήλων οδών, τεταγμένων 
περί έν κεντρικόν οικοδόμημα.

Ώρισμένα αύστηρώς ήσαν επίσης τά δρια των ιδιοκτησιών, ώς καί 
δ χώρος πλατειών ή κοινοχρήστων αυλών. Έξ άλλου φαίνεται λίαν πιθανόν 
ότι τον συνοικισμόν άπήρτιζον μικρότερα οικιστικά σύνολα έκ τεσσάρων, 
πέντε ή πλειόνων οικιών.

γ) Ό «μεγαροειδής» τύπος οικήματος ήτο ασφαλώς γνωστός έν Σέσκλφ 
από τής Μέσης Νεολιθικής, ώς καί ή χρήσις ξύλινων κιόνων εις στοάς μεταξύ 
παραστάδων. Έβεβαιώθη επίσης ή ύπαρξις εσωτερικών αντηρίδων.

δ) Τό σπουδαιότερον καί κάλλιον διατηρούμενον έν Έλλάδι άρχιτεκτό- 
νημα τής Νεολιθικής Εποχής, τό περίφημον μ έ γ α ρ ο ν τής περιόδου 
τοΰ Διμηνίου ή «διπλοΰν μέγαρον» κατά τον Τσούνταν, ήσφαλίζετο δι’ έσω- 
τερικοΰ περιβόλου, δστις τό πρώτον νΰν άνεκαλύφθη. Έξ άλλου άνεκα- 
λύφθη πύλη τοΰ δευτέρου οχυρωτικού περιβόλου, όπισθεν τοΰ μεγάρου, 
έπεσημάνθησαν δέ καί λείψανα τρίτου περιβόλου όλοσχερώς σχεδόν κατε- 
δαφισθέντος. "Ωστε καί ενταύθα ό οικισμός ήτο ώχυρωμένος διά 
πολλαπλών περιβόλων, ώςδ τοΰ Διμηνίου.

II. Πέντε αρχιτεκτονικά! φάσεις καί τρεις βασικαί ύποπερίοδοι διεπι- 
στώθησαν εις τό στρώμα τής Μέσης Νεολιθικής («Περιόδου τοΰ Σέσκλου»). 
Έξ αυτών έ'χομεν διά τήν πρώτην καί τήν δευτέραν ύποπερίοδον ολίγα 
λείψανα' τής τρίτης όμως άνεσκάφησαν οίκήματα σώζοντα δύο καί ένιαχοΰ 
τρεις αρχιτεκτονικός φάσεις.

Εις τον ανατολικόν τομέα ή δλοκληρωτικώς ήδη άποκαλυφθεΐσα Ο ί- 
κ ι α 50 — τό μέγιστον επί τής άκροπόλεως οικοδόμημα τής «Περιόδου τοΰ 
Σέσκλου» — είναι σχεδόν τετράγωνος τήν κάτοψιν (είκ. 1). Μήκος έχει 7.50 
έως 8.00 μ., πλάτος 6.00 έως 6.80 μ. καί έμβαδόν 50 μ. τετραγωνικά περί
που. Ανάγεται εις τήν τρίτην ύποπερίοδον τής Μέσης Νεολιθικής και σώζει 
δύο οικοδομικός φάσεις, ώς καί ίχνη τρίτης. Τό πάχος τών λιθόκτιστων 
κατά τήν κρηπίδα τοίχων ποικίλλει πολύ, λόγω τής διαστροφής τοΰ οική
ματος και τής εκ σεισμού πιθανώς καταστροφής. Παρά τήν νότιον γωνίαν 
ή κρηπις εσωθη καθ’ δλον τό ύψος, έπί τής άνω δέ έπιφανείας διετηρή- 
θησαν πλάκες μεγάλαι καί μικραί, άποτελοΰσαι προφανώς τήν κοίτην τών 
πλίνθων, διά τών οποίων ήτο ασφαλώς έκτισμένη ή άνωδομία. Τό φαινό- 
μενον αυτό παρετηρήθη καί εις άλλα οίκήματα, ούτω δέ έβεβαιώθη, ότι
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πλινθίνη ήτο ή άνωδομία τών οικημάτων τής μέσης νεολιθικής. ΓΙρδς τό 
αυτό συμπέρασμα άλλως τε ήγον άνασκαφικα'ι παρατηρήσεις (πηλώδης έπί- 
χωσις κατά μήκος τών τοίχων).

