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Τά ένταϋθα δημοσιευόμενα δείγματα λίθινων εργαλείων, κυριώτατα εκ πυρίτου (ελά
χιστα εξ όψιανοϋ), αποτελούν δείγματα έν κυριολεξία. Προέρχονται έκ Κεφαλληνίας, 
συνελέγησαν πάντα επί τής επιφάνειας τοϋ εδάφους καί άνήκουν είς άκμαίαν βιομηχα
νίαν, ή οποία είναι ή μεγίστη μέχρι σήμερον γνωστή επί ελληνικού εδάφους. ’Ονομά
ζονται ένταϋθα λίθινα, άλλ’ ούχί καί λιθικά, διότι ή χρονολογία των είναι είσέτι άγνω
στος. Τό ιστορικόν έχει ώς έξης:

Κατά τό 1960, κατ’ εντολήν τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, διεξήγαγον μικράν έρευ
ναν εντός τής νήσου Κεφαλληνίας.Ή έρευνα περιωρίσθη εις τά χωρία Μεταξατα καί Σκά
λαν. Είς τά Μεταξατα είχεν εύρεθή τυχαίως Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος πλησίον των 
παλαιότερον άνασκαφέντων1. Άνεσκάφη καί οδτος καί είς άλλος πλησίον εύρεθείς.’Αμ- 
φότεροι παρουσιάζουν μέγα ενδιαφέρον ώς πρός τήν σύνδεσιν Μυκηναϊκής καί Ελληνι
κής παραδόσεως, διότι περιεΐχον ό είς Γεωμετρικά καί ό έτερος Κορινθιακά καί άρχαϊκά 
αγγεία προερχόμενα έκ μεταμυκηναϊκής χρησιμοποιήσεως των νεκρικών θαλάμων. Έλ- 
πίζεται, δτι ταχέως θά σταλή ό αίτηθείς συγκολλητής είς Άργοστόλιον, ώστε νά κατα- 
στή δυνατή ή ταχεία δημοσίευσις των ευρημάτων.

Είς τήν Σκάλαν, ήτις καταστραφεΐσα τελείως ύπό των σεισμών τοϋ 1953 άνεκτίσθη κα
τά τό ΝΑ άκρον τής νήσου παρά τήν παραλίαν, άνεσκάφη σχεδόν πλήρως ό εκεί έπιση- 
μανθείς ναός, οδτινος περιεσώθη λίαν άρχαϊκόν κιονόκρανον1 2. "Αμα τή μεταβάσει μου έ- 
κεϊ τήν Κυριακήν 31 ’Ιουλίου 1960, έξηκρίβωσα τήν εκπληκτικήν άφθονίαν λίθινων εργα
λείων έκ πυρίτου καθ’ δληντήν έκτασιν τής παραλίας από Σκάλας μέχρι θέσεως Γραδοϋ 
ένθα τό παρεκκλήσιον 'Αγίου Γεωργίου, έκτισμένον διά των λίθων τοϋ άρχαίου ναοϋ. Ή 
σχετική παράγραφος έκ τοϋ ήμερολογίου των άνασκαφών (Κυρ. 31 Ίουλ. 1960) έχει ώς 
εξής:

«Έξέδραμον είς Σκάλαν. .. τό κυριώτερον άποτέλεσμα ύπήρξεν ή είς μεγάλην έκτασιν 
έξακρίβωσις τής λεγομένης Μεσολιθικής περιόδου. Εκατοντάδες όπλων καί άποκρου- 
σμάτων λευκοϋ καί ξανθοϋ πυρίτου καλύπτουν έκτασιν άνω των 2 χλμ. άπό Μούντας μέχρι 
Γραδοΰς είς τον αυτόθι ναόν.Τά έργαλεΐα είναι μικροί όπεΐς, κοπείς,ξύστραι τών συνήθων 
σχημάτων καί φθάνουν μέχρι τριγωνικών έργαλείων 9 καί 10 έκ. μήκους. 'Υπάρχει καί εις 
πυρήν λεπίδων πυρίτου. Τό ζήτημα δμως είναι, δτι όμοΰ άνευρίσκεται καί όψιανός αραι
ός... Ό όψιανός οδτος ήρχετο βεβαίως έκ Μήλου. ’Άν λοιπόν είναι σύγχρονος πρός τά 
έκ πυρίτου έργαλεΐα, είναι δυνατόν ταΰτα νά είναι μεσολιθικά;»

