
6, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝ ΝΕΑι ΜΑΚΡΗι (ΑΤΤΙΚΗΣ)

Δαπάναις τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας και τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ήρεύνησα δοκιμαστικούς κατά Μαϊον 1954 την περιοχήν τοϋ με
γάλου προϊστορικού συνοικισμού, δστις άνεκαλύφθη ύπ’ εμοΰ τελευταίως 
κατά την παραλίαν τής Νέας Μάκρης, εις τά πρόθυρα τοϋ ίστορικοϋ πε
δίου τοϋ Μαραθώνος.

Ό συνοικισμός άπλοΰται εις έκτασιν εκατοντάδων στρεμμάτων, έχει 
δέ σχετικώς βαθείας καί — τό σπουδαιότερον —- άδιαταράκτονς έπιχώσεις. 
Ή γενομένη έρευνα των έπιχώσεων αυτών ε’ις τρία κυρίως σημεία τοϋ συν
οικισμού και άλλαι νεώτεραι σκαφαί και παρατηρήσεις, έφεραν εις φώς 
σημαντικώτατα αρχιτεκτονικά καί κεραμεικά λείψανα, παρέσχον δέ επι πλέον 
ακριβή στρωματογραφικά δεδομένα, διά των οποίων αποσαφηνίζεται ή εϊ- 
κών τής έξελίξεως τοϋ νεολιθικοϋ πολιτισμού τής ανατολικής ’Αττικής 
από των αρχών τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής περιόδου μέχρι τού τέλους 
τής Νεωτέρας.

Ή πλήρης δημοσίευσις τών πορισμάτων τών εργασιών αυτών δεν 
είναι φυσικά δυνατή ε’ις τον στενόν χώρον τών «Πρακτικών». Κατ’ ανάγ
κην θά περιορισθώμεν ενταύθα εις μίαν σύντομον περίληψιν εκτενούς' έκ- 
θέσεως, ή οποία έδόθη προς δημοσίευσιν αλλαχού*.

I. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ή νεολιθική επίχωσις, άρχομένη 0.30 μ. περίπου από τής επιφά
νειας, κυμαίνεται εις βάθος μεταξύ 1.60 μ. έως 2.80 μ , εις τινας θέσεις 
δμως παρά τήν ακτήν φαίνεται νά ύπερβαίνη τά τρία μέτρα.

Μόνον εις έν σημειον τών δοκιμαστικών σκαφών (κτήμα Τσιλάβη), 
τό πλησιέστερον προς τήν ακτήν, εύρέθησαν σαφώς χωριζόμενα διά μελα
νής άνθρακοΰχου στρώσεως, επάλληλα στρώματα τής Νεωτέρας και τής ’Αρ
χαιότερος Περιόδου.

Εις τά άλλα δύο σημεία μόνον τής άρχαιοτέρας περιόδου λείψανα 
άνεκαλύφθησαν. Πιθανώς ό νεώτερος νεολιθικός συνοικισμός δεν είχε τήν 
έκτασιν τοϋ άρχαιοτέρου ή έκειτο πλησιέστερον προς τήν θάλασσαν.

* Καθ’ ολην τήν διάρκειαν τών άνασκαφών καί ερευνών εις τήν περιοχήν Νέας 
Μάκρης ανεκτίμητους υπηρεσίας προσέφερεν ό κ. Νικόλαος Καραβασίλης, πεπειραμέ
νος βοηθός καί επιστάτης τών έν Μαραθώνι άνασκαφών τοϋ αειμνήστου Γ. Σωτη- 
ριάδου.
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ΙΙεριωρισμένη δοκιμή κατά την παρυφήν τής ακτής έφερεν ε’ις φώς 
λείψανα τής Πρωτοελλαδικής περιόδου. Δυστυχώς φαίνεται, δτι τό μέγι- 
στον μέρος των λειψάνων τοΰ πρωτοελλαδικού συνοικισμού παρεσύρθη υπό 
των κυμάτων τού ανοικτού πόντου.

'Η νεολιθική έπίχωσις χωρίζεται εις πλείονα στρώματα, δύο δε έξ 
αυτών, τά κατώτερα, ανάγονται εις τήν άρχαιοτέραν περίοδον καί τρία εις 
τήν νεωτέραν. Άλλα τά αντίστοιχα αρχιτεκτονικά λείψανα δεν είναι σα
φώς καθωρισμένα διά τήν νεωτέραν περίοδον.

II. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

1. ’Αρχαιότερα Νεολιθική, α) Εις τό κατώτατον στρώμα τής έπι- 
χώσεως, τό άναγόμενον εις τό πρώιμον τμήμα τής άρχαιοτέρας περιόδου, 
ούδαμού άνεκαλύφθησαν λείψανα λιθόκτιστων οικημάτων. Τά οικήματα 
ήσαν ορύγματα εντός τοΰ στερεού εδάφους, άλλοτε οπωσδήποτε εύθύγραμμα 
καί ευρύχωρα (έν είχε μήκος μεγαλύτερον τών έξ μέτρων), άλλοτε δέ μικρά, 
πιθανώς κυκλικά καί πυκνώς διατεταγμένα παρ’άλληλα, ένθυμίζοντα τάς κα
λύβας τού Σέσκλου, έτι δέ και τους «σιρονς» τής πρωίμου Χαλκολιθικής 
περιόδου τής Μερσίνης.

Τά πρωτόγονα ταΰτα λαξεύματα αποτελούν τον άρχαιότερον γνωσθέντα 
μέχρι τοΰδε τύπον οικήματος έν Αττική.

β) Εις τό ύπερκείμενον στρώμα τής όψιμου φάσεως τής Άρχαιοτέ- 
ρας Νεολιθικής Περιόδου τά οικήματα είναι λιθόκτιστα, εύθύγραμμα καί 
έπιμελώς κατεσκευασμένα. Τά -θεμέλια έχουν πάχος 0.35 — 0.40 μ. καί είναι 
έκτισμένα διά μικρών λίθων διά τάς γωνίας όμως έπελέγησαν μεγαλύτε
ροι, μάλλον έπιμήκεις λίθοι.

2. Νεωτέρα Νεολιθική. Καίτοι διεκρίθησαν τρεις επάλληλοι στρώ
σεις, άνήκουσαι εις τήν περίοδον ταύτην, μόνον τής τελευταίας κατέστη 
δυνατόν ν’ ανασκαφούν οικήματα. Άπό τήν δευτέραν φάσιν έχομεν μόνον 
έν δάπεδον, άποτελούμενον έκ στρώσεως χαλίκων καί πηλού πεπατημένου. 
Τής πρώτης φάσεως διεσώθη ή λιθίνη βάσις ξυλίνου κίονος.

Οί τοίχοι τών οικιών τής τελευταίας φάσεως είναι λιθόκτιστοι, πά
χους 0.45 μ., διατηρούνται δέ μέχρις ύψους τριών έ'ως τεσσάρων δόμων 
ύπεράνω τού δαπέδου. Τα οικήματα φαίνονται καί πάλιν μικρά (ενός δω
ματίου τής οικίας Β τό μήκος είναι μ. 4.60 καί τό πλάτος 3.85 μ.), απο
τελούνται δέ έκ δύο δωματίων καί αυλής, ένίοτε έστρωμένης διά χαλίκων.

Εντός τού έσωτέρου δωματίου, τοΰ θαλάμου, εύρίσκεται ή εστία, 
άλλοτε απλώς διά χαλίκων έστρωμένη, άλλοτε δέ περιοριζομένη διά λίθων, 
έμπεπηγμένων έντός τοΰ δαπέδου.

Καθ’ δ'λην τήν έκτασιν τοΰ συνοικισμού, οπουδήποτε γίνεται τυχαία
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σκάφη, αποκαλύπτονται τοίχοι νεολιθικών οικημάτων. Πραγματικός αρχι
τεκτονικός θησαυρός κρύπτεται εις μικρόν από τής επιφάνειας βάθος.

Δυστυχώς φαίνεται άπίθανον, δτι θά κατανοηθή ή ανάγκη τής άπο- 
καλύψεως τών οικημάτων αυτών, τά όποια έχουν ιδιαιτέραν αξίαν διά την 
γνώσιν τής νεολιθικής αρχιτεκτονικής τής ’Αττικής, προτού ή εκτασις τον 
συνοικισμόν καλνφ&ή νπό τών συνεχώς πληϋ'υνομένων νέων οικοδομών ..

III. ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

1. Αρχαιοτέρα Νεολιθική: α) Εις τό κατώτατον στρώμα τής έπι- 
χώσεως και εντός τών δαπέδων τών λαξευτών οικημάτων ή κεραμεική είναι 
άποκλειστικώς σχεδόν μονόχρωμος.

Τό μεγαλύτερου ποσοστόν τών οστράκων ανήκει εις αγγεία χον
δροειδή μέ πηλόν περιέχοντα λιθάρια καί μαρμαρυγίαν καί τοιχώματα

παχέα, αλλά συνήθως έστιλβωμένα. 
Τά σχήματα είναι κατά τό πλεΐστον 
σφαιρικά κα'ι στενόλαιμα, ή ήμισφαι- 
ρικά. Ή εξωτερική επιφάνεια είναι 
συνήθως σκοτεινή, καστανή, τεφρά ή 
ενίοτε κεραμόχρους, ένφ ή εσωτερική 
συχνά είναι μελανή. ’Απαντούν μόνον 
χαμηλαι δακτυλιοειδείς βάσεις, αντί λα
βών δέ αποφύσεις, άτρητοι ή τετρη- 
μέναι, διατεταγμένοι υπό τά χείλη ή 
κατά την εύρυτέραν διάμετρον. Τεχνι- 
κώς τά αγγεία ταΰτα ομοιάζουν τεχνι- 
κώς πολύ προς τά Α2 τής Θεσσαλίας και 
τά σύγχρονα προς αυτά μονόχρωμα.

Έκλεκτοτέρας ποιότητος είναι τά μελανά αγγεία (δυνάμενα νά παραλ- 
ληλισθοϋν προς τά Α 5α), άτι να εμφανίζονται σποραδικώς εις τό κατώτα
τον στρώμα. Ό πηλός αυτών περιέχει εις μεγάλην ποσότητα ψήγματα αρ
γυρού μαρμαρυγίου (mica), τά τοιχώματα είναι λεπτά καί τά συνήθη σχή
ματα ήμισφαιρικά (είκ. 1) ή μετά χαμηλής δακτυλιοειδούς βάσεως.

"Αλλα όστρακα παραλλάσσουν έντόνως κατά τον χρωματισμόν τής 
επιφάνειας (rainbow ή wariegated ware), ανήκουν δέ εις ήμισφαιρικούς 
σκύφους. Ή εσωτερική αυτών επιφάνεια είναι συνήθως μελανή.

Μερικά ό'στρακα κοσμούνται μέ κάθετα πλαστικά ραβδία ή δίσκους 
και μέ «κεφαλάς ήλων», πυκνώς και άνευ τάξεως διατεθειμένος, σπανιώ- 
τατα δέ καί δι’ εντυπώσεων διά τοϋ δννχος (ώς εις τά Θεσσαλικά 
Α2) (είκ. 2).

Είκ. 1. Μελανόν άγγεΐον της αρχαιότα
της νεολιθικής φάσεως.
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Τέλος σποραδικώς εμφανίζονται και εγχάρακτα όστρακα, άνήκοντα 
εις ανοικτάς φιάλας μετά καθέτων τοιχωμάτων. Αί εγχαράξεις—μάλλον 
έμπιέσεις— πληρούνται διά λευκής ύλης καί είναι κανονικώταται, τά δέ 
σχέδια αυστηρούς γεωμετρικά — παράλληλοι τεδλασμέναι γραμμαί, συνήθως 
ή ρόμβοι (εικ. 3). Κεραμεική τοΰ «ρν&μον τής 
Νέας Μάκρης» το πρώτον εμφανίζεται έν Έλ- 
λάδι εις εύρεΐαν κλίμακα. Ή εύβύγραμμος κόσμη- 
σις είναι σπανιωτάτη εις την εγχάρακτον κερα- 
μεικήν (Α 2) τής Θεσσαλίας, αλλά σχετικώς όμοια 
διάταξις τής διακοσμήσεως είναι γνωστή εις την 
άρχαιοτέραν εγχάρακτον νεολιθικήν κεραμεικήν τής 
Στερεάς (Χαιρώνεια, Όρχομενός), και προπάντων 
τής Νεμέας (Blegen).