Δυτικώς τής οικίας 50 κεϊται ή ΰπ’ άριθ. 38, άνασκαφεισα υπό τοΰ 
Τσούντα, χωριζομένη δε από τής πρώτης διά δρομίσκου πλάτους 1.40 έως 
1.15 μ. Βορειότερου ό χώρος είναι ανοικτός, έν εϊδει πλατείας ή κοινής 
αυλής (διαστάσεων περ. 5 X 6 μ.) καί προς τά ΒΑ. αυτοΰ κεΐνται αί οίκίαι 
47 καί 37, τών όποιων ή άνασκαφή ώλοκληρώθη εφέτος. Μεταξύ τών 
οικιών 47 καί 37 υπάρχει δρόμος στενός, έν μέρει διά πλακοειδών λίθων 
έστρωμένος, ομοίως δέ οδός υπήρχε βορείως τής οικίας 47 καί μεταξύ τών 
οικιών 50 καί 39. Αί οδοί έχουν παράλληλον ή κάθετον προς ένα νοητόν 
άξονα κατεύθυνσιν, τό αυτό δέ παρετηρήθη εις δλην την έκτασιν τής 
άκροπόλεως.

Ή οικία 47, ως καί ή 38, είναι άπλοΰν μονόδομον τετράγωνον περίπου 
οίκημα, μέ την θύραν προς την πλατείαν ή κοινήν αυλήν. Άλλ’ ή παρα- 
κειμένη οικία 37 έχει εμπρός καί δπισ&εν δύο ανοικτάς καί άβαθεΐς 
στοάς, σχηματιζομένας υπό παραστάδων, έν εϊδει προδόμου καί 
όπισθοδόμου. Έξ άλλου, ή οικία δεν είναι πλέον τετράγωνος αλλά 
κάπως δρομική την κάτοψιν, την τάσιν δέ ταύτην προς έπιμήκυνσιν τών 
πλευρών βλέπομεν κατ’ εξοχήν εις την οικίαν 39 (τής οποίας ή θύρα κεϊται 
εις την νότιον στενήν πλευράν). Παρατηροΰμεν δηλαδή εις τά οικήματα ταΰτα 
τοΰ βορειοανατολικού τομέως δυνάμει υπάρχοντα δλα τά στοιχεία 
τοΰ «μεγάρου», τον τύπον τοΰ οποίου αποδίδει τό οικοδόμημα 7-8-9, τό 
κεντρικόν οικοδόμημα τοΰ οικισμού τής Μέσης Νεολιθικής, προφα
νώς δέ ή κατοικία τοΰ ίερέως ή τοΰ άρχοντος. ΙΙερί αυτοΰ δμως θά λεχθούν 
τά δέοντα εις την οριστικήν δημοσίευσιν τών άνασκαφών.

III. Νοτιοδυτικώς τοΰ μεγάρου 7-8-9 κεϊται τό οικοδόμημα 11 - 12 
(είκ. 2), τό όποιον έν μέρει άνέσκαψεν ό Τσούντας, θεωρήσας αυτό ώς 
«κεραμεικύν έργαστήριον» έκ τινων ένδείξεων, ας έπεσήμανεν εις τό δωμά- 
τιον 11. Τοΰ επομένου δωματίου 12 δέν ήτο δυνατή τότε ή άνασκαφή, 
έπειδή υπέρ αυτό εύρέθη τμήμα ισχυρού καμπύλου τοίχου τής περιόδου τοΰ 
Διμηνίου, τό όποιον ό Τσούντας έξέλαβεν ως «μέγαρον μετ’ όπισθοδόμου». 
Την ολοκληρωτικήν άνασκαφήν τοΰ δωματίου 12, ώς καί τοΰ δλου οικοδο
μήματος αυτοΰ καί τών πέριξ έπεχειρήσαμεν ήδη, δτε τά ύπερκείμενα λεί
ψανα είχον κατά μέγα μέρος καταστροφή έκ τής μακροχρονίου έγκα- 
ταλείψεως.