Αί άπορίαι τής πρώτης έντυπώσεως ένισχύθησαν έκτοτε. Λόγω τών ανακαλύψεων τοϋ 
καθ. κ. Milojclc έν Θεσσαλία (χωρίς νά άναφέρωμεν τάς παλαιοτέρας έρεύνας τοϋ Marko
witz καί τοϋ Stampfuss), εν είδος παλαιολιθικού ένθουσιασμοϋάνεπτύχθη άνά τήν Έλλά-

1. Α.Ε. 1933 68 έξ.
2. Έπιστημ. Έπετηρΐς τής Φιλοσ. Σχολής τοϋ Πανεπ. "Αθηνών 1958/59 356 έξ.
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δα. Ό κ. Jean Servais έδημοσίευσεν ολίγα δείγματα πυρίτου έξ Ήλιδος, άτινα έχαρακτη- 
ρίσθησαν ώς παλαιολιθικά3. Όλίγον βραδύτερον είδε τό φως δεύτερον δημοσίευμα, τό ό
ποιον περιγράφει ώς παλαιολιθικόν (Levalloiso-Musterian),sv μικρόν έργαλεΐον εκ πυρί
του, εόρεθέν εις τήν Αργολίδα4. Είναι καί τούτο εύρημα επιφάνειας, περισυλλεγέν έξ α
γρού τής μικρας κοιλάδος Ρίνιζα, 13 χλμ. πρός Β. τής Έρμιόνης. Επειδή άσφαλώς καί άλ
λα όμοια ευρήματα θά σημειωθούν καί ίσως θά δημοσιευθοΰν ώς παλαιολιθικά, έκρινον 
ότι οφείλω νά καταστήσω γνωστά τά εκ Κεφαλληνίας ευρήματα, προτού συμπληρώσω εν
τελώς τήν περί αυτών μελέτην μου.

Μεγάλην συλλογήν έκ τών πυριτών Σκάλας (μετ’ άλλων άρχαίων άναμείξ) είχεν ήδη 
καταρτίσει ό έντόπιος άρχαιόφιλος κ. Διονύσιος Κορκός, άπόστρατος αξιωματικός. Έ- 
θεσεν ευγενέστατα είς τήν διάθεσίν μου καί ταύτην καί τά αποτελέσματα τής πλούσιας 
πείρας του. Έπί πλέον, άμα τή έπιστροφή μου είς Άργοστόλιον, ό αύτόθι πρόεδρος τής 
Τοπ. Έπιτρ. Τουρισμού Κεφαλληνίας κ. Μαρίνος Κοσμετατος μοΰ υπέδειξε τό Δελτίον 
Έλλ. Σπηλαιολογικής Εταιρίας (Τόμος V, τεύχος 2-3, Άπρίλ.-Σεπτ. 1959.). Τούτο περιέ
χει τήν μελέτην « Σπηλαιολογικοί έρευναι είς Κεφαλληνίαν », υπό Ί. Πετροχείλου, ένθα 
( σ. 49-54 ) περιγράφονται καί απεικονίζονται (ίχνογραφικώς) πλήθος έργαλείων πυρίτου 
1) ’Εκ « περιοχής Σκάλας », 2) Έκ θέσεως Σπήλιος, κοινότης Χαλιωτάτων, 3) Έκ θέσεως 
Μονής 'Αγ. Νικολάου Σάμης (« καθ’ όλην τήν διαδρομήν άπό Σάμης μέχρι τής μονής, 
έντός τού δάσους, εύρέθησαν τεμάχια πελεκυμένου (sic) πυριτόλιθου όμοια μέ τά εύρε- 
θέντα είς τάς άλλας περιοχάς », 4) Έκ περιοχής χερσονήσου ’Αργοστολιού (« έλάχιστα 
τεμάχια κατειργασμένου πυριτόλιθου »), 5) Τέλος, έκ περιοχής 'Αγ. Θεοδώρων Πουλάτων, 
ένθα « έντός τού δάσους, παρά τό βαραθρώδες σπήλαιον τών Άγ. Θεοδώρων καί τάς λοι- 
πάς σπηλαιολογικός μορφάς τής αυτής περιοχής, εύρέθη τόσον μεγάλη αφθονία κατειρ- 
γασμένων τεμαχίων πυριτόλιθου, όσον είς ούδέν άλλο μέρος τής νήσου ».