Πολύ μεγαλυτέρας δμως ομοιότητας παρου
σιάζει ή εγχάρακτος κεραμεική τής πρωίμου Χαλ- 
κολιθικής περιόδου τής Μερσίνης.Όσονδήποτε και 
αν φαίνεται παρακεκινδυνευμένη, ή παραβολή άπο- 
δεικνυει, δτι πολλά είναι τά κοινά στοιχεία με
ταξύ τοΰ άρχαιοτάτου νεολιθικού πολιτισμού τής ’Αττικής και τής Νοτίου 
Μικράς ’Ασίας.

§f

Είκ. 3. Μελανόν εγχάρακτον άγγειον (άναπαράστασις). Άρχαιοτέρα*Νεολιθική.

ΓΙιίίανώς άνήκοντα εις τήν περίοδον ταύτην, αλλά στρωματογραφι- 
κως αβέβαια, είναι ελάχιστα όστρακα λευκών αγγείων (ΑΓ4) καί δύο γρα
πτά (Α 3β, Α 3γ). Ώς έλέχθη ανωτέρω, εντός τών λαξευτών οικημάτων 
δεν εύρέδη γραπτή κεραμεική, τά ελάχιστα δέ γραπτά τής περιόδου ταΰ-

Εΐκ. 2. Όστρακον φέρον 
πλαστικά μαστίδιακαί εν
τυπώσεις διά τοΰ δνυχος.
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της είναι εντελώς διάφορα, πολύ μάλλον πρωτόγονα, των Θεσσαλικών.
β) Εϊ,ς τό ύπερκείμενον στρώμα τής όψιμου φάσεως τής Άρχαιοτέ- 

ρας Νεολιθικής κατηγορία! τινές αγγείων τής προηγουμένης φάσεως, ως 
τά χονδροειδή έστιλβωμένα, εξαφανίζονται, ενφ τά ποικιλλόχρωμα (rainbow) 
γίνονται σπανιώτατα. Τά μελανά (Α 5α) γίνονται συχνότερα, ώς καί τά 
εγχάρακτα, τά όποια δμως συνεχώς εκφυλίζονται και περί τό τέλος τής πε
ριόδου παρουσιάζονται άμελέστερον διακεκοσμημένα.

Τό πρώτον εμφανίζονται ερυθρά μονόχρωμα αγγεία (A 1), όμοιά- 
ζοντα κάπως κατά τά σχήματα προς τά παλαιότερα δείγματα τής κεραμει- 
κής τής Χαιρωνείας. Τό συνηθέστερον σχήμα είναι τό τοϋ σφαιρικού αώ
του άμφορέως μετά θλαστού λαιμού καί τό τής ανοικτής φιάλης μετά

χαμηλής δακτυλιοειδούς βάσεως.
Γενικώς τό χρώμα τών αγγείων 

είναι τώρα άνοικτότερον καί ή δπτη- 
σις γίνεται όμοιομερεστέρα. Αϊ λα- 
βαί ελλείπουν παντελώς, άντ’ αυτών 
δέ συνεχίζεται ή χρήσις τών διατρή- 
των ογκωμάτων.

Τά γραπτά είναι σπάνια, ανή
κουν δέ κατά τό πλεΐστον εις τον 
ρυθμόν Α 3γ καί Α 3β. ’Αλλά τά 
κοσμήματα είναι αμαυρά. Μόνον έν 
ό'στρακον Α 3α εύρέθη. Ή διακό- 
σμησις συγκειται έκ δικτυωτού ή πα
ραλλήλων τεθλασμένων γραμμών. Έκ 
τών λευκών οστράκων (Α 4) κατωρ- 

θώθη νά άνασυσταθή τό σχήμα μιας βαθείας φιάλης μετά δακτυλιοειδούς 
βάσεως. Τό άγγείον τούτο είναι τό πρώτον τής κατηγορίας ταύτης έξ δλης 
τής Ελλάδος.