Τά αποτελέσματα υπήρξαν έξαιρετικώς ένδιαφέροντα: Έν πρώτοις, έκ 
τής άνασκαφής τοΰ δωματίου 11 δέν προέκυψαν έπαρκεΐς ένδείξεις περί 
τής ύπάρξεως αυτόθι κεραμεικοΰ εργαστηρίου, αλλά μάλλον δώματος μετά
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τής εστίας. Άνεκαλύφθησαν δμως μία θύρα εις τον ανατολικόν τοίχον και 
έτέρα ε’ις την αντίθετον πλευράν, καταργηθεΐσα εις παλαιοτέραν φάσιν. 
’Όπισθεν τής θυρας αυτής, ήτοι δυτικώς τοΰ δωματίου 11, εύρέθησαν επί 
τοΰ δαπέδου αι όπαί δυο ξύλινων κιόνων, άπανθρακωθέντων κατά τήν 
πυρκαϊάν, ή δποία κατέστρεψε τό δλον κτίσμα' ύπήρχεν επομένως εδώ στοά 
άρχικώς μεταξύ παραστάδων, μετατραπεΐσα πιθανώς εις δευτέραν φάσιν εις 
δωμάτων αυτοτελές δι’ έντοιχισμοΰ τής μεσοθΰρας.

Τό σπουδαιότερου δμως μέρος τοΰ οικοδομήματος ήτο, ώς έδείχθη έκ 
τής άνασκαφής, τό δωμάτων 12, ύπεράνω τοΰ οποίου κεΐται τμήμα τοΰ 
καμπύλου τοίχου τής Περιόδου τοΰ Διμηνίου, δν δ Τσούντας έξέλαβεν ως 
«μέγαρον μετ’ όπισθοδόμου». Έκ τής άνασκαφής εις τό σημεΐον αυτό καί 
εις άλλα παρακείμενα άπεδείχθη, δτι πρόκειται περί τμήματος τοΰ πρώτου, 
δηλ. τοΰ εσωτέρου δχυρωτικοΰ περιβόλου, δστις ήσφάλιζε τό μέγαρον. Έξ 
άλλου ή άνασκαφή τοΰ δωματίου 12 άπέδωκε, πλήν άλλων, σαφή μαρτύ
ρια τής βιαίας διά πυρός καταστροφής τοΰ οικοδομήματος: Έπΐ τοΰ δαπέ
δου διεπιστώθη στρώσις μελανή, άνθρακοΰχος, υψηλότερου δέ στρώμα όλό- 
κληρον έκ τεμαχίων πηλοΰ έπαλείψεως τών τοίχων καί τής στέγης. Εις τό δά- 
πεδον εύρέθησαν πολλά άρτια αγγεία (πίν. 22α), μεταξύ τών οποίων εν εκ
πληκτικής λεπτότητος καί εύγραμμίας υψηλόν κυλινδρικόν ποτήριον (πίν. 22β), 
ύψηλαί μεταλλικού σχήματος βάσεις κυπέλλων, άλλα μονόχρωμα αγγεία 
καί δοχεία καί εν πλήρες σφαιρικόν άγγεΐον τοΰ ρυθμοΰ A 3 α (λευκή 
κόσμησις επί ερυθρού βάθους), τό δποΐον είναι ασφαλώς τό τελειότερου 
παράδειγμα τοΰ είδους (πίν. 22γ) έκ Θεσσαλίας.