Ούτως, ή πρώτη όμαδική παρατήρησις καί περισυλλογή δειγμάτων τών έκ πυρίτου έρ
γαλείων τής Κεφαλληνίας άνήκει είς τον Πετρόχειλον, αν έξαιρέσωμεν βραχεϊαν ή άσα- 
φή σημείωσιν τής S. Benton περί τών πυριτών Σκάλας5. Δυστυχώς ήτο αργά πλέον, όπως 
έπισκεφθώ τάς άναφερομένας τοποθεσίας καί έξακριβώσω αυτοπροσώπως τά ύπό τού Πε
τροχείλου άναφερόμενα. Έκ τών ιχνογραφημάτων του καθίσταται φανερόν, ότι πανταχοΰ 
πρόκειται περί έργαλείων τού ίδιου τύπου καί τών αυτών διαστάσεων, ήτοι αιχμών καί 
λεπίδων. Δέον τέλος νά σημειωθή, ότι έν τώ μεταξύ έσημειώθησαν καί είς τά Μεταξάτα, 
πλησίον τών άνασκαπτομένων τάφων,όμοια ευρήματα έπιφανείας. Πρακτικώςλοιπόν παν
ταχοΰ τής νήσου ήσκεϊτο ή βιομηχανία τού πυρίτου. Κυρίως όμως ήκμαζεν αΰτη είς έκεί- 
νας τάς τοποθεσίας, ένθα ό πυρίτης άπαντα αυτοφυής. Μία έξ αυτών είναι καί ή Σκάλα. 
Έπί τής έπιφανείας τού έδάφους ύπάρχουν έν αφθονία πυρήνες ύπολεύκου, ξανθού ή κα
στανού πυρίτου, μεγέθους άπό καρύου καί ώοΰ δρνιθος (Πίν. 16 άνω) μέχρι καί πεπονιού 
μέτριων διαστάσεων. Ένθουσιασθέντες οί κάτοικοι τής Σκάλας έκ τής προσοχής ήν έπε- 
δείξαμεν, ώρμήθησαν σχεδόν πάντες είς μίμησιν τού παραδείγματος τού κ. Κορκοΰ καί είς

3. Outils Paleolithiques d’Elide, BCH 85 (1961) 1-9, εΐκών 5. Πρόκειται περί τεσσάρων μικρών έργα
λείων έκ πυρίτου, ών τά δύο αϊχμαί βελών πρωτογόνων. Δέον όμως νά σημειώσω, ότι ό κ. Servais, εόθύς 
μετά τό δημοσίευμα, περί ού συνωμιλήσαμεν, μοί έτόνισε τόν προσωρινόν χαρακτήρα τών παρατηρήσεων 
καί τής χρονολογίας προκειμένου περί τών έργαλείων έκείνων.