2. Νεωτέρα ΝεολΦιχή. “Ολαι σχεδόν αί κατηγορίαι τής άρχαιοτέ- 
ρας κεραμεικής εξαφανίζονται άποτόμως. Μόνον τά μελανά αγγεία συνεχί
ζονται, αλλά καί ταΰτα διαφέρουν τών παλαιοτέρων καί κατά την ποιότητα 
(ή δπτησις είναι πολύ ίσχυροτέρα), τό σχήμα (είναι άγνωστος νύν ή τυπική 
φιάλη μετά δακτυλιοειδούς βάσεως) καί την διακόσμησιν, ή οποία είναι 
άλλοτε στιλβωτή (Γ 1α2), άλλοτε δέ πλαστική ή στολιδωτή (Γ 1α3). Με
ταξύ τών νέων σχημάτων πρέπει νά σημειώσωμεν τά καρποδοχεία (fruit - 
stands) καί τάς φιάλας μετά γωνιωδώς θλωμένων τοιχωμάτων (είκ. 4).

Ή σπουδαιότερα τών ήδη εμφανιζόμενων κατηγοριών είναι τά λεγά
μενα «Νεολφικά Ur/irnie». Ταΰτα απαντούν ήδη από τού μελανού «-στρώ-

Γ

....
ν.·.,ι.—L1*.!. .-..ιέ.—.·.   .

ΕΙκ. 4. Άγγειον τής Νεωτέρας Νεολιθι- 
θικής Περιόδου (έκ τής οικίας Α).
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ματος τής καταστροιρής», είναι δέ κατ’ άρχάς συνήθως μονόχρωμα, φέ- 
ροντα καστανόν, μελανόν ή καστανόζανθον γάνωμα, άλλ’ αμέσως κατόπιν 
απαντούν καί γραπτά, διακεκοσμημένα διά λεπτών ή παχύτερων παραλλή
λων γραμμών.

Τά «Νεολιθικά Urfirnis» συνεχίζονται μέχρι τοϋ τέλους τής περιόδου.
Τά τέφρα αγγεία δΰνανται νά θεωρηθούν ως παραλλαγή των μελα

νών, παραλλήλως προς τά όποια απαντούν. Μέχρι τοΰδε ήσαν γνωστά κυ
ρίως έκ τής ΓΙελοποννήσου, άλλ’ ήδη εμφανίζονται και εις τήν Στερεόν 
(’Αττική, Εύβοια).

’Άφθονα είναι τά χονδροειδή, άμελώς πεπλασμένα αγγεία, εις τά 
όποια περιλαμβάνονται σκΰφοι και αμφορείς, ως καί πίθοι.

, 'V

Είκ. 5. Πήλινον είδώλιον χοίρου. (’Αρχαίοι. Νεολιθική).

Τά γραπτά αγγεία είναι σπάνια. Μόνον έν ό'στρακον τοϋ ρυθμού 
Β 3α άνεκαλυφθη, Γενικώς δέ ή κεραμεική καί μάλιστα ή διακοσμητική 
τοϋ Διμηνίου είναι παντελώς άγνωστος έν Νέα Μάκρη. Τά πλεΐστα τών γρα
πτών οστράκων φέρουν δι’ αμαυρού μελανού (σπανιώτατα ιώδους) χρώμα
τος απλήν γραμμικήν κόσμησιν, ομοιάζουν δέ προς τήν κεραμεικήν τής 
Στερεός (Όρχομενός κλπ.) καί ίσως προς τά Β 3ε τής Θεσσαλίας. Ή γε
νική εντύπωσις είναι δτι πρόκειται περί μιας προδρομικής μορφής τών 
άμαυροχρώμων (matt - painted) αγγείων τής Μεσοελλαδικής Περιόδου.

IV. ΛΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ειδώλια: Μόνον πήλινα, ζφων κυρίως (εικ. 5), έκ τής άρχαιοτέρας 
περιόδου. Δυο τμήματα ποδών ειδωλίων ανθρώπων, ών τό εν εγχάρακτον.
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Πεασοϊ σφενδονών: Πήλινοι, λίαν μικροί, τοΰ τυπικού σχήματος, εκ 
τής άρχαιοτέρας περιόδου.

ΛίΦινα αγγεία: Λείψανα είκοσι και πλέον αγγείων, ών πολλά έκ 
λευκού μαρμάρου, άλλα δε εκ γυψολίθου, ψαμμολίθου και σκληρότερων λί
θων. Κατά τά σχήματα μιμούνται τά πήλινα αγγεία τής άρχαιοτέρας πε
ριόδου, ενίοτε δέ φέρουν μαστίδια και είναι μετ’ αξιοθαύμαστου έπιμελείας 
κατεσκευασμένα (είκ. 6). "Εν φέρει εγχάρακτον κόσμησιν, άλλα δέ είναι 
χονδροειδή, ένθυμίζοντα τά λίθινα αγγεία τής Κόπρου.