Πολύ σπουδαιότερα δμως καί τών αγγείων καί τών απτών αποδείξεων 
τής διά πυρός καταστροφής τοΰ οικοδομήματος ήσαν άλλα ευρήματα καί 
παρατηρήσεις : Έκ τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ δωματίου 12 έκφύονται συμμε- 
τρικώς δύο μικραί έσωτερικαί αντηρίδες, άλλη δέ τρίτη υπάρ
χει εις τήν ΝΔ. γωνίαν. Καθ’ ολον τό σφζόμενον ύψος του ό δυτικός τοί
χος διατηρεί έπάλειψιν έκ πηλοΰ, όμοίαν δ’ έπάλειψιν είχε καί ό νότιος 
τοίχος, πιθανώς δέ καί δ δυτικώς τοΰ οικήματος χώρος. Έπάλειψις εν εϊδει 
κονιάματος τό πρώτον διαπιστοΰται εις οίκημα τής μέσης νεολιθικής εν 
Σεσκλφ. Άλλ’ έντός τοΰ δωματίου 12 εύρέθησαν εν τή έπιχώσει πλεΐστα 
τεμάχια έπαλείψεως τοίχου, φέροντα επάλληλα στρώματα λεπτοτάτου επι
χρίσματος έκ καθαρωτάτου πηλοΰ, καθ’ δλας δέ τάς ενδείξεις ταΰτα 
προέρχονται έξ ορόφου.

Ή ΰπαρξις ακριβώς ορόφου δύναται νά έρμηνεύση τήν παρουσίαν τών 
μικρών εσωτερικών αντηρίδων τοΰ δυτικού τοίχου, αί όποΐαι δέν έχουν 
λόγον ύπάρξεως τεκτονικόν. Πράγματι, τό μιικρόν πλάτος τοΰ δωματίου 
(2.15 μ. μόλις) δέν εξηγεί τήν ανάγκην τών αντηρίδων, ένφ ή ύπαρξίς των
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δικαιολογείται προς στήριξιν ξυλίνου πατώματος ήμιορόφου ίσως, μεταγε- 
νεστέρως δημιουργηθέντος.

Αι μικραί εσωτερικά! αντηρίδες ενθυμίζουν ακόμη τα ιερά τοΰ Qatal 
Hiiyiik, έστω και άμυδρώς, άλλα περαιτέρω σύγκρισις δεν είναι δυνατή, 
επειδή ούδεμία έ'νδειξις ίερότητος τοΰ χώρου τοΰ δωματίου 12 παρετηρήθη. 
Δέν έξητάσθησαν ακόμη τά τεμάχια τοΰ επιχρίσματος διά τό ενδεχόμενον 
υπάρξεως χρώματος κα! διακοσμήσεως, αλλά νομίζομεν ότι μάλλον απίθα
νος είναι θετική άπόφανσις.

'Οπωσδήποτε, ή άνασκαφή τοΰ οικοδομήματος 11-12 μεγάλως συνέ- 
βαλεν εις τον πλουτισμόν των γνώσεών μας περί τής αρχιτεκτονικής καί 
γενικώτερον τής πολιτιστικής στάθμης των κατοίκων τοΰ Σέσκλου, παρέσχε 
δέ συγχρόνως ευκρινή εικόνα τοΰ αιφνίδιου τής περί τό τέλος τής Μέσης 
Νεολιθικής καταστροφής, συνεπείρ τής οποίας ή άκρόπολις ήρημώθη επί 
πολλούς αιώνας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΠίΝΑΞ 22 ΠΛΕ 1968.— 5. αναςκαφλι εν ςεςκλ<

α. ”Αποψις τοϋ δυτικοϋ τμήματος τοϋ δωματίου 12. Διακρίνεται μία 
εσωτερική άντηρίς καί αγγεία επί τοϋ δαπέδου.

β. Κυλινδρικόν ποτήριον μετά 
τριών καθέτων πλαστικών 
κανόνων (έκ τοΰ δωματίου 12).

γ. Άγγεΐον τοΰ ρυθμού Α3α έκ 
Σέσκλου (έκ τοΰ δωματίου 12).
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