4. Ρ. Bialor καί Michael Jameson, Palaeolithic in the Argolid, AJA 66 (1962) 181-2 καί πίν. 49, 1-4.
5. BSA 32, 222: «An obsidian factory. .. this is a rather interesting find in a flint country».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:45 EEST - 3.236.241.27



ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 43

πολλάς οικίας δύναταί τις ήδη νά ΐδη «συλλογάς». Ιδιαιτέρως επιμελής καί πλούσια έγέ- 
νετο ή συλλογή τοϋ κ. Διονυσίου Σολομού, δστις καί κατέχει τό μοναδικόν μέχρι τοϋδε 
εύρεθέν βέλος (Πίν. 17). Ήδη προβαίνομεν εις περιγραφήν των είκονιζομένων ενταύθα ερ
γαλείων, άτινα άντιπροσωπεύουν πρακτικώς πάντας τούς υπάρχοντας τύπους.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν των εκ πυρίτου εργαλείων τής Κεφαλληνίας είναι, ότι παρ- 
ήχθησαν διά κρούσεωςέκ πυρήνων είτε κυλινδροειδούς είτε κωνικής μορφής. (Δύο τοιοϋ- 
τοι πυρήνες Πίν. 16 καί 18 άνω). Μέγα πλήθος των εργαλείων,ως έκ τούτου,είναι λεπίδες, 
ών ή μία δψις φέρει δύο ή τρεις επιφάνειας (Πίν. 14 άνω), ή δέ άλλη είναι επίπεδος, πλήν 
τυχαίων απολεπίσεων (Πίν. 14, κάτω). Τοιαϋται λεπίδες είναι πολλάκις όμοιόταται προς 
τάς έξ όψιανοΰ (λ.χ. επί των Πίν. 16 κάτω καί 17-18 άνω. Αί τοϋ Πίν. 17 έκ τής συλλογής 
Σολομού). Σπάνιαι σχετικως είναι αί όδοντώσεις προς χρήσιν τής λεπίδος ώς πρίονος.

Δι’ όμοιας κρούσεως έχουν παραχθή καί αί « αίχμαί βελών »,αί όποΐαι άποτελοΰν ίσως 
την πολυαριθμοτέραν κατηγορίαν των εργαλείων πυρίτου (Πίν. 15,16 καί 17 κυρίως ).”Αν 
πράγματι πρόκειται περί αιχμών βελών είναι άγνωστον. Συνήθως αί αίχμαί αδται είναι με- 
γάλαι (μέσον μήκος 5έκ.ή καί περισσότερον),επειδή δέ παρήχθησαν διά κρούσεως, άνευ 
άλλης κατεργασίας, έχουσι τήν μίαν επιφάνειαν με διπλάς ή πολλαπλάς άκμάς καί τήν έ- 
τέραν έπίπεδον. Τοιαϋτα βέλη δμως θά ήσαν πολύ βαρέα καί θά έστεροΰντο ευθυβολίας. 
Πιθανώς τά εργαλεία είναι νοητότερα ώς αίχμαί μικρών ακοντίων ή έγχειριδίων έκ ξύλου. 
Ό τρόπος τής φθοράς των φαίνεται νά δεικνύη, δτι έχρησιμοποιοϋντο καί ώς τρύπανα.

Μία άλλη κατηγορία είναι μεγάλα έργαλεΐα, μήκους 10 έκ. καί σπανίως μεγαλύτερα, 
τών όποιων ή τομή είναι ισοσκελές σχεδόν τρίγωνον (Πίν. 17 άνω άριστ. άκρον).Παρή
χθησαν καί ταΰτα διά κρούσεως. Εφοδιαζόμενα διά χονδροειδούς ξύλινης λαβής, έχρησί- 
μευον ώς έγχειρίδια (stiletto), ώς δεικνύουν δμοιαι χρησιμοποιήσεις έργαλείων πυρίτου 
εις τά διάφορα έθνολογικά μουσεία6.

Τινά έργαλεΐα είναι έγχειρίδια συνήθους σχήματος, ήτοι πεπλατυσμένα (Πίν. 15, 
πρώτον καί τρίτον τής άνω είκόνος, τό τελευταΐον μήκους 10,2 έκ.) έτερα δέ πλατέα 
δύνανται νά όνομασθώσι ξύστρα (Πίν. 14, πρώτον καί δεύτερον, ιδίως Πίν. 15 δεύτερον 
τής άνω είκόνος, δπερ είναι ώραΐον παράδειγμα μήκους 9,5 καί πλάτους μεγίστου 5,5 έκ.).