Άξΐναι και αμΐλαι ευρέθησαν άφθονοι, ως καί οστέινα εργαλεία 
(δπείς, λεπίδες κλπ.).

Έν μεγάλη άφθονίςι απαντούν λεπίδες δψιανοϋ, ιδίως εις τά άρχαιό-

Είκ. 6. Λίθινον άγγεϊον (άναπαράστασις). Άρχαιοτ. Νεολιθική.

τέρα στρώματα. Εσημειώθησαν ίχνη επιτόπιου κατεργασίας τοΰ δψιανοϋ 
ήδη από τής άρχαιοτέρας περιόδου.

V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή κεραμεική τής πρωίμου φάσεως τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής πα
ρουσιάζεται περισσότερόν πρωτόγονος τής κεραμεικής τοΰ λεγομένου «πο
λιτισμού τοΰ Σέσκλου» και προφανώς είναι παλαιοτέρα, σύγχρονος προς 
τον τελευταίως προσδιορισθέντα καί στρωματογραφικώς έν Θεσσαλία άρ- 
χαιότατον νεολιθικόν πολιτισμόν, οστις άπεκλήθη «Προ - Σέσκλον» ή «Πρώ
το - Σέσκλον» (Milojcic - Schachermeyr).

'Ως όρθώς είχε παρατηρηθή υπό τοΰ Weinberg, καί εις την άρ-
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χαιοτέραν νεολιθικήν κεραμεικήν τής Στερεάς και τής Πελοπόννησου ωρι- 
σμέναι κατηγορίαι (τά «ποικιλλόχρωμα» - rainbow ή wariegated) αντιπρο
σωπεύουν μίαν φάσιν παλαιοτέραν τοϋ τυπικού πολιτισμού τού Σέσκλου.

Τά παλαιότερα μονόχρωμα τής άρχαιοτέρας Νεολιθικής τής Ν. Μάκρης 
φαίνονται έτι πρωιμώτερα τής κατηγορίας αυτής καί μόνον μέ τά Θεσσαλικά 
A 2 και τά σύγχρονα προς αυτά καί παλαιότερα μονόχρωμα δύνανται νά 
παραλληλισθοΰν τεχνικώς. Άφ’ ετέρου, τά εγχάρακτα τού ίδιάζοντος «ρυ
θμού Ν. Μάκρης» άποδεικνύονται σχετιζόμενα προς τά τής Μικρασιατικής 
κεραμιικής τον τέλους τής Νεολιθικής περιόδου και τής αρχής τής Χαλ1- 
κοκρατίας (Early Chalcolithic), αφού εν Μερσίνη (πρβλ. J. Garstang, 

Prehistoric Mersin, 1953, είκ. 35 καί πίν. XI,b προς ήμετέραν εικόνα 3. 
Πρβ. καί Schachermeyr, Prahist. Kulturen Griech., 78) απαντούν τά 
αυτά θέματα καί ή αυτή τεχνική.

Δι’ αυτών δμως δεν νομίζω δτι ένισχύεται ή θεωρία τής Μικρασια
τικής προελεύσεως των φορέων τού άρχαιοτέρου νεολιτθικού πολιτισμού τής 
Στερεάς Ελλάδος διά πραγματικών τεκμηρίων. 'Απλώς έπισημαίνεται ή 
επικοινωνία καί ή παράλληλος έζέλιξις.

Χρονικώς λοιπόν ή αρχαιότερα φάσις τής Νεολιθικής περιόδου εν 
Ν. Μάκρη συμπίπτει προς τό λεγόμενον «Πρώτο - Σέσκλον» *.