Γενικόν χαρακτηριστικόν πάντων τών έργαλείων είναι, δτι δέν φέρουσι μικράς άπολε- 
πίσεις διά πιέσεως (retouche) προς μόρφωσιν τελειοτέρων σχημάτων. Χρησιμοποιούνται 
μόνον ώς τέμνοντα καί νύσσοντα έργαλεΐα, δπως παρήχθησαν έκ τής κρούσεως. Εις σπα- 
νιωτάτας μόνον περιπτώσεις ή κόψις τών « αιχμών βελών » έχει ύποστή έπεξεργασίαν 
διά μικρών απολεπίσεων (εν τοιοϋτον έργαλεΐον εις τήν συλλογήν Σολομού). Μοναδική 
έξαίρεσις είναι τό βέλος τού Πίν. 17, ευρισκόμενον εις τήν συλλογήν Σολομού. Έχει 
μήκος 0,044 καί μέγιστον πλάτος 0,0177.

’Αραιός σχετικώς εύρίσκεται ό όψιανός, κυρίως είς τό νότιον άκρον τής παραλίας. Τού
το παρετήρησεν ήδη προ πολλοΰ ή δ. Sylvia Benton8. Καθ’ δλας τάς ένδείξεις είναι όψια
νός τής Μήλου. "Οτι μετεφέρετο μέχρι Κεφαλληνίας είς κατάστασιν χαλίκων καί ή κα
τεργασία έγίνετο έπί τόπου, άποδεικνύουν οί πυρήνες οί όποιοι ανευρίσκονται όμοΰ έπί 
τών λεπίδων (Πίν. 18 κάτω). Είς τήν συλλογήν Δ. Κορκοΰ εύρίσκεται έν τούτοις ώοειδής

6. Έσημείωσα τοιαΟτα έργαλεΐα είς τό Museo L. Pigorini τής Ρώμης.
7. Είναι τοΟ τύπου Τσούντα, Διμήνιον κλπ. Πίν. 42,6 (σ. 325, ή αιχμή είναι έξ όψιανοΟ )' εύρέθη έν 

Διμηνίφ. Ό τύπος είναι « τέλος τού λιθικοΟ αίώνος, άλλ’ ή χρήσις των έξηκολούθησε καί κατόπιν ».
8. BSA έ.ά. 222.
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χάλιξ, μεγέθους καί σχήματος ίνδικοϋ καρύου, ό όποιος έξωτερικώς παρουσιάζει τόν αύ- 
τόν φαιόν φλοιόν, τόν όποιον δεικνύουν καί οί χάλικες τοΰ εντοπίου πυρίτου. Εφόσον έ- 
τυχε νά γνωρίζω εξ αυτοψίας, οί Μηλιακοί χάλικες όψιανοϋ είναι άλλου σχήματος καί 
χρώματος. Ό χάλιξ τής συλλογής Κορκοϋ περισυνελέγη φυσικώ τώ λόγω επί τόπου. 
Θραυσθείς εις δύο ύπό τοΰ ιδιοκτήτου, παρουσιάζει έσωτερικώς επιφάνειαν άκάθαρτον 
μέλαιναν άνευ στιλβηδόνος, καθώς καί φλεβώσεις λευκοΰ πετρώματος. Δυστυχώς τίποτε 
σχεδόν δεν γνωρίζομεν περί προελεύσεως των όψιανών, ό δέ εν λόγφ χάλιξ πιθανόν νά 
είναι άλλης προελεύσεως, ούχί Μηλιακής.

Γεννάται τώρα τό πρόβλημα τής χρονολογίας. Ό τρόπος τής κατεργασίας των Κεφαλ- 
ληνιακών έργαλείων, ώς άνωτέρω περιεγράφη, τό γεγονός ότι άνευρίσκονται ταΰτα όμοΰ 
μετά όψιανοϋ, τό γεγονός ότι ούδέ εις νεολιθικός πέλεκυς εύρέθη μέχρι τής στιγμής, τέλος 
ή έλλειψις κεραμεικής,άποδεικνύουν ότι: πρώτον,τά ευρήματα ταϋτα δεν προέρχονται έκ 
συνοικισμών, άλλ’ έκ κατεργασίας τοΰ πρώτου ύλικοϋ επί τόπου. Δεύτερον, ότι κατά πά
σαν πιθανότητα δέν δύνανται τά έργαλεΐα ταϋτα νά χρονολογηθοΰν ούδέ καν εις τήν Νεο
λιθικήν, άλλ’ εις τήν χαλκήν καί τό πολύ τήν λιθοχαλκήν εποχήν έν μέρει. Μεταξύ τών 
χιλιάδων τοιούτων έργαλείων, περισυλλεγομένων έκ τής έπιφανείας τοϋ έδάφους (έπομέ- 
νως άνευ στρωματογραφικών παρατηρήσεων), αν μερικά τυχόν παρουσιάζουν παλαιολιθι
κά σχήματα, τοϋτο δέον νά άποδοθή εις τήν τύχην. Τό έργαλεΐον έξ Άργολίδος9 όμοιάζει 
βεβαίως προς παλαιολιθικά άνάλογα, αλλά δύναται νά άπαντα, μεμονωμένον όπως είναι, 
καί εις τήν Νεολιθικήν καί εις τήν Χαλκήν έποχήν10 11. 'Ως προς τά έξ Ήλιδος τέσσαρα 
έργαλεΐα11 ταΰτα παρουσιάζουν τόσην άναλογίαν καί τεχνικής καί σχημάτων προς 
τά Κεφαλληνιακά, ώστε δύναται νά θεωρηθή σχεδόν βεβαία ή Κεφαλληνιακή προέ- 
λευσίς των.

Έργαλεΐα όμοια προς τά τής Κεφαλληνίας είναι γνωστά καί έκ παλαιοτέρων άνασκα- 
φών,δπόθεν δυνάμεθα νά άρυσθώμεν καί χρησίμους χρονολογικός ένδείξεις.Έκ τών Θεσ- 
σαλικών άνασκαφών Διμηνίου καί Σέσκλου δημοσιεύει ό Τσούντας μερικάς «αίχμάς» καί 
λεπίδας έκ πυρίτου12. Αί αΐχμαί, έπιμελεστέρας έργασίας ή αί Κεφαλληνιακαί, χρονολο
γούνται εις τήν νεωτέραν Νεολιθικήν περίοδον μετά δυνατότητος μέχρι καί τοΰ χαλκοΰ 
αϊώνος13. Πολύ περισσότερα όμως είναι τά έργαλεΐα, τά προερχόμενα έκ τών άνασκαφών 
τοΰ Dorpfeld εις τήν Λευκάδα. Είναι «αίχμαί βελών» καί λεπίδες, ή δέ άναλογία των είναι 
τοιαύτη πρός τά Κεφαλληνιακά έργαλεΐα καί ώς υλικόν καί ώς τρόπος κατασκευής, ώστε 
νά είναι λίαν πιθανή ή Κεφαλληνιακή τούτων προέλευσις. Αί λεπίδες (μέχρι 15 έκ. μή
κους ) προέρχονται έκ τής πεδιάδος τοΰΝιδρίου καί έκ τών «’Αχαϊκών» τάφων.Επομένως

9. AJA 66 (1962) Πίν. 49 1-4.
10. Παράβαλε, έπί παραδείγματι, τήν εικόνα τοΰ έργαλείου τής Άργολίδος πρός τά παλαιολιθικά έκ 