Ή έρευνα ευρίσκεται ακόμη εις τά πρώτα βήματα καί δεν είναι δυ
νατόν νά γνωρίζωμεν από τούδε αν έχουν εύρεθή αί άρχα'ι τού νεολιθικού 
πολιτισμού τής ’Αττικής. 'Οπωσδήποτε, νομίζω, δτι επί τού θέματος αυτού 
ή Νέα Μάκρη προσφέρει άπεράντους δυνατότητας ερεύνης, ελπίζω δε δτι 
εις τό μέλλον θά έκτιμηθή δεόντως ή σημασία τής άνασκαφής τού σπου
δαίου αυτού κέντρου τής αττικής προϊστορίας. Ή ιδιαιτέρα σημασία αυτού 
έγκειται εις τό δτι άφ’ ενός είναι 6 αρχαιότατος παράλιος νεολιθικός συνοι
κισμός, άφ’ ετέρου δέ παρέχει διά πρώτην φοράν εις τήν Νοτιωτέραν Ελ
λάδα άδιαταράκτους έπιχώσεις τής δλης Νεολιθικής ’Εποχής.

Ό νεώτερος νεολιθικός πολιτισμός τής Ν. Μάκρης παρουσιάζει τήν 
τυπικήν έξέλιξιν, τήν οποίαν γνωρίζομεν έξ άλλων θέσεων τής Στερεάς καί 
τής Πελοποννήσου, εις τάς οποίας δεν είσέδυσαν στοιχεία τού «Πολιτι
σμού τού Διμηνίου». Διά τήν χρονικήν κατάταξιν τών «Νεολιθικών Ur- 
firnis» αί στρωματογραφικαί παρατηρήσεις έν Ν. Μάκρη περέσχον τήν 
άπόδειζιν τής πρωιμότητος τής κατηγορίας αυτής, αλλά καί τής μεγάλης 1

1 ‘Ο δρος δέν φαίνεται επιτυχής, διότι ή έννοια αύτοΰ είναι τοπικώς περιωρι- 
σμένη. Προτιμότερα είναι ή διαίρεσις*είς *Αρχαιοτέραν Νεολιθικήν, ύποδιαιρουμένην 
εις δυο ύποπεριόδους, πρώιμον (·= Πρώτο - Σέσκλον) καί δψιμον («Σέσκλον») καί εις 
Ν*ο)τέραν Νεολιθικήν, εις δύο επίσης τμήματα διαιρουμένην.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:22 EEST - 18.237.180.167



122 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1954

διάρκειας της. Έν ’Αττική ήδη, πλήν των ’Αθηνών, ή κεραμεική αυτή 
εύρέθη εσχάτως καί εις τό πεδίον των Μεσογείων (Βραυρών, Πούσι 
Καλογέρι).

Σημαντική είναι επίσης ή άπόδειξις τοΰ άμιγονς χαρακτήρος τοΰ 
νεωτέρου νεολιθικού πολιτισμού, δστις εμφανίζεται αυτοτελής, ανευ άνα- 
μείξεως πρωτοελλαδικών I στοιχείων.

Ή σόγκρισις των ευρημάτων τής Ν. Μάκρης προς τά νεολιθικά 
των ’Αθηνών γεννά προβλήματα, κυρίως λόγορ τής σπάνιος στρωματογρα
φιών δεδομένων εις τό υλικόν τών ’Αθηνών.

Άντιθέτως, εις πλείστας άλλας θέσεις τής ανατολικής ’Αττικής παρα- 
τηρεΐτάι πλήρης όμοιότης και σχεδόν ταυτότης. “Ωστε διά την περιοχήν 
αυτήν τουλάχιστον δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί ενός ομοιογενούς «Πολι- 
τισμοϋ τής Ν. Μάκρης».

Δυστυχώς ή έρευνα τοϋ νεολιθικού πολιτισμού τής σπουδαιοτέρας 
επαρχίας τής Ελλάδος καθυστέρησε μέχρι τοΰδε απελπιστικούς και δεν φαί
νεται νά έχη κατονοηθή είσέτι ή ανάγκη τής έρευνης αυτοΰ. Καθ’ όσον 
δέ ή χώρα θά ο’ικοδομήται και θά καλλιεργήται διά μηχανικών μέσων, 
όλονέν θά περιορίζωνται αί δυνατότητες έπανορθώσεως μιας παραλείψεως, 
ή όποια θά βαρόνη τήν Ελληνικήν κυρίως αρχαιολογικήν επιστήμην.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:22 EEST - 18.237.180.167