Ρουμανίας: Materiale siCercetari ArcheologiceVII (1959) σ. 17 είκ. 1, 3 καί 4, άλλα καί πρός τό Νεολιθι
κόν σελ. 85, είκ. 7, 10 καί πρός τά Κεφαλληνιακά τών πινάκων 15 κάτω ή 17 άνω, κυρίως όμως πρός εν έρ
γαλεΐον (όψιανοϋ) έκ Piano Conte τής Λιπάρας, δπερ άνήκει εις τήν αύτόθι Νεολιθικήν περίοδον: 
BernabP - Brea καί Cavalier, Staz. preist. delle isole Eolie, Bull. Paletn. Italiana N.S. XI, vol. 66 (1957) 
35 είκ. 13d. ’Εάν τό έργαλεΐον τής Άργολίδος μάς ήτο γνωστόν άπό πρίν, θά ήτο δυνατόν νά άνα- 
ζητηθοϋν άκριβέστερα παράλληλα μεταξύ τοϋ πλήθους τών Κεφαλληνιακών έργαλείων.

11. BCH 85 (1961) Πίν. τής είκ. 5 έν σελ. 7.
12. Διμήνι κλπ. Πίν. 42, κυρίως άρ. 14 καί 18, τριγωνικοί αίχμαί καί 19-28, λεπίδες, πρίονες καί ξύστρα.
13. Έ. ά. σ. 326-27. Τών λεπίδων ή χρονολογία άφήνεται άνοικτή, βεβαιοϋται μόνον ότι άπαντα καί εις 

τήν περίοδον τοϋ γραπτοϋ ρυθμοϋ Σέσκλου.
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ή χρονολόγησίς των εις τήν Β' χιλιετηρίδα είναι άσφαλής14. Αί ύπό των άνασκαφέων ο
νομαζόμενοι «αίχμαΐ βελών» (Feuersteinspitzen) εύρέθησαν εντός κιβωτοσχήμου τάφου 
(R 26Α) άποδιδομένου εις παΐδα ήλικίας 14 περίπου έτών, όμοΰ μετά χαλκής σμίλης.Ή- 
σαν 48 τεμάχια εκ λευκοΰ, κίτρινου, έρυθροΰ καί μέλανος πυρίτου (Hornstein), μήκους 3 
μέχρι 5 εκ. καί μεγίστου πλάτους 25 μέχρις 29 χιλιοστών15. Ή περιγραφή τής τεχνικής 
καί τοϋ ύλικοϋ ώς και αί διδόμενοι εικόνες τών εργαλείων τούτων, ούδεμίαν καταλείπουν 
αμφιβολίαν, ότι είναι τής αότής οικογένειας προς τά Κεφαλληνιακά.

Τέλος έκ Χοιροσπηλιας δημοσιεύεται άλλη όμάς λεπίδων καί αιχμών, ύπέρ τά 200 τε
μάχια, εύρεθέντα όμοϋ μετά νεολιθικών πελέκεων. Αί λεπίδες περιγράφονται καί φαίνον
ται εις τάς απεικονίσεις καθ' όλα όμοιαι πρός τάς Κεφαλληνιακάς, ακόμη καί εις τάς δια
στάσεις16. Αί αίχμαΐ είναι ενίοτε πανόμοιοι πρός τά έκ Κεφαλληνίας παραδείγματα17.

Τά συμπεράσματα, κατά ταΰτα, προκύπτουν σαφή: Τά λίθινα εργαλεία τής Κεφαλλη
νίας δννανται νά είναι εν μέρει ύστερώτερα νεολιθικά, φαίνεται όμως ότι κατά μεγάλην 
πλειονότητα πρέπει νά άνήκουν εις τήν εποχήν τοϋ χαλκού. Όμοίως πρέπει νά χρονολο- 
γηθώσι καί τά παραδείγματα εξ Ήλιδος καί έξ Άργολίδος.

Αί τοιαϋται βιομηχανίαι διαρκούν επί πολλούς αιώνας καί παραμένουν πρακτικώς α
μετάβλητοι. Δέν άποκλείεται, έπομένως, ή λιθίνη βιομηχανία τής Κεφαλληνίας νά καλύ- 
πτη περίοδον πολλών αιώνων. "Αν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψιν καί ό συντηρητικός χαρακτήρ 
τοϋ πολιτισμού άνά τήν Δυτικήν Ελλάδα, δέν αποκλείεται μέρος τών εργαλείων νά φθάνη 
μέχρι καί τής έσχάτης έποχής τοϋ χαλκού. Κατά τον αυτόν τρόπον διατηρείται καί ή χει
ροποίητος κεραμεική μέχρι τής ύπομυκηναϊκής περιόδου.

Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει καί ή τοπική έκτασις τής βιομηχανίας τοϋ πυρίτου, έκτεινο- 
μένη (πρός τό παρόν) έφ’ολοκλήρου τοϋ κυρίου κορμοΰ τής νήσου άπό τής Σάμης καί κά
τω, μέχρι τοϋ νοτιωτάτου άκρωτηρίου τής Μούντας. Τήν αιτίαν πρέπει βεβαίως νά άνα- 
ζητήσωμεν εις τήν άφθονίαν τοϋ πυρίτου επί τής νήσου.Γνωρίζω δ’έξ ατομικής πείρας,ότι 
χάλικες πυρίτου άπαντοΰν καί εις τήν επαρχίαν Λιβαθοΰς καί, ιδιαιτέρως άφθονοι μάλι
στα, εις τήν επαρχίαν Πάλης, ού μακράν τών θέσεων, ένθα προ πολλοΰ έσημειώθη καί ή 
παρουσία Μυκηναϊκοΰ πολιτισμοΰ18. "Οπως άποδεικνύει ή άφθονία τών καταλοίπων τής 
βιομηχανίας ταύτης, τά εργαλεία παρεσκευάζοντο πρός εξαγωγήν, διότι κατά ποσόν υπερ
βαίνουν πέραν παντός μέτρου τάς εντόπιας άνάγκας. "Ισως νά έτροφοδότει ή Κεφαλληνία 
μεμακρυσμένας επαρχίας μέχρι τών Αίολίων νήσων καί τής Άνατ. Θεσσαλίας, διότι καί ό 
Brea καί ό Τσουντας άναφέρουν ρητώς, ότι τά έκ πυρίτου έργαλεΐα τής Λιπάρας καί τοϋ 
Διμηνίου-Σέσκλου ήσαν εισηγμένα άλλοθεν.'Υπολείπεται, διά μελλουσών άνασκαφών, νά 
εύρεθοϋν τυχόν κέντρα κατεργασίας τοϋ Κεφαλληνιακοϋ πυρίτου, όπότε θά καταστή ίσως 
δυνατή καί ή άκριβεστέρα αύτών χρονολογία διά στρωματογραφικών παρατηρήσεων19.

Άθήναι, Μάιος 1962. σ. Π. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

14. W. Dorpfeld, Altithaka σ. 285, 297. Beil. 56,1 59c. 63c. Τά έργαλεΐα τοϋ πυρίτου ί ό πυρίτης είναι 
κυρίως λευκός, κηλιδωτός ελαφρώς, κίτρινος καί έρυθρός ) εύρίσκοντο όμοϋ μετ’ άλλων έξ όψιανοϋ.

15. Έ.ά. σ. 296-298, Beil. 80.
16. Έ.ά. 332: Klingen unten glatt, oben durch Vertikalschlage in 2-3 Langsfassetten gegliedert. .. Lange 

bis zu 0,12-0,15.
17. Έ.ά. Beil. 81b καί 82b.
18. A.E. 1932, Π έξ. 1933, 71 έξ.
19. L. Bernabd - Brea έ.ά. 16. Τσουντας έ.ά. 327-8. Ό όψιανός τούναντίον είναι άφθονώτατος είς τήν 

Αιπάραν. Μήπως καί ό Κεφαλληνιακός είναι έν μέρει έκεϊθεν;
